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PřiPravila Hedvika NovotNá 

Stalo se vám někdy, že jste přišli poprvé k někomu na návštěvu, a hned ve dveřích jste se chtěli otočit 

a raději nevstupovat, když jste uviděli, co mají hostitelé za dveřmi? Možná takovou zkušenost nemáte 

a možná, že si ani neuvědomujete, jak důležité zádveří a vstupní prostory do bytu či domu jsou. v těchto 

prostorách nabýváme první dojem o obyvatelích domu či bytu, získáváme první obrázek o jejich životním 

stylu a vkusu. ať už si to připouštíme nebo ne, vstup do našeho obydlí je naší vizitkou.  
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Ve své profesi interiérové designérky 
se bohužel setkávám s tím, že se ně-
kteří klienti vůbec nechtějí zádveřím 

či chodbou zabývat a nemají prostě vnitřní 
potřebu tyto prostory řešit. Je pravdou, že 
z hlediska času, který strávíme v zádveří, pa-
tří tento prostor k málo využívaným místům. 
obvykle nám denně stačí několik sekund či 
minut, které strávíme obouváním, oblékáním 
svršků, rozloučením. Neznamená to však, že 
bychom proto zádveří měli ve svém domově 
upozadit. Ba naopak! i podle učení feng shui 
patří vstupní část do domu či bytu mezi klí-
čové místnosti, proto by měla působit čistě, 
útulně a harmonicky. vstup jako takový by měl 
příchozího zvát, aby vešel dál.

Co je to vlastně vstupní část domu či bytu? 
Může to být klasické zádveří, nebo i závětří, 

chodba, předsíň, případně i větší vstupní hala. 
většina domů či bytů neobsahuje všechny vy-
jmenované části, ale stává se, že funkce ně-
kterých z nich jsou často spojené. Například 
zádveří je často propojené s chodbou anebo 
v předsíni někdy nalezneme i větší šatnu. 

vzhledem k tomu, že vstupní prostor by měl 
obsahovat několik zásadních a praktických 
věcí, často je návrh zádveří tvrdým oříškem 
i pro interiérového designéra. Zde je 10+1 
rada, které vám pomohou při návrhu dokonalé-
ho vstupního prostoru…

Vstupní prostor – 
VIzItka naše ho domoVa

hedvika novotná
interiérová designérka,  

autorka článku 

možnost odložit klíče, roznošenou obuv, 

kabát nebo mokrý deštník, zkontrolovat 

vzhled před odchodem, případně rychle 

zjistit, kolik času mám před schůzkou... 

malé věci mohou velmi usnadňovat náš 

život právě v předsíni 

Foto kaRe designetě

atMoSFéRa 
a eNeRgie doMu 
Se utváří Již od 

vStupNícH dveří. 
Jaká Je ta vaŠe?



68

InterIéru

škola

I n t e r I é r  

1 Volba Vhodného měřítka
přestože by se do relativně malého 
prostoru mělo vejít několik důleži-

tých věcí, je potřeba zvolit správné měřítko. 
vstupní prostor by neměl působit zbytečně 
předimenzovaně, příliš okázale nebo na-
opak stísněně. Měl by být dobře praktic-
ky řešen a jeho zařízení i velikost by měly 
vkusně korespondovat s ostatními částmi 
bytu či domu.

2ČIstICí zóny
Z praktického hlediska jsou jako 
ideální doporučovány tři čisticí zóny 

před vstupem do obytného prostoru. v ro-
dinném domě ne vždy máme prostor na tři, 
nezbytností je tedy alespoň jedna multi-
funkční v podobě kvalitní venkovní rohože, 
která by měla odstranit z bot hrubé nečis-

toty a kamínky, ale i pohltit písek, jemnější 
nečistoty a vlhkost. 

3podlaha a stěny
ve vstupních prostorách nešetřete 
na podlaze. Jako ideální se jeví dlaž-

ba nebo vinyl. dlažbu bych doporučovala 
hlavně pro rodiny, které mají čtyřnohého 
domácího mazlíčka. i když si člověk vytvoří 
tři čisticí zóny, pokud je v domácnosti pes, 
nikdy se úplně nevyhnete tomu, aby se pí-
sek či hlína z venku dostali dále do bytu. 
dlažba je vhodná také z toho důvodu, že 
se jen tak nepoškrábe a jednoduše se čistí.
Na stěny doporučuji vhodný odolný nátěr 

případně omyvatelnou vliesovou či viny-
lovou tapetu. Stěny nebudou tak „trpět“ 
a bude možné je snadno očistit. Na část 
stěny můžeme použít třeba i stejný materiál, 
jaký jsme zvolili na podlahu.

