
LEKCE 1: INTERIÉROVÝ DESIGN, PROCES 
TVORBY INTERIÉRU A ANALÝZA POTŘEB 

KLIENTA

Vítejte u první lekce našeho kurzu!

I když každý jistě má zhruba představu, 
co je interiérový design a co takový 
designér vlastně dělá, na začátek si 
řekneme některé definice, ujasníme si 
jaká je vlastně funkce bytového 
designéra nebo architekta, co všechno 
musí umět a co by měl klientovi přinést. 
Dozvíte se také,  jak funguje tato 
profese u nás a jak to chodí ve světe. 

Celý proces navrhování interiéru má své 
jednotlivé kroky a logickou posloupnost. 
Povíme si tedy, jaké tyto kroky to jsou a 
proč je dobré je dodržet.

A protože nejdůležitější při tvorbě 
interiéru jsou jeho budoucí obyvatelé, 
zaměříme se na nejdůležitější krok v 
procesu navrhování: analýzu klienta a 
jeho potřeb. A analýza klienta bude i 
náplní vašeho prvního domácího úkolu.

ZÁKLADY INTERIÉROVÉHO DESIGNU - ONLINE KURZ
Tento materiál je určen výhradně pro potřeby vašeho studia tohoto kurzu. 

Respektujte to, prosím, a nešiřte tento materiál dále. Děkuji.



CO JE INTERIÉROVÝ DESIGN

Podívejme se nejprve na definici, kterou uvádí internetová encyklopedie Wikipedie a která 
pěkně vystihuje některé důležité aspekty.

Interiérový design řeší především vnitřní uspořádání domu, či bytu z praktického, ale i 
estetického, výtvarného hlediska. Ideálně by měl navazovat na celkovou architekturu stavby, 
sledovat určitý koncept a odpovídat životnímu stylu uživatele. 

Interiérový design se zabývá výběrem a uspořádáním podlahy, schodišť, vestavných prvků a 
mobiliáře a pracuje s jejich materiálovým a barevným potenciálem. V některých případech může 
zasahovat do dispozičního řešení interiéru. To vše pro vytvoření ideálního životního prostředí 
uživatelů. V neposlední řadě počítá s možnostmi moderního osvětlení, ozvučení, ovládání 
elektronických zařízení, vytváří různé atmosféry a podmínky k práci, či odpočinku. Může se 
zabývat i atypickými designovými prvky a nestandardním rešením různých problémů, dle 
možností a požadavků uživatele i návrháře. Interiérový design by se měl zabývat i výběrem 
kvalitních uměleckých děl (obrazů, plastik), které celkový koncept završují.

Interiérovým designem se v ideálním případě zabývá tvůrce celé stavby, tedy architekt, který by 
měl nejlépe zvládnout jeho řešení. Je důležité propojení s exteriérem a s celkovým konceptem 
domu. Toto prosazovali zejména architekti moderny a avantgardy - Ludwig Mies van der Rohe, 
Walter Gropius, Le Corbusier. Dříve tento trend vládl zejména v secesi a baroku, kde navíc 
docházelo k promyšlenému uměleckému ztvárnění.

Dnešní návrháři interiérů pracují s vizualizačními a animačními 3D programy, které velmi dobře 
vystihují celkové pojednání prostoru i jeho atmosféru.



To, co je na definici důležité a co je třeba zdůraznit je koncept navrhování interiéru s 
ohledem na stavbu, ve které se nachází. Až půjdete za klientem, podívejte se na dům také 
zvenku, vyfoťte si ho a zahrňte styl stavby do úvah o vlastním interiéru. Ačkoli přání klientů 
mohou být různá a často chtějí mít například venkovskou kuchyň v panelákovém bytě, vy, 
jako designéři, byste se měli snažit přihlédnout ke stylu a historii stavby.

Častá představa o interiérovém designérovi je, že řeší hlavně estetiku místnosti, sladění 
barev, materiálů, dekorací. To přichází ale na řadu až na druhém místě. Prvotním úkolem 
designéra je zajistit praktičnost, ergonomii a pohodlné užívání bytu jeho obyvateli. 

Designér je v ideálním případě přítomen už ve fázi stavby domu, pokud není jako architekt 
přímo jeho tvůrcem. Pokud řeší design již hotové stavby, může měnit dispozice, bourat 
příčky a stavět nové. 

