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Jak bydlí průměrný Čech
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Prostor a věci, kterými se
obklopujeme, ovlivňují náš
život více, než si připouštíme.
Kvalita bydlení značně
působí na lidskou psychiku
a celkovou životní pohodu.
Je prokázáno, že elementy,
jakými jsou světlo, barvy,
zvuky, materiály či vzduch
v místnosti, ovlivňují
naše pocity a náladu.
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sou to zejména barvy, které hrají v našem životě
velmi důležitou roli. Přibližně 87 % smyslových
vjemů získáváme totiž pomocí barevného světa. Lidské oko je schopno rozlišit neuvěřitelné
množství barev a barevných odstínů. To, jak člověk barvy vnímá, však záleží na více faktorech. Mezi
tyto faktory patří například různé odstíny barev, druhy
osvětlení (denní či umělé), náš současný stav a nálada
či biologický rytmus.
Dalo by se tedy předpokládat, že člověk bude při zařizování vlastního bydlení klást velký důraz na zařízení
a jednotlivé prvky v interiéru, které by umocnily kvalitu
jeho bydlení. Bohužel ve většině českých domácností
tomu tak přesto není.

Většina Čechů se za své bydlení stydí
Na podzim loňského roku uspořádala Raiffeisen stavební spořitelna anketu, která ukázala, že se více než
55 procent Čechů za své bydlení stydí. Tento fakt je
jedním z důvodů, proč si k sobě domů raději nezvou
ani návštěvy. Účastníci ankety se obávali, že by si
hosté mohli povšimnout nedostatků v jejich bydlení,
nepořádku či zastaralého vybavení. Díky studu za
vlastní domácnost jsou někteří lidé ochuzeni o společenský život. Osmdesát procent respondentů tvrdilo, že by se před návštěvou cítilo lépe, kdyby mělo
možnost své bydlení vylepšit. Nejvíce jsou lidé nespokojeni se stavem své kuchyně a koupelny, vadí jim
staré kachličky, umakartové jádro, zašlé spáry mezi
dlaždicemi, zastaralý nábytek či kuchyňská linka,
špinavé zdi a staré interiérové dveře. Anketa také
ukázala, že téměř polovina dotázaných přemýšlí nad
zkvalitněním svého bydlení a zpytuje svědomí až ve
chvíli, když je na návštěvě v nějakém cizím vkusně
zařízeném bytě nebo domě.

Kdo je to vlastně „průměrný Čech“?
Komunikační agentura Kaspen/Jung von Matt ve spolupráci se společností Perfect Crowd zrealizovala před
třemi lety průzkum, ve kterém si položila otázku, jak se
vlastně žije průměrnému Čechovi. Kdo je vlastně „průměrný Čech“, jak je starý, jakou má životní úroveň a jak
vypadá jeho obývací pokoj, který odráží jeho reálný život? Je to rodina, důchodce, pár svobodných partnerů,
nebo rozvedená matka s dětmi? Komunikační agentura
se rozhodla najít odpovědi na tyto otázky, protože tím
zároveň chtěla pomoci svým klientům pochopit životní
realitu tzv. průměrných Čechů. Na základě tohoto průzkumu se zrodila ﬁktivní rodina Novákových a projekt
„Obejvák“. Tým expertů se rozhodl zkoumat obývací
pokoj z toho důvodu, že právě tato místnost je prostorem, kterým se prezentujeme, kde se uvolníme, který si
dotváříme maličkostmi, které jsou pro nás z nějakého
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cha reprezentujícího většinu. Jsou to manželé Jana
(37 let) a Petr (40 let) Novákovi žijící v Kladně ve společné domácnost spolu s patnáctiletým synem Janem
a sedmnáctiletou dcerou Terezou. Průměrný čistý příjem rodiny Novákových je 33 000 Kč. Petr se živí pravděpodobně jako zedník, instalatér nebo elektrikář, jeho
žena Jana je vychovatelka, nižší administrativní pracovnice, kuchařka nebo prodavačka. Janin čistý měsíční příjem je o 15 % nižší než Petrův. Novákovi mají
naspořeno více, než dluží. Zhruba 70 % svých úspor
svěřují bankám a stavebním spořitelnám. Nejsou pojištěni životně, majetkově ani důchodově. Stejně jako
většina Čechů žijí v bytě s měsíčními náklady 7 124 Kč,
který je v osobním (47 %) nebo družstevním (17 %)
vlastnictví bez hypotéky. Průměrná plocha bytu je
49,6 m2 a průměrný počet místností 2,9.

