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.

LEKCE 2: PRINCIPY DESIGNU A TVORBA
MOOD BOARDU

DRUHOU LEKCI NAŠEHO KURZU JSTE ABSOLVOVALI JAKO WEBINÁŘ. TOTO JE
SHRNUTÍ INFORMACÍ Z WEBINÁŘE A DOPLNĚNÍ PRAKTICKÝCH ODKAZŮ NA
ZDROJE.
CELÝ WEBINÁŘ SI MŮŽETE ZNOVU POSLECHOUT - viz odkaz, který jste
dostali e-mailem

PRINCIPY DESIGNU
Jednotnost a harmonie - dům bereme jako celek, který by měl mít společné téma. Měl by jím
procházet jeden styl nebo prvek. Nebo lze dům propojit i s pomocí barev - například 3 barvy
opakující se v různých variantách a na různých předmětech v celém domě. Říká se, že v celém
domě by například měly být použity stejné kliky na dveřích. Nebo jednotná podlahová krytina.
Vyváženost - rovnováha - rovnoměrné rozmístění “vizuální hmoty” v místnosti.
Symetrii najdeme hlavně v tradičních prostorech - např. zámky apod. V symetrii jsou stejné
předměty postavené ve stejné linii naproti sobě. Symetrie je “příjemná pro oko”, člověk se v ní
cítí dobře, ale v dnešní době by mohla působit příliš nudně nebo formálně. Proto jeden přístup,
jak na symetrii - jak ji zahrnout do interiéru - je použít ji, ale snažit se ji nějak porušit - viz
příklady.
Pro méně “přísný” vzhled se doporučuje použít asymetrickou rovnováhu - tak, aby předměty
nebyly totožné, ale působily vizuálně, jakoby měly stejnou váhu. Toho je docela těžké dosáhnout
nebo se to naučit. Předměty by měly být podobné co do objemu nebo tvaru a měly by být
umístěné stejně daleko od středového bodu.
Někdy se může vyskytnout i kruhová symetrie - kulatý jídelní stůl, kruhové schodiště...
Focal point - to “něco” co dělá interiér odlišným, dominantní prvek, který přitahuje pozornost,
láká návštěvníka, aby se podíval dále (krb a tv jsou přirozenými prvky - dát nábytek kolem nich).
Něco, co chceme zvýraznit, co je na interiéru jedinečné. Když místnost nemá přirozený focal
point - vytvořit z umění, výrazné zdi, zajímavého kusu nábytku. Je třeba ale hledět na rovnováhu
- Focal point musí být součástí celku. A více než kde jinde tu platí, že focal point musí souznít s
náturou obyvatel. Může to být i zajímavý výhled z okna - orámovat závěsy, přitáhnout pozornost.

Měřítko a proporce - ne malá sedačka ve velké místnosti, nadměrná sedačka v malé
místnosti. Dá se aplikovat pravidlo třetin - 2/3 z plochy místnosti mohou být zastavěné
nábytkem, zbývající 1/3 by měla být volná.
Rytmus - vizuální opakování motivu v místnosti. Nebo opakování jedné barvy. Je dobré použít
různé velikosti stejného motivu (např. různě svíčky nebo několik odstínů od stejné barvy).
Důležitou součástí tohoto principu je KONTRAST - sami víte, že největší pozornost přitáhne
kombinace černá/bílá. Kontrastu můžete ale dosáhnout i tak, že dáte k sobě různé tvary - kruh
a čtverec... nebo - a to hlavně nezapomenout - různé materiály. Do interiéru vnese to “něco”
kombinace lesklých a matných materiálů, hrubých a hladkých... Ale nepřehánějte to.
Detaily - detailům věnovat maximální pozornost - např. vypínače… nemusí být vidět na první
pohled, ale musí být dokonalé. Lišty u podlahy - ladící s podlahou. Vodovodní baterie
odpovídající stylu celku.
Zapamatujte si: snažte se dodržet jednotnou linii v celém domě/bytě. Snažte se vnést do
rozmístění nábytku symetrii, ale ne příliš. Místnost musí mít nějaký focal point (velké místnosti
jich mohou mít i víc). Opakujte vzor, barvu či tvar několikrát po místnosti

Mood board
Koláž s nastíněním atmosféry budoucího interiéru. Brainstormingová a kreativní část.
Procházejte časopisy, katalogy, internet, shromažďujte obrázky, co se vám líbí, vzorky materiálů,
barvy. Nemusí to být jen interiéry - může to být látka, i na šatech, model z přehlídky… Dávejte
věci na mood board, přendavejte, přidávejte, odebírejte, hrajte si s tím. Nemusíte v tomto kroku
tak moc hledět na barvy - spíše na styl, jaký se vám líbí, barvy můžete přizpůsobit později. Pokud
máte nějaký nábytek, doplněk, obraz, který už vlastníte a chcete ho mít v budoucí místnosti, dejte
ho také do mood boardu.