A v dnešní době má designér k dispozici různé vizualizační programy. Nicméně pro potřeby 
prezentace hotového díla klientovi si může vystačit i tradičním papírem, tužkou a pastelkami 
či fixami. Jde o to, aby byl designér schopen nějakou vizuální formou klientovi své myšlenky 
naznačit a prezentovat. 



Architektura interiérů - základní pojmy
Když otevřete dveře jakékoli budovy a vstoupíte, budete konfrontování s mnoha pocity, které ve 
vás budova vyvolá. Směsice zrakových, sluchových, dotykových a čichových vjemů - to vše 
ovlivní váš dojem. 

Každý designér interiérů pracuje s těmito vjemy tak, aby zapůsobily na uživatele interiéru 
zamýšleným způsobem (např. uklidňující x vzrušující...).

Interiérová architektura zejména
- respektuje aktuální struktury a kontext budovy jakožto základy designu
- pracuje s třírozměrným prostorem
- zapojuje senzorické stimuly - zvuk, dotyk, vůni a vzhled
- uvažuje o světle jakožto mediu, které vytváří prostor a zajišťuje příjemné užívání
- zapojuje materiály a barvy jako zásadní komponenty prostředí

Interiérový architekt většinou (i když ne vždy) pracuje s již postavenou budovou. Ať už se jedná 
o soukromé prostory, nebo veřejné - jako jsou hotely, kanceláře, letištní haly či nádraží - všude 
vytváří prostředí vhodné k účelu, pro jaký má prostor sloužit.

S tím souvisí vždy nutnost analýzy současného stavu budovy a jejího okolí (budeme o tom také 
hovořit v lekci o principech designu), potřeb klienta a širší společnosti. Klientem může být 
jednotlivec nebo nějaká veřejná organizace nebo firma. Designér musí pochopit a interpretovat 
potřeby svého klienta a vytvořit ve spolupráci s dalšími profesionály (řemeslníci, dodavatelé...) 
takové prostředí, které bude potřeby klienta řešit.

Interiérový designér má tu moc změnit a ovlivnit podmínky a prožitky z každodenního života 
lidí.

Prvky tvořící prostor
To jsou prvky, které jsou dané a ovlivňují designérovu práci a možnosti. Jsou to zejména

Místo - je velmi důležité, kde se budova, v níž je interiér, který má být zařízen, nachází. Jiné 
podmínky budou v průmyslové oblasti velkoměsta a jiné uprostřed přírody na venkově. Také 
historie budovy či místa má vliv na budoucí interiér.

Půdorys - tvar samotného interiéru a rozvržení jednotlivých místností je zásadní. Někdy je 
možné prostorové rozvržení měnit - např. probourat příčky či postavit jiné. Jindy tato možnost 
není a designér musí pracovat s tím, co má k dispozici. 

Měřítko - v této souvislosti mluvíme o měřítku ve vztahu k lidské postavě. Podle toho, jakou 
velikost prostor zaujímá k samotnému člověku řešíme samotný design. Jinak budeme pracovat 
s malým prostorem s nízkými stropy, jinak s velkým loftovým prostorem. Ještě více je tento bod 
důležitý ve veřejných prostorech, kde si člověk může připadat ztracený - např. ve velké hale - a 
podle toho je třeba volit prvky interiéru tak, aby se v něm člověk cítil příjemně apod.

Proporce - proporce vyjadřují poměr jednoho elementu ke druhému nebo k celku. Již staří 
Řekové objevili některé principy, a byly objeveny některé systémy, které by měly zaručit 
“vizuální dokonalost”. Příkladem takových systémů je například tzv. Zlatý řez nebo Modulor 
slavného architekta a designéra Le Corbusiera. 



Modulor je systém, který pracuje s antropometrickými daty (o velikosti lidské postavy a jejích 
částí) a matematickými proporcemi. I když Le Corbusierův systém je těžké ne-li nemožné přesně 
dodržovat, význam tohoto díla je v důležitosti a braní v úvahu lidských rozměrů pro praktické a 
smysluplné užívání interiérů. Více o antropometrických datech si řekneme v lekci o tvorbě 
prostoru.