Jak vypadá obývák průměrného Čecha?

Snímek obývacího
pokoje v české
domácnosti
Foto: autorka

Projekt „Obejvák“
Foto: agentura Kaspen/
Jung von Matt

Výsledky, které vyplynuly z průzkumu českých domácností, posloužily jako předloha pro vytvoření skutečného prostoru, který agentura Kaspen/Jung von Matt
instalovala ve svých prostorách. Tento projekt dostal
název „Obejvák“. Klasický „obejvák“ má rozměry 20
metrů čtverečních a výšku stropu 2,5 metru. Byt se nachází v bytovém domě vystavěném v letech 1946–1970.
Domov rodiny je vytápěn ústředním topením s teplotou
nad 20 °C a nemá pevnou telefonní linku. Co dalšího
tedy můžeme najít v běžném „obejváku“?
• plastové okno s bílými horizontálními hliníkovými žaluziemi,
• bílou záclonu se vzorem, která je zavěšená na dřevěné garnýži,
• laminátovou podlahu se vzorem bukového dřeva,
• dveře ze světlé dýhy se skleněnou výplní a ergonomicky tvarovanou kovovou klikou,
• radiátor staršího typu,
• dvě stěny místnosti natřené žlutou barvou,
• strop a zbývající dvě stěny natřené bílou barvou,
• tři nejpopulárnější české pokojové rostliny (šeﬂera,
fíkus a dracena),
• menší solitérní kusy nábytku,
• dvoumístnou pohovku,
• jedno křeslo,
• televizi,
• konferenční stolek obdélníkového tvaru,
na něm leží dva dálkové ovladače, mobilní telefon a televizní program otevřený na stránce konkrétního dne,
• počítačový stolek s PC, s plochým černým monitorem
a s reprobednami,
• vysavač v rohu místnosti,
• broušené sklo a nejrůznější porcelánové ﬁgurky (sloni, kočičky, postavičky).

Nešvary českých domácností
důvodu důležité. Kvalitativní část výzkumu spočívala
v analýze detailů téměř tisícovky fotograﬁí a v ověřování informací z dostupných statistik, výzkumů, článků
a publikací na dané téma.
Na základě veřejně dostupných statistik deﬁnovala agentura Kaspen/Jung von Matt průměrného Če-

Všeobecným problémem bydlení běžného Čecha je celkově nepromyšlený koncept interiéru. Člověk si kupuje
jednotlivé kusy nábytku, doplňky a dekorační předměty, které se k sobě nehodí ani barevně ani materiálově.
Takový prostor pak ztrácí svou celistvost a působí přeplácaným dojmem. Přemíra různých drobností v inte-
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riéru lidské psychice neprospívá. Lidé často podléhají
představě, že věc, kterou viděli u známých či v televizi,
se bude hodit i do jejich interiéru. Pokud nákup nového zařizovacího předmětu a doplňku není dostatečně
promyšlený a odůvodněný, pak se ve většině případů
kýžený efekt nedostaví.
Dalším extrémem je hromadění nepotřebných věcí
v domácnostech. Místnosti působí velmi neuspořádaně
a chaoticky. A právě tyto pocity mohou zažívat i obyvatelé takových prostor – vnitřní neklid a chaos. U citlivějších
jedinců se může objevit i permanentní pocit úzkosti či
deprese. Duševní pohodě jedince prospěje i maličkost.
Někdy stačí, když člověk daný prostor uklidí a zbaví ho
nepoužívaných věcí. Dobrý interiér je ten, ve kterém
může člověk volně dýchat a nepřipadá si v něm stísněně.
Ne nadarmo se říká, že krása spočívá v jednoduchosti.

