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JakÝ ie vóš recept na zútutnění
velkého obytného prostoru?
Pod|e mého názoru !e to

především kombinace materiá|ů,

která jednak díky barvám' ate

i různým optickým a taktilnim
v|astnostem, pomáhá přirozeně

rozdělit a organizovat prostor

na menší celky. V našem
případě je napřík|ad obytná
zóna deÍinována tapetou a kůŽí

ootaŽenou stěnou, kdeŽto
kuchyňská část vysokým
Ieskem bí|é kuchyně. V podstatě

obdé|níkový prostor
se tak přirozeně dě|í a ziskává

útulněiší měřitko. Velmi důleŽité
je v tomto případě i osvětlení'
které doiem umocňuje.

Kde doporučuiete zvýšení výšky
inieriérových dveří?
Pro mě osobně to je iednoduché...
Všude, kde je to jen moŽné.

Vysoké dveře vŽdy doda|í
prostoru Vzdušnost a Iehkost.

Co se v tomto bytě neivíc
povedlo?
Podařilo se především výrazně
zIepšit provoz' dispozici bytu

a množství úloŽných prostor' aIe

to oceni asi především uživate|é'
Z hlediska designu a Provedeni
mám radost ze za|omené stěny'
která tvoří předě| mezi koupe|nou
a Iožnicí, leiíž konstrukce by|a

reIativně kompIikovaná. AIe

i z kuchyně z betonových stěrek,
Iakovaných dveří a da|šich prvků.
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Na rodičovskou IoŽnici navazuje zajímavě řešenou

betonovou příčkou s oboustrannými nikami koupelna.
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Prostorová ve|korysost se týká i koupe|ny.

Ži]i architektovy nápady od A do Z, I když ze Začátku
Se ná]n to zdálo jako zbytečně velký zásah. UvaŽor'ali
jsme tak' Že vše upravime po částech a schodištěm pro.
stě propojíme spodní byt s tím jiŽ rekonstruovaným.
Nakonec z toho byla a|e totá1ní akce. Vše se Změnilo.
Architekt nám dokáza], že jedinou smys]uplnou vari-
antou je dát obývák tarn, kde byla kuchyně, a přemístit
celou kuchyni prár,ě ke schodům. Když uŽ se děla] tak
velký zasah, Začali jsme uvaŽovat o dalších ZměnáCh,,
popisuje situaci dnes jiŽ Spokojená mami nka dl'ou klu-
ků Kombinace třešňového dřeva se svět]ou podlahou
\Zala7a sve' Podlaha' kLerá interier sjednocuje.je dnes
z tmavě mořenélro dubu a nábytek se nese v kombinaci
bí]ého ]aku a dýhy makasar. RozJehJý byt působí útu Lně

nejen clíky dr,ěLna dětským pokojům nebo pohodlne po- +

obě pod|aží propojují nejen schody,
a|e i stěna se stěrkou Pandomo.

První věc, kterou dě|aI osvědčený truh|ář -
vyuŽitá nika předurči|a zák|adní barevnost.
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Dětský pokoj má svou klidovou, hraci a pracovní zónu.

zútulní rnenŠí
,, SCllkICrnÓ,, zÓkouti

hovce v ,,lehací,, variantě před televizí. Nevšedním
zútulňovacím prvkem se stalo koŽené polstrování
jedné celé zdi nebo třeba výmalba v jemnénl olivo-

vém odstínu. Zajímavě zafungovaly i č1enité pod-

hledy a různé typy svítid.el, které rozJišujíjednotlive
Zóny V otevřeném interiéru. SkvěIe působí i zvětšení

všech dveří na výšku 220cm.

Slušivá decentnost
Byt v činžovním domě dostal po dvojnásobné re-

konstrukci charakter rodinného domu. Prostoro-
vou r'elkorysost využil architekt s nápaditostí, která

nekončí obývacím pokojem, a1e ce1ý byt ozvláštňují
nevšední prvky a dávají mu osobitý charakter. Jed.
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ním z nich je stěna propojující obě patra pokryta

cementovou stěrkou Pandomo v tmavě šedé barvě.