Zlatý řez
Rozdělením úsečky v poměru 8:13 vzniká stav, kdy poměř delší a kratší strany je stejný, jako 
poměr delší strany k celku. Tento poměr byl považován starými Řeky za dokonalý, takový, který 
vytváří dokonalé proporce. Využívali ho např. při stavbě svých chrámů. I v dnešní době stále 
dobře slouží umělcům i designérům nebo fotografům. Více si o něm řekneme v další lekci a také, 
až budeme aranžovat dekorace. 

Průhledy
Prostor se skládá z jednotlivých částí - místností a ty nemůžeme posuzovat a zařizovat jednotlivě 
- vždy je musíme brát v úvahu to, co uvidíme při pohledu z jedné místosti do druhé. V dnešní 
době se to také týká častého propojení exteriérů a s interiéry. Důležitou složkou je i praktičnost - 
možnost volného a smysluplného pohybu mezi jednotlivými částmi prostoru. Zvlášť na tomto 
místě je možné také vyzdvihnout moment překvapení - někdy, zvlášť ve veřejných prostorech, 
může designér pracovat s momentem překvapení, má-li to být smyslem a účelem projektu, a 
přechodem z jedné místnosti do jiné vytvořit “wow efekt”. 

Pohyb
Důležitýmy prvky  v interiéru jsou také různé chodby, schody, rampy, výtahy, které slouží k 
pohybu osob prostorem. Také s nimi je vhodné počítat v rámci designu a zahrnout jejich vzhled 
do celkového vzhledu prostoru. 
Také dveře hrají důležitou roli - spojují a oddělují prostory, mohou být průhledné nebo naopak 
neprůhledné, možná mohou být úplně odstraněny... 

Přístupnost
Zejména moderní budovy a hlavně ty veřejné kladou vysoké nároky na přístupnost, např. 
zdravotně postiženým osobám. Existují právní předpisy upravující tuto problematiku, takže při 
navrhování veřejných prostor je dobré se s nimi seznámit. I v soukromých prostorech je ale 
dobré myslet na dostatečnou a bezproblémovou přístupnost a také např. na budoucnost 
obyvatel (stárnoucí generace, která se bude hůře pohybovat apod.)



INTERIÉROVÝ DESIGNÉR A DEKORATÉR

V zahraničí (zejména v Anglii a USA) platí, že pokud člověk vystupuje jako interiérový 
"designér" musí mít vystudovanou vysokou školu a být členem nějaké profesní organizace. 
Je to zejména proto, že jako designér musí zvládnou širokou škálu znalostí a vědomostí. 
Nejen, že musí řešit estetickou stránku interiérů, ale hlavně musí znát stavební a 
konstrukční předpisy, aby mohl pracovat s dispozicí domu, musí znát způsoby a možnosti 
instalace osvětlení a další a další odborné předměty.

Pokud však v zahraničí narazíte na “dekoratéra", je to člověk, který nemusí mít konkrétní 
vzdělání. Může např. navrhovat zastínění oken, textilní dekorace, tapety, řešit sezónní 
výzdobu interiérů nebo výzdobu pro speciální příležitosti. Není však oprávněn měnit 
dispozice, bourat, stavět apod. 

U nás není vykonávání této profese nijak upraveno předpisy. Často jako interiéroví designéři  
pracují vystudovaní architekti nebo absolventi různých uměleckých škol (VŠUP apod.). 
Vzniklo nově také několik škol, které se na výuku interiérového designu specializují (např. 
Design Škola). Provozování návrhářské činnosti je živnost volná, nepotřebujete dokládat 
vzdělání či praxi.

CO BY MĚL UMĚT INTERIÉROVÝ DESIGNÉR

 historické styly - dějiny bydlení - současné styly 
 barevnou teorii, psychologie barev
 kreslení - 2D a 3D, počítačově i v ruce
 ergonomii
 pravidla práce s prostorem
 principy designu
 měl by mít přehled o dostupných materiálech a možnostech jejich použití 
 měl by mít přehled o možnostech výroby nábytku na míru
 měl by se dobře orientovat na trhu. Tip: udělejte si svůj “adresář”. Začněte třeba v některém 

časopise o bydlení, kde jsou seznamy prodejen s nábytkem a doplňky (například Marianne Bydlení 
nebo Rezidence) a postupně svůj adresář rozšiřujte. Je dobré mít kontakty také na dobré řemeslníky 
a “hodinové manžele”, kteží mohou pomoci při realizacích s montáží nábytku apod.

 měl by sledovat trendy v oboru. Zároveň by ale měl mít na mysli, že navrhování interiérů 
často není o tom, vytvořit byt “podle poslední módy”, protože bytové zařízení se nemění 
tak často jako se mění trendy. 

