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interiér  styl

Pánská a dámská volenka
Dříve byl single interiér něco zvláštního, dnes se považuje za vcelku běžnou věc. 

A podle toho, komu bude byt říkat pane, se také zařizuje.

polečné pro obě pohlaví je to, že všichni chtějí 
mít takový domov, v němž se bude příjemně žít. 
A přestože je ošidné strkat všechny do jednoho 

pytle, každý z nás má přece jen 
trochu jiný vkus a preference, některé 
typické odlišnosti se dají vcelku dobře vystopovat.

Text: Věra Rýzová     Foto: archiv firem
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DVA V JEDNOM
Když dva chtějí bydlet společně, 

dekorativní záležitosti a barvy si většinou 
prosadí žena, zatímco muž rozhoduje 
o technickém zázemí, funkcionalitě 

a stavebních prvcích. Shodnout by se 
však měli na jednom interiérovém stylu. 

Optimálním řešením pro páry, které 
upřednostňují jednoduchost a čistotu, 

se jeví skandinávský styl, více 
pestrosti a elegance do bytu vnese 

eklekticismus a dobrodružné 
povahy může těšit 

Karibik styl.
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Betonepoxidová 
stěrka v odstínu 
Granite, biokrb 

a pohodlná sedačka 
v minimalistickém 

vzhledu jsou 
„zabalené“ 

v neutrálních 
odstínech.  

www.novodesign.cz
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NA NÁVŠTĚVĚ U MUŽE
Hodně mužů upřednostňuje minimalismus, 
pro jeho praktičnost a přehlednost. Podle 
zkušeností designérky Hedviky Novotné 
z atelieru Novodesign to dokonce platí 
i pro pány, kteří zrovna neholdují pořádku. 
Důvod je zřejmý: interiér zařízený v tomto 
stylu se snáze uklízí. Mezi oblíbené styly 
zejména mladší generace patří také retro, 
to už je o něco hravější a rovněž o majiteli 
leccos prozrazuje.

Z barev se často dává přednost 
monochromatickému řešení, jedna výrazně 
převažuje. Obecně mají pánové raději tmavší 
až zemité barvy, ale nebojí se ani bílé, tu 
vnímají jako kontrast, a právě kontrasty je 
baví. Podobně přistupují také k dekoracím, 
které opravdu nemusejí. A když už dekorace, 
pak funkční. Častěji u nich uvidíte pár 
zajímavých kousků, které vnímají jako 
osobitý solitér. Může to být křeslo nebo 
pracovní stůl či třeba věšák ve tvaru kola, 
který bude připomínat jejich hobby.

MATERIÁLY A CHYTRÉ HRAČKY
Pokud jim to finanční možnosti dovolí 
a také s ohledem na architekturu domu, 
dávají přednost reálným materiálům, 
imitace moc nemusejí. Dost možná si právě 
tímto přístupem dokazují svou sílu, protože 
používání dřeva si žádá větší péči, což zase 
jde proti mužské přirozenosti. 

A co u nich stoprocentně nebude chybět? 
Praktické technické „hračky“. „Muže obvykle 
baví high-tech styl, kvalitní ozvučení, 
možnost ovládání domácnosti na dálku 
přes mobilní aplikaci, která jim například 
zapne robotický vysavač. Zatím jsem se 
nesetkala se ženou, která by chtěla digitální 
domácnost, muž je však z takového bydlení 
nadšen,“ uvádí Hedvika Novotná. Moderními 
spotřebiči také vybavují kuchyň, dost možná 
tím nejdůležitějším nebude varná deska, 
nýbrž chladnička. Nebo vinotéka?

