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·ikovn˘m dispoziãn˘m zásahom vznikol
z poddimenzovaného predsieÀového
priestoru pôsobiv˘, dostatoãne
presvetlen˘ vstup, ktor˘ celému b˘vaniu
dodal nov˘ rozmer. K zútulneniu nemalou
mierou prispel aj agátov˘ dezén podlahy
a zárubÀa dverí v ãere‰Àovom vyhotovení.
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Na náv‰teve

Z ošumelého
tridsiatnika mladík
Zrelý tridsiatnik sa po osemnásťročnom vzťahu rozhodol pre životnú
zmenu. Na spresnenie – iniciatívu zobrala do rúk jeho majiteľka
a dožičila mu potrebné kozmetické úpravy.

N

ájomný dom v tichej lokalite neďaleko
centra bol postavený asi pred tridsiatimi
rokmi. Pre trojizbový byt pražského typu
sa stala charakteristickou dlhá úzka chodba, do ktorej nie práve kreatívni projektanti zakomponovali aj vstavané skrine. Zo stiesneného priesto-

ru ochudobneného o akékoľvek prirodzené svetlo
sa vchádzalo do malej šatne, toalety a kúpeľne, ktorá
zároveň plnila funkciu prechodu do kuchyne. K veľkým výhodám nepatrilo ani nevábne umakartové
jadro. Bez narušenia statiky majiteľka upriamila pozornosť práve na tento priestor a rozhodla sa pre je-
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Akcentujúca vínovoãervená stena za
digestorom oÏivila atmosféru priestoru
a kore‰ponduje so sklenenou mozaikou,
na ktorú je majiteºka právom hrdá.
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Jednoduchá geometrická koncepcia kuchynskej linky
kombinuje sivobiele plochy s orechom moren˘m natmavo.
Netradiãne je poÀaté rie‰enie zásteny. Napriek tomu,
Ïe sa na neveºkej ploche stretli tri prvky – mozaika,
sklobetónové tvárnice a tmav˘ orech, odváÏny experiment
dodal priestoru nadãasov˘ nádych.
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Mária Burcáková
autorka návrhu

Domáca pani poÏadovala od novej
kuchyne príjemné prostredie.
Pôvodne bola celá stena obloÏená
skrinkami, ktoré síce splnili svoj úãel,
av‰ak pôsobili príli‰ ÈaÏkopádne
a stiesÀujúco. Nové ergonomické
rozloÏenie presklen˘ch i zatvoren˘ch
skriniek kombinovan˘ch s otvoren˘mi
policami vyznieva nanajv˘‰ vzdu‰ne.

„Veľmi rada pracujem
s farbami. Majú veľký vplyv
na náladu, na prežívanie aj
na atmosféru v interiéri.
Rozhodne sa pri ich výbere
neriaďte tým, čo je trendové. Ak ste príliš
emocionálny, až výbušnejší typ, oranžová môže
vašu emocionalitu a intenzívne prežívanie ešte
viac podporiť. Naopak, ak vás prepadáva
smútok, voľte skôr živšie, ale harmonicky
pôsobiace farby. Chladné, tmavé, sivé tóny
smútok len prehĺbia. Pri výbere farieb na steny
sa nebojte sýtych odtieňov. Na výraznej stene
oveľa efektnejšie vynikne obraz či iná dekorácia
než pri jemných pastelových tónoch. Skôr než
sa rozhodnete pre konkrétny odtieň, poraďte sa
s odborníkom. Tmavé odtiene totiž priestor
opticky zmenšujú, naopak svetlé zväčšujú.
Okrem odborných rád vyberajte aj podľa
cítenia, aby ste sa predovšetkým vy vo svojom
dome cítili príjemne. Keďže majiteľka je zrelá,
žena, mohla som si pri výbere farieb viac
zaexperimentovať. Aj keď radšej pracujem so
zemitými a sivými farbami, väčšinou tón v tóne,
v tomto prípade som zvolila výraznú
tehlovočervenú, ktorej psychologickým
významom je predovšetkým aktivita.
V kombinácii s bielym obkladom dodáva
hygienickým priestorom moderný vzhľad.
Myslím, že celá renovácia sa vydarila aj vďaka
porozumeniu s majiteľkou. Som rada, že som
dokázala naplniť jej predstavu o bývaní.“

ho definitívny koniec. Na pomoc si prizvala svoju
známu, ktorá síce bez stavebného vzdelania, ale
s obrovskou dávkou invencie a vkusu už stála pri zrode nejedného vydareného diela.

Jadro puklo úplne
Revitalizácia sa začala úplným vyprázdnením chodbového priestoru vrátane vstavaných skríň, toalety
a kúpeľne. Z pôvodného pôdorysu zostala na tomto
mieste po rekonštrukcii iba šatňa. Majiteľka mala
o svojom vynovenom bývaní jasnú predstavu. Rekonštrukcia mala zasiahnuť iba jadro, teda chodbový,
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„Ozdobou“ trojizbového bytu s rozlohou
necelých 70 m2 bola dlhé roky úzka a tmavá
chodba. V novom projekte sa skrátila na úkor
veľkorysejšie riešenej kúpeľne. Vítaným
pozitívom bolo zrušenie prechodu z tejto
miestnosti do kuchyne. Vstavané skrine
v predsieni nezostali. Zachovala sa iba šatňa,
ktorá sa dnes využíva ako práčovňa.
Kuchyňa sa viac otvorila, čím sa celý interiér
viac prevzdušnil.
Pôvodn˘ stav
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chodba 8,1 m2
‰atník 2,25 m2
ob˘vaãka 15,75 m2
kuchyÀa s jedálÀou 15,25 m2
kúpeºÀa 4 m2
WC 2,20 m2
izba 10,56 m2
izba 10,20 m2
Stav po rekon‰trukcii

Pri prestavbe kúpeºne sa na pôvodnom
mieste museli zachovaÈ plynové
stúpaãky. Autorka zmien navrhla malú
pórobetónovú zástenu. T˘mto efektn˘m
zásahom sa skryli rúry, toaleta získala
viac súkromia a zároveÀ sa na prieãku
osadilo um˘vadlo so zrkadlom.
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Kombinácia bieleho obkladu s farebne
akcentujúcou stenou vyznieva veºmi
elegantne. Pod farby na stenách sa pouÏil
penetraãn˘ podklad na akrylátovej báze
s prísadami proti plesniam a vlhkosti.

V kúpeºni stojí za pov‰imnutie aj priezor
nad vaÀou. Vìaka sklobetónov˘m
tvárniciam miestnosÈ získala prirodzené
svetlo a kuchyÀa efektnú zadnú stenu
za pracovnou doskou.

kúpeľňový a kuchynský priestor. Na troch obytných
miestnostiach sa prakticky nič nezmenilo.

V centre projektu kúpeľňa
Kúpeľňa sa mala po novom stať skutočnou oázou pokoja a oddychu, domáca pani v nej požadovala
umiestnenie sprchovacieho kúta i vane. Keďže práčka by v tomto prípade narúšala zámery, majiteľka jej
vyčlenila miesto v spomenutej šatni. Táto miestnosť
priamo susedí s kúpeľňou, prívod