interiér styl

Královská šedá
Doby, kdy se tahle barva považovala za popelku, jsou dávno pryč.
Dnes nenajdete moderní interiér, v němž by šedá chyběla.
Text: Věra Rýzová

Foto: archiv firem

I praktické drobnosti, jako například
kovový svícen na čajovky, můžou
vypadat krásně. Tvar rozvinutého květu
v lesklém provedení je nadčasový,
cena 159 Kč. www.kik.cz

V

zato čistě prakticky
jde o velice univerzální
a nadčasovou barvu,
kterou můžete v interiéru
použít snad kdekoliv. Je to
vlastně jednoduché – podle toho, čeho
chcete dosáhnout, volte její intenzitu
a velikost plochy.

INSPIRACE Z MINULOSTI
Šedá je jako dobrý přítel, který vás
nezastíní, nestrhává na sebe prvoplánově
pozornost, a přesto si bez něj
nedokážete představit život. A i když se
za královskou barvu mnohdy označují
jiné, tu tmavě modrá, jindy zlatá, ani
panovníci a šlechta se bez šedé neobešli.

Kuchyňský ostrůvek navržený
designérkou Monikou White má plášť
z kovu, deska je z jednoho kusu
černé žuly. Kovový je i obklad stěny
za kuchyňskou linkou. www.lepatio.cz

Industriální nádech
keramických
obkládaček série
Betonico zjemňují
decentní motivy
patchworku.
Rozměry 30 x 60 cm,
cena 556 Kč/m2.
www.rako.cz

Šedá společně
s černou a bílou se
označují jako neutrální neboli
achromatické barvy, které
se v interiérech používají
nejčastěji. Právě pro svou
„nebarevnost“ se dají doplnit
snad jakoukoliv takzvaně
pestrou barvou, neexistuje
jediná správná
kombinace.

Barová židle Ironica je k dostání
ve dvou výškách (109,5 a 90,5 cm)
a kromě přírodní varianty také
v několika různých odstínech,
cena 6 210 Kč. www.ton.eu

„Když se podíváte hlouběji do historie,
kde a proč se tato barva používala, zjistíte,
že například v renesanci se s její pomocí
zdůrazňovaly tóny zlata a pleti. Třeba zlatý prsten
nebo řetěz na pozadí šedé více vynikl, stejně tak
barva pleti získala růžovější nádech. Proto se
šedá používala také na obrazech ke zvýraznění
tváří a oděvů,“ vysvětluje designérka Hedvika
Novotná z NOVOdesign a doplňuje, že tato
barva vzniká smícháním bílé a černé nebo všech
základních barev dohromady. Právě na množství
vstupních barev závisí výsledek. Na jednom
konci může být velmi světlá holubičí šedá,
na druhém antracitová a mezi nimi se nachází
celá škála možná i více než padesáti odstínů
šedi. Stejně tak se setkáte s takzvanou lomenou
šedou, opět v mnoha variacích, podle toho,
která barva se k ní přidá. Může mít nádech
dozelena, dožluta, domodra…

HODÍ SE VŠUDE
Pochybujete, zda se do vašeho bytu či domu
šedá hodí, když ho máte zařízený v určitém
stylu? Zůstaňte v klidu, tahle barva je velice
všestranná. Bez ní si lze těžko představit
populární skandinávský styl, který ji vlastně
dostal na výsluní, nemůže chybět ani
v minimalistickém nebo industriálním interiéru,
je typická i pro příbytek hipstera. Šedou ovšem
najdete také v romanticky laděné domácnosti
ála Provence nebo v koloniálním stylu. Všimněte
si třeba patiny u koloniálního nábytku, který
má podobně jako hodně vyprahlý písek nádech
došeda (španělský, africký, karibský styl).
Ale to není všechno. Šedá rovněž
představuje dokonalou volbu k dalším
neutrálním barvám, přitom není tak kontrastní
jako černá. Perfektně však bude vypadat, když
ji podpoříte něčím opravdu výrazným. Dříve
se tvrdilo, že nejlepší spojení představuje šedý
základ a fialová či růžová nebo že kombinace
šedá a hnědá nejdou příliš dohromady, přitom
s touto barvou si lze skvěle vyhrát a vtěsnání
do určitých škatulek je jen na škodu.
Někoho možná překvapí, že se šedou
může navodit nejen pocit chladu, ale i tepla.
„Chladné schéma představuje šedá zabarvená
domodra plus kontrastní bílá a černá, dále
betonový prvek a nepřehlédnutelný barevný
akcent – třeba bordó, mátová či petrolejová.
Teplou náladu evokuje šedá zabarvená dohněda
či béžova, výrazný žlutý akcent (třeba křeslo
a polštář) a dekor dřeva, ideálně medový,“
upřesňuje designérka Hedvika Novotná.