K tvorbě mood boardu byste měli mít jasno ve stylech, respektive vědět, co se vám líbí a co se
dá kombinovat a co už ne (bude v příští lekci).
Pokud jste sami sobě klientem, bude mít mood board už od začátku pravděpodobně
konkrétnější podobu s nábytkem, který se vám líbí apod. Pokud budete ale pracovat jako
designér, vycházejte z analýzy klienta! Budete mít např. jako klienta 20 letého mladého muže,
který chce mít černou, šedou, modrou a červenou barvu v pokoji a má rád techno a
elektronickou hudbu, o které nic nevíte, můžete postupovat tak, že si najdete obrázky na googlu
spojené s tímto tématem, vyberete ty, které budou v barvách, které se klientovi líbí a použít je
jako základ moodboardu. Jak budete potom hledat konkrétnější produkty (stolek, sedačka...),
budete abstraktní obrázky nahrazovat, ale to, co vyberete, bude mít jasnou společnou
myšlenku a koncept.
Nejjednodušší je začít s jedním kusem nábytku nebo dekorace, který se vám opravdu líbí a
chcete ho mít v návhru. Kolem něj pak můžete začít rozvíjet dané téma. Např. máte polštářek
se vzorem listu a může vás to inspirovat k tématu přírody nebo eko chic stylu. Je dobré si
udělat takový brainstorming a psát si slova, která vás v té souvislosti napadnou. Mohou to být
barvy, přídavná jména jako elegantní, formální nebo rustikální apod.
Mood board můžete udělat na papír nebo použít nástěnku. Rychlejší je udělat mood board v
počítači (navíc nezničíte časopisy a katalogy)
Kde vzít vzorky - v Čechách máme se získáváním vzorků trošku problém, ale objevují se i
vlaštovky - vzorky nám zdarma zašlou třeba:
Vzorky látek
www.dekoria-style.cz - dekorační látky ze kterých ušijí rovnou závěsy, polštářky, ubrusy…..
www.latka.cz - německý prodejce metráže
www.dumlatek.cz - ne zdarma, ale lze objednat jen 10 cm látky
www.styltex.cz - před vlastním zasláním látky pošlou fakturu a vzorek
www.beautifulhomes.cz - anglické látky, hedvábí
Podlahy - vzorky
http://www.a1podlahy.cz/vzorky.html (do 5 kusů zdarma, pak 30 Kč)
Vzorky tapet
VAVEX - český výrobce - http://www.kralovstvitapet.cz/
WALL PAPER DIRECT - Velká Británie - http://www.wallpaperdirect.co.uk/ - obrovský výběr vč.
věhlasných značek. Vzorky lze pořídit za cenu poštovného. Samotný nákup je třeba spočítat,
zda s poštovným nevyjde levněji nákup v ČR.
Vzorky tapet také dostanete v hobby marketech - zejména doporučuji HORNBACH, má širokou
nabídku. Vzorky lze získat i v OBI.
Tip: jak hledat obrázky na internetu. Nejrychlejší cesta je přes Google - Obrázky. Přímo zadáte
třeba “ložnice” a můžete ještě dotaz specifikovat pomocí barvy.
Pozor na barvy na internetu resp. v počítači - látka, která se vám líbí v počítači, může ve
skutečnosti vypadat úplně jinak. Na vině jsou různé kalibrace monitorů a tím pádem zkreslení
barev oproti skutečnosti. Vždy se na výrobek jděte podívat nebo si nechte poslat vzorek.
Mood board si můžete zkusit vytvořit online na http://olioboard.com/ (tlačítko Create) - viz
doprovodné video k lekci.

Domácí úkol
Zadání najdete v samostatném PDF ve studentské sekci