Neutrální bílá a šedá barva hladkých 
dekorů Eruka a Savana vytvořily moderní 

a současně nadčasovou kuchyni, 
cena od 8 087 Kč/bm. www.oresi.cz

Dominující hnědé a modré barvě se 
„přizpůsobil“ také obraz na stěně, a tím 

podpořil příjemný dojem obývacího 
pokoje. www.westwingnow.cz

Elegantní židle, nebo křeslo? 
V každém případě Brangwy

slibuje pohodlí, cena 8 299 Kč. 
www.westwing.cz

Stojánek na tužky 
slouží i jako držák 
brýlí, cena 199 Kč. 
www.naoko.cz
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NA NÁVŠTĚVĚ U ŽENY
Proč to nepřiznat, ženy mají rády zdobnost, 
a to se promítá i v jejich bydlení. Mezi 
oblíbené styly patří Provence, Boho či 
Shabby chic. A když už je to na dotyčné příliš 
dekorativní, protože hledají něco klidnějšího, 
patrně se najdou ve skandinávském stylu. 

Důležité však je vybrat si jeden přístup 
a ten skutečně ctít, aby se z domácnosti 
nestalo muzeum stylů. Což platí také pro 
schopnost pracovat s barvami. Je zde větší 
riziko už proto, že na rozdíl od mužů mají ženy 
rády různé barvy. A ty vhodně kombinovat 
nebo vůbec aplikovat v interiéru je daleko 

těžší. Patrně i proto se zástupkyně 
něžnějšího pohlaví častěji stávají 

klientkami bytových designérů. 

Koupelnový nábytek je zasazený do obkladové 
desky T.board se stálobarevným potiskem 
T.overface, na výběr mnoho dekorů, cena 
od 4 623 Kč/m2. www.trachea.cz

SBĚRATELKY ZÁŽITKŮ
Ani další typický rys netřeba dlouho hledat – 
dámy jsou „sběratelky“. Rády se obklopují 
věcmi, které pro ně mají citovou hodnotu, milují 
odkazy na krásné zážitky. Proto si vystavují 
fotografie a drobné předměty na poličkách 
nebo skříňkách, v obýváku stejně jako v ložnici. 
Zkrátka dekorace, to je jejich parketa. 

A jak to mají s materiály? „Ženám až tak 
nevadí imitace, takže se spokojí s tapetou 
napodobující třeba bílé cihličky, k tomu si 
pořídí rádoby dřevěnou komodu z laminované 
dřevotřísky,“ upřesňuje designérka Hedvika 
Novotná. A dodává, že k něžnějšímu pohlaví 
neodmyslitelně patří i láska ke květinám. Jak 
živé, tak sušené nebo v podobě dekoru. Třeba 
na polštářku, který v dámském interiéru 
patrně nebude jen jeden. 

Totéž platí i pro zálibu v dalších bytových 
textiliích. Bavíme se o možnostech, jak podpořit 
útulnost domova, což je pro většinu žen priorita. 
Než se jaro objeví v celé své kráse a vázy bude 
častěji zdobit živá kytice, hlavní roli převezmou 
svíčky. Pro dámy lehce zapomětlivé však raději 
doporučujeme LED provedení.  �

Něžná, pudrově růžová sedačka 
Skolm od značky Vivonita 
poslouží hned třem lidem 
najednou, cena 15 799 Kč. 
www.bonami.cz

Dominantou 
pokoje se může 

stát koberec 
z vlny a viskózy 

od Brink&Campman, 
kolekce Bluebellgray, 

ruční výroba, 
od 17 650 Kč. 
www.ipsal.cz

Neotřelým 
funkčním 
doplňkem 
se může stát 
„manekýnka“ 
Elfriede, 
výška 163 cm, 
cena 3 019 Kč. 
www.westwing.cz



Interiér pro dámy založený 
na světlejších barvách a typických 
dekoracích (květiny, polštářky, pléd) 
oživuje výrazný vzor tapety. 
www.novodesign.cz

Na co by ženy 
měly také myslet? 

Na soulad interiérového 
stylu s architekturou domu. 

Panelákový byt zařízený 
ve stylu Provence nebo 
Shabby chic nevypadá 

zrovna sexy.