4botník
textilní rohožka tvoří takzvanou „špi-
navou zónu“ vstupního prostoru 

a proto by se v její blízkosti měl nacházet 
botník. Je logické, že čím dále je botník 
umístěn od této zóny, tím více se ve vstup-
ním prostoru roznášejí nečistoty. Botník by 
měl být řešen prakticky, nemusí se do něj 
vejít veškerá obuv celé rodiny, pokud je v zá-

pro náVrh dokonalého 
Vstupního prostoru10 1 rad+

Velká chodba ve tvaru písmene l propojuje 

všechny místnosti v bytě, který je součástí 

bytového domu z 60. let. Celý prostor je laděn 

do severského stylu. Ve dvou nikách na chodbě 

jsou úložné prostory. Vzor na tapetě vhodně 

doplňuje geometrické tvary obsažené na dlažbě. 

závěsná svítidla orion od německé firmy koziol 

vhodně doplňují velké kulaté zrcadlo v silném 

rámu zavěšené nad praktickou komodou

Návrh a realizace Hedvika Novotná, Novodesign
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dveří málo místa. Sezónní obuv lze sklado-
vat na jiném místě v krabicích. Botník by měl 
větrat. pokud tedy chceme mít botník optic-
ky uzavřený (vypadá to vždy lépe), je dobré, 
aby čílko (čelní viditelné díly) zásuvek neza-
krývala celý otvor, ale aby čílko bylo o dva 
centimetry nižší než vlastní šuplík. pokud je 
čelo zásuvky nižší, nemusíme již používat 
úchytky a výsuv můžeme otevírat pomocí 
otvoru mezi čílky. pokud chceme mít obuv 
uloženou ve výsuvech, hloubka botníku by 
měla být minimálně 37 centimetrů.
pro úzké předsíně jsou vhodné velmi mělké 
výklopné botníky, které mají hloubku pouze 
kolem 15 centimetrů.

5místo pro sezení
Starší lidé, prarodiče i děti ocení, 
když se v zádveří najde místo na se-

zení pro pohodlnější obouvání. v případech, 
kdy prostor nenabízí dostatek místa na sa-
mostatně stojící lavici, můžeme zvolit třeba 
jen menší stoličku či taburet. Nebo je mož-
né využít šuplíkový botník zároveň i jako plo-
chu určenou k sednutí. v takovém případě 
by však výška botníku neměla přesáhnout  
50 centimetrů. Na botník můžeme umístit 

do vstupního prostoru garsonky se vešla 

velká vestavná skříň se zrcadlovými dveřmi, 

jež dodávají prostoru hloubku. lavice pepita 

z kare design, velkoformátový obraz od rubena 

Irelanda, bodové osvětlení od firmy nowodvorski 

a kvalitní keramická dlažba vstup do garsonky 

povznesly o úroveň výše 

Návrh a realizace Hedvika Novotná, Novodesign

Velkoformátová kulatá zrcadla jsou orámovaná obýbanou lakovanou překližkou. rám 

zrcadla se v dolní části prohlubuje a slouží i jako dočasná polička na odložení mobilu 

či klíčů. kruhový tvar mají i stropní přisazená svítidla a taburetky

Návrh a vizualizace Hedvika Novotná, Novodesign

zejména v malých 

místnostech je důležité 

zajistit pověšení věcí, 

které pak nemusí nikde 

ležet a zabírat místo. na 

výběr máme systémy 

přímo na stěnu nebo 

samostatné věšáky do 

prostoru 

Foto ikea

zádveří bez zrcadla je 

nemyslitelné. zvažte, 

zda postačí pouze malé 

nebo raději větší, kde 

uvidíte celou postavu. 

zrcadlo může být díky 

tvaru i rámu krásným 

doplňkem interiéru 

vstupního prostoru 

Foto kaRe designo
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polštářky či speciální polstrovaný podsedák, 
který nám obouvání zpříjemní.