Člověk s kvalitními znalostmi z oboru může své
uplatnění najít také jako dekoratér (závěsy, záclony), 
homestager, dekoratér oslav (svatby, party), 
prodejce nábytku, kuchyní, koupelen apod.

TIP NA KNIHU

Co je homestaging?
Obor, který se zabývá 
profesionální přípravou 

nemovitosti k jejímu prodeji. 
Cílem je, aby interiér působil 
přijemně pro potencionální 

kupce a tedy budoucí 
obyvatele a zároveň 

dostatečně neutrálně, aby mohl 
zaujmout co nejširší škálu 

klientů.

Nábytkové slohy, Grada, 319,- Kč

http://www.grada.cz/nabytkove-slohy_4593/kniha/katalog/
http://www.grada.cz/nabytkove-slohy_4593/kniha/katalog/


Proces tvorby interiéru

Půdorysné řešení

Tvorba vzorkovnice

Mood boardAnalýza projektu

Rozpočet

Prezentace 
klientovi

(3D vizualizace)

Nejčastější chybou “laika” při zařizování interiéru je, že nemá 
předem danou koncepci. Nejprve si zajde koupit sedačku a 
nějakou skříňku pod televizi. Když je má doma, přemýšlí, co by 
se k tomu dále hodilo. Zase jde něco koupit a doufá, že to bude 
ladit a vejde se do bytu. Dokupování některých věcí nechá na 
dobu “až bude mít peníze”.  Ještě horší je to při výběru 
dekorací. Nakupování bez jasně promyšlené strategie vede k 
tomu, že interiér neladí, nemá jednotný styl a myšlenku. 

Vždy je lepší si celý projekt dát dohromady najednou, i když 
počítáme s nákupem některých věcí později z finančních 

důvodů.

Proto je proces tvorby interiéru v diagramu nahoře dobrým vodítkem, abychom se podobným 
problémům vyhnuli. O jednotlivých krocích budeme hovořit v dalších částech kurzu. Zde bych 
jenom zdůraznila důležitost stanovit rozpočet, v rámci kterého je nutné se při vlastním 
navrhování pohybovat. Vždy se klienta zeptejte, jaký je jeho rozpočet na danou místnost. Zeptejte 
se také na priority - možná nechce klient šetřit na kvalitním nábytku, ale je ochoten použít levnější 
textilní doplňky. Při vlastní práci na návrhu stále kontrolujte vybrané položky s rozpočtem. Je 
dobré si také na začátku stanovit ještě nějakou rezervu, řekněme 10% z částky stanovené 
klientem - na nenadálé výdaje (např. když se při rekonstrukci zjistí, že bude potřeba vyměnit 
zastaralé elektrické rozvody apod.).

Klíčové kroky designu interiéru
- prvotní rozhovor s klientem, rozpoznání jeho přání a představ, potřeb
- analýza místa
- sběr informací - získání dokumentace, architektonických výkresů, zaměření interiéru
- tvorba konceptu a návrhu interiéru
- vyhotovení návrhu včetně dokumentace, prezentace klientovi
- realizace a řízení projektu - zajištění dodávek, řemeslníků, časový harmonogram, dohled nad 

realizací

Realizace projektu



První krok - analýza projektu
Ať už pracujete pro klienta nebo jste sami 
sobě klientem, snad nejdůležitějším krokem je 
udělat si důkladnou analýzu přání a potřeb. 
Jedině s koncepcí danou už od začátku se 
dokážete udržet v daném stylu, náladě, 
barevnosti a nezapomenete na důležité věci, 
jako je umístění zásuvek a osvětlení na 
správných místech a potřebný počet míst k 
sezení.