Místn
Místnosti
působí velmi neuspořádaně
a chaoticky.
chao
otick A právě tyto pocity mohou zažívat
i obyvatelé takových prostor – vnitřníí nek
neklid
klid
a chaos.
Také příliš mnoho barevných kombinací prostor opticky tříští a přináší do interiéru neklid. Bohužel lidé si stále
myslí, že útulný interiér vznikne tím, že si člověk zařídí
místnost v odstínech teplých barev. Proto je u nás stále
oblíbená meruňková či žlutá výmalba v kombinaci s bukovým nábytkem. Takovému interiéru ale chybí punc originality, splývá v jeden těžkopádný celek a člověk se v něm
necítí dobře, protože takový prostor nemá svou „duši“.
Dalším hříchem českých domácností je velmi poddimenzované osvětlení. Světlo v interiéru je však důležitý element, jenž ovlivňuje náladu člověka. Lidé žijící
v domácnostech, kde je v každé místnosti pouze jeden
centrální lustr, se okrádají o možnost vytvořit v interiéru pomocí různých typů osvětlení a intenzity světla rozličné nálady. Bohužel i nesprávně umístěné
květiny mohou nepříznivě ovlivňovat naši
vnitřní pohodu. V českých domácnostech nejsou výjimkou velké květiny
na okenních parapetech, kde brání
tomu, aby denní světlo hladce proudilo do místnosti a aby se místnost
dala pohodlně větrat.
V neposlední řadě je důležité
zmínit fakt, že i vyspělé technologie
mohou negativně narušovat pohodu rodinného krbu. Díky pokroku
v oblasti informačních technologií
jsme často svědky toho, jak se české
obýváky postupně přeměňují v domácí 3D kina či místnosti pro hraní
konzolových her. Obývací místnost by
měla být středobodem celého bytu,
místem setkávání s rodinou, s přáteli. Měla by v nás vyvolávat pohodu,
harmonii a klid. Je tedy důležité, aby
člověk při zařizování interiéru přemýšlel
o funkci místnosti a životním stylu všech
členů domácnosti.

Co brání Čechům vylepšit si bydlení?
Podle již zmíněné ankety Raiffeisen stavební spořitelny
je to především nedostatek ﬁnancí. Uvedlo to 34 procent respondentů. Zajímavé ale je, že 15 procent dotázaných sebekriticky přiznalo, že své bydlení neřeší
kvůli vlastní pohodlnosti.
Mnoho lidí se svým bydlením nezabývá prostě jen
z toho důvodu, že to nepovažuje za důležité. Jsou to
většinou ti, kteří si s sebou již od dětství nesou takzvaný
generační cejch. Jejich prarodiče ani rodiče styl bydlení neřešili, proto ani potomci nepovažují za důležité
zabývat se hlouběji svým životním prostorem. Bohužel
si neuvědomují, jak moc je prostředí, ve kterém žijí,
psychicky i fyzicky ovlivňuje. Další skupinou lidí, která
se vylepšením svého bydlení nezabývá, jsou ti, kteří de
facto rezignovali na plnohodnotný život. Žijí v zajetých
kolejích několik desetiletí a nemají potřebu cokoli měnit, protože si nepřipouštějí, že by nějaká změna mohla
mít dopad na jejich život. Češi všeobecně neradi něco
mění a neradi se zbavují nepotřebných věcí.
Jak vyplývá z ankety, spousta domácností by své bydlení přesto ráda vylepšila. Hodně lidí má předsudky
o ceně za využití služeb interiérového designéra a myslí si, že si poradenství nemůže dovolit. Dobrý designér
však svému zákazníkovi v konečné fázi peníze ušetří,
protože má přehled o ceně zařizovacích předmětů
i o hodnotě práce řemeslníků. Umí zároveň nabídnout
různé alternativy.

Rada designéra nad zlato?
Ne každý má předpoklady k tomu, aby si zařídil vkusné
bydlení. Není to vždy otázka peněz, ale především vkusu. Dobrý designér nenavrhne do interiéru něco, co se
zákazníkovi vůbec nelíbí. Umí navrhnout dispozici řešeného prostoru, vnímá funkčnost a estetiku zároveň.
Vždy se snaží do interiéru dostat i určitý příběh majitele
či jeho zájmy. Je schopen vidět předem, jak bude vypadat daný prostor po rekonstrukci. Umí vyzdvihnout
detaily. Doporučí klientovi originální díla, přitom nemusí jít jen o drahé obrazy. Někdy interiéru dodá šmrnc
a punc originality třeba i zarámovaná dětská kresba.
Designér ví, že dobře vytvořený či naaranžovaný detail,
ať už jde o lustr, dekoraci, či určitý materiál, dokáže
s prostorem udělat zázraky. Pro dobrého návrháře
je důležité, aby interiér odrážel majitele a aby se mu
v něm dobře žilo. Rada zkušeného designéra se vyplatí zejména při zařizování dispozičně složitých prostor
nebo při uspořádání kuchyní. Bytový architekt umí
skloubit potřeby všech členů domácnosti a odhadne
i jejich další vývoj.
Letos proběhne vyhodnocení nových dat. Jsme zvědavi, jak se bydlení zlepšilo, jestli zmizel alespoň vysavač z českých „obejváků“.
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