▲ Šedá dobře zapadne také do ložnice
s dřevěnými prvky, Za dvířky lakované
skříňky Anders jsou schované přihrádky
s odnímatelnými policemi, cena 20 779 Kč.
www.westwingnow.cz

Jak tuhle stoličku
s úložným prostorem
proměnit v odkládací
stoleček? Otočíte
víko, které je z druhé
strany opatřené
integrovaným
podnosem,
cena 1 290 Kč.
www.tchibo.cz
Lustr Dining concrete
se hodí do moderního,
skandinávského nebo
industriálního stylu.
Kombinuje betonová
stínidla s dekorativním
dřevem a ocelovými
dráty, cena 5 199 Kč.
www.kare-shop.cz

www.dumazahrada.cz
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Nebojte se použít velké vzory
v zajímavém provedení. Na této
tapetě se propojují florální motivy
s betonovou strukturou, realizace
interiéru Hedvika Novotná.
www.novodesign.cz

ODTAŽITĚ I VŘELE
Všimněte si, že i povrchové kovové
úpravy a kov vůbec zpravidla vnímáte
jako šedou či našedlou barvu a je
jedno, zda se bavíme o nerez oceli,
hliníku, tepaném železe… Určitě ji máte
doma všude kolem sebe, jen si jí tolik
nevšímáte, protože spojovacím prvkům,
lištám, klikám nebo třeba i příborům,
mnohým spotřebičům stejně jako
hliníkovým žaluziím

K oblibě šedé přispěl také beton, který
představuje trendy záležitost v interiéru.
Vyrábějí se z něj dekorace, používá se
třeba u svítidel, váz, misek a drobných
zařizovacích kusů. Častěji se však beton
napodobuje, na stěně, na podlaze i na nábytku.

▲

Konferenční stolek z dřevotřísky zaujme ▲
deskou imitující beton. Do velké zásuvky
můžete schovat, co je třeba, potěší také
snadná manipulace, cena 4 490 Kč.
www.tchibo.cz
Mrazuvzdorná dlažba Fineza Raw
v betonovém designu se hodí
do interiéru i exteriéru, cena
za rozměry 60 x 60 cm je 599 Kč/m2,
za rozměry 60 x 120 cm dáte 999 Kč/m2.
www.siko.cz

nevěnujete až tak velkou pozornost.
Chcete-li zůstat u tohoto neutrálního
až odtažitého působení, užijte si šedou
na hladkých plochách v její celistvosti
a nechte vyniknout něco jiného, třeba
postel umístěnou před šedou výmalbou.
Pokud byste však chtěli vytvořit dojem
vřelosti, zdůrazněte stěnu vzorovanou
tapetou nebo dekorativní stěrkou.
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Akrylátová dvířka kuchyňské linky
mají hladkou až sametovou strukturu
a krásně ladí s betonepoxidovou
voděodolnou stěrkou, realizace
interiéru Hedvika Novotná.
www.novodesign.cz

Ale možná vsadíte na plasticitu
a uděláte dobře, jelikož této barvě
sluší použití 2D (koberce a jiné
bytové textilie, podlahová krytina,
stěna) nebo 3D (profilovaný
nábytek, sedačka, doplňky). Díky
její nenápadnosti si totiž lépe
všimnete použitých vzorů, struktur
a tvarů. A věřte nebo ne, šedá se
rovněž dokonale doplňuje se dřevem
či dřevodekory, dokonce bez ohledu
na jejich přirozenou kresbu a tón;
krásně ladí i se dřevinami jako
mahagon, palisandr nebo teak.
Už věříte, že tahle barva je
vskutku královská? Naložte s ní, jak
chcete, nikdy vás nebude nudit.  ■
KOMERČNÍ PREZENTACE