Součásti analýzy klienta - odpovězte si na 
následující otázky:

kolik lidí bude dům/byt/místnost používat
jaký je věk obyvatel
jaké jsou jejich potřeby (úložné prostory, prostory "k životu" a práci, odpočinku...)
styl samotné budovy a také její technický stav (pokud bude např. klient požadovat 
kamennou pracovní desku v kuchyni - jsou dostatečně pevné konstrukce, aby váhu 
udržely?)
dlouhodobé plány a výhledy (planované děti, bezbariérové prostory na důchod 
apod.)
rozpočet včetně rezervy a prirorit 
plán - pokud jde např. o rekonstrukci, co je třeba udělat nejdříve a co až pak. 
Napište si, jakých změn chcete dosáhnout, do kdy, jaké práce a řemeslnící jsou 
potřeba
životní styl - důkladně si promyslete - v jakou denní dobu se místnost nejvíc 
používá, kolik lidí chodí na návštěvu (party, večeře pro přátele), máte malé děti, 
vaříte často a hodně nebo vůbec, máte zvířata… Jakou atmosféru má mít pokoj 
(odpočinek, zábava, práce). Dle toho volíme materiály, počet míst k sezení, 
příležitostné sezení, velikost kuchyně… vše je třeba zahrnout do plánování
dalším prvkem analýzy jsou estetické preference - jaký styl se klientovi líbí, jaké 
barvy, vzory, jaké materiály upřednostňuje, jakou náladu, atmosféru má mít místnost

Praxe: První schůzka s klientem je vždy nezávazná a (většinou) zdarma* (doba trvání cca 1 
hodina). Zjistěte si co nejvíc informací o požadavcích klienta již během prvního 
telefonického rozhovoru. Požádejte klienta, aby si na schůzku připravil obrázky z časopisů 
nebo katalogů, na kterých budou interiéry, které se mu líbí. Připravte si seznam otázek, 
které musíte klientovi položit. Inspirujte se třeba dotazníkem na stánkách iDesignér.cz. 
Nemějte pocit, že příliš narušujete otázkami soukromí klienta. Vaším cílem je velmi dobře ho 
poznat, i jeho rodinu, zvyky, koníčky apod. Jedině tak můžete vytvořit interiér na míru nejen 
po stránce estetické, ale i praktické. 

* první schůzku zdarma nabízím já i mnoho dalších designérů. Je ale také možné účtovat za první schůzku 
určitou částku, zhruba v řádu několika set korun. Tuto částku pak odečtete klientovi z celkové ceny za návrh, 
pokud se po první schůzce klient rozhodne opravdu vaše služby využít.

Na druhou schůzku již přinesete klientovi první návrhy - mood board. O tom si řekneme v 
příští lekci...

http://www.idesigner.cz/node/8
http://www.idesigner.cz/node/8


Domácí úkol
V celém kurzu budete pracovat na  jednom projektu, čímž získáte na konci kompletní návrh 
jedné místnosti. Úkol můžete zpracovat pro sebe (být sami sobě klientem), ale lepší je, 
pokud oslovíte někoho ze svého okolí - příbuzné, kamarády. Vyberte si jednu místnost, 
kterou budete chtít navrhovat. 

V dnešním prvním úkolu zpracujte analýzu místa a klienta:
1. analýza samotného místa a místnosti, která má být navržena - v jakém domě je byt/

místnost, jaká je jeho historie, okolí, jaké je světlo pronikající do místnosti, na jakou 
světovou stranu jsou okna. Jaké materiály jsou použité (stěny, podlahy, okna...). 
Budovu z venku vyfotografujte, uvnitř pořiďte min. 4 fotografie místnosti (ze 4 rohů)

2. analýza klienta a jeho potřeb. Podle bodů výše nebo vzorového dotazníku proveďte 
analýzu klienta - zeptejte se opravdu na všechny podrobnosti a pečlivě vše zapište. 

Vypracovaný úkol zašlete kdykoli ke kontrole. Na konci kurzu vše ještě shrnete do finálního 
dokumentu - prezentace.

Budete-li mít jakékoli dotazy k tomuto tématu, pište na e-mail info@janapekna.cz. Nebojte 
se napsat každou otázku, která vás napadne, ráda odpovím.

Příští lekce: principy a zásady tvorby interiéru (symetrie, proporce, focal point, 
kontrast...), tvorba mood boardu (koláže s nastíněním atmosféry interiéru).
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