6uzaVíratelné úložné 
prostory
v malých vstupních místnostech, 

v úzkých chodbách či šatnách vždy ocení-
te, když na příchozí návštěvy nebudou tr-
čet ze zdi kabáty a na zemi se přes sebe 
nebudou kupit desítky párů bot. proto do-
poručuji, aby člověk investoval do vhodné 
skříňové sestavy, postačí i mělké skříně 
nebo skříňové či látkové panely (japonské 
stěny). Svršky a boty budou návštěvám 
skryté a prostor bude působit vzdušně 
a uklizeně. vnitřní uspořádání skříňové či 
regálové sestavy bychom měli vždy dobře 
promyslet a využít každý centimetr. určitě 
se vyplatí vyhradit si uvnitř místo i na kabel-
ky, šály, rukavice a pokrývky hlavy.

7odkládaCí ploChy
vítanou vychytávkou je odkládací 
plocha při vstupu. Může to být měl-

ký konzolový stolek nebo polička či mělký 
závěsný šuplík na dočasné odložení mobilu, 
klíčů nebo došlé pošty. polička by měla být 
vždy uklizená, doporučuji využívat ji jen na 
dočasné odložení maličkostí, než se člověk 
obuje a obleče. polička může sloužit záro-
veň k vystavení vhodné dekorace, abychom 

vstupní část oživili nějakým pěkným desig-
novým kouskem. Například svícnem, zajíma-
vou mísou či vázou. pokud má rodina něko-
lik svazků klíčů, které nejsou běžně potřeba 
(sklep, komora, náhradní klíče od auta či od 
garáže…), hodí se i menší skříňka na klíče, 
která může opět prostor ozvláštnit.

8zrCadlo
velké zrcadlo, nejlépe takové, co 
zobrazí celou postavu, by mělo být 

nedílnou součástí vstupních prostor. Ne-
jen, že se při odchodu z domu či bytu mů-
žeme zkontrolovat ze všech stran, ale velká 
zrcadlová plocha místnost vždy opticky 
zvětší a prosvětlí. velmi důležité je umístění 
zrcadla. Neměli bychom jej dávat na stě-
nu hned naproti vstupním dveřím, není to 
pocitově příjemné. Zrcadlo tedy doporučuji 
umístit vlevo či vpravo od vstupních dveří 
podle toho, na kterou stranu vstupní dveře 
otvíráme. Samozřejmě je dobré dbát na to, 
abychom měli od zrcadla dostatečný od-
sup a dobře se v něm viděli. S tím souvisí 
i vhodné osvětlení.

9osVětlení
Není dobré podceňovat osvětlení 
jakékoli místnosti, obzvlášť když ře-

šíme malý prostor zádveří. Je přínosné po-
radit se s odborníky. Nejde totiž jen o to 

vybrat pěkné závěsné či stropní svítidlo, ale 
důležitá je také barevná teplota světla, aby 
prostor u vstupu působil příjemně.

10praktICké VyChytáVky
Za deštivého počasí člověk oce-
ní, když bude v zádveří vhodná 

nádoba na odložení mokrého deštníku. Na 
trhu můžeme najít nejen krásné designové 
stojany na deštníky, ale i další praktické po-
mocníky. Například pěkné háčky na odložení 
svršků pro návštěvy, zajímavé háčky na klíče 
nebo na psí vodítko, či nástěnku na vzkazy. 
aby prostor nepůsobil fádně, ale naopak 
svěže, je dobré zaměřit se při dolaďování 
vstupních prostor právě na tyto drobnosti, 
které mají pěkný design, jsou praktické, ne-
musí být drahé a přitom dodají vstupnímu 
prostoru šmrnc.

11 rada nad zlato
vstup do vašeho obydlí je vaší 
vizitkou, proto je dobré, aby 

člověk ve vstupním prostoru udržoval pořá-
dek, aby zádveří nepůsobilo jako skladiště, 
ale bylo naopak čisté a harmonické.

praktické doplňky na správném místě 

usnadňují každodenní život – věšák umbra 

s přihrádkou na poštu a věšáky na klíče 

a jiné drobnosti, cena za kus 17,50 eur

úzký výklopný botník Ikea trones, 

cena za tři kusy za 799 kč 

Foto ikea