,,UvaŽovali jsme o tapetě, ale odborníci nás zrazo.
vali, že na ní buclou vidět nedokonalosti. Pandomo

teď máme i v koupelnách a já jsem nadšená,,, libuje si

naše hostitelka' ,,Truhlář Josef Vocetka a jeho studio

Anta byli opravdu profesioná]ní. Kuchyně od něho si

nezadá s Poggenpohlem. Horní skříňky sahající až

do stropu samozřejmě nejsou moc praktické, protoŽe

naboru bez schůdků nedosáhnu, ale nechtěla jsem

tam mít Žádnou další mezeru, v níž se usazuje prach.

Nahoru dávámjen věci, které potřebuji výjimečně.

Každý úioŽný prostor se počítá " Stejný princip vy.

uŽití místa byl zvolen i u šatny a botníku Uk]ádání
je zde vyřešeno sice nenápadně, ale veikokapacitně'
Interiér tak působí velmi čistě a snadno se uklízí. Vy-

niknou promyšlené detaiiy, opakují se tVary kruhů
a obdélníků nebo kresba dřeva' Majiteté šli v preciz-

nosti tak daleko, Že například bítá koŽená pohovka

v obývacím pokoji je obšitá hr-rědou nití, která ladí

E

e

s dřevěnými částmi interiéru.



Různé zÓvěsn.é 1ustry

pooricvě sníŽi vyscké strcpy

c VyzncČí jed.rrctirvé ZCny'
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Pracovní deska |e z Žu|y Nero Assoluto s povrcnem Antik (Kamenictvi Foit).
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Ve vzdušném prostoru se up|atní krása dýhy makasar.

Mladí manŽe]é získali moŽnoSt spojit clva byty veclle
sebe Ve starém praŽském činŽáku. ,,Původní byty nebyly
nijak veliké a by1y především v děsivém stavu. A to ne-
jen proto, Že naše u]ice skončila pod Vodou. Nájemníci,
kteří zde Žili dlouhá desetiletí, do nich nikdy neinves-
tova]i ani korunu. Byla to náZorná lekce z minulosti,,,
říká naše hostite]ka.

Bytové rozrůstáni
Spojením dvou bytů, vybouráním příček a celkovou re-
konstrukcí vznikl krásný prosvětlený byt s kuchyní pro.
pojenou s obýVacím pokojem Směrem do tichého dvo-
ra. ,,Byli jsme s řešením spokojeni, a plně Vyhovova1o
do chvíle, nežjsme začali čekat druhé dítě Shodou okol-
ností Se uvolnil byt pod námi, a my jsme ZaČa]i uvažovat
o vytvoření mezonetového interiéru. Nepotřebovali jsme
do budoucnajen další dětský pokoj, ale i pracovnu pro
mě a manŽela,,, popisuje Žena nový StaV domova K Zá-

sadnímu řešení si přizva1i architekta Davida Caise ze
studia Orange Machine, s nímž měli dobré zkušenosti
ze spolupráce na rodinném domě na venkově. ,,Chtěli
jsme po něm ,jen. ideje pro rekonstrukci, tchán je sta-
vař, takže do toho také mluvil, ale nakonec jsme vyu- +
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Většincr osudů se rozděIuje
podle nějcrké význomné
udotosti ncr před q po ní, Týkó
se to dokonce i domů. Tclkovými
udqlostmi byIy v tomto století
především povodně, o prÓvě
to prožsko se podepsolo
nq kqrlínském bytě, který
tentokrót novštívíme.
text EVa Po|áčková Íoto Bobert ZákovlČ

Poh|ed od obývacího pokoje přes iídelni část

do kuchyně, vpravo vedou schody do|ů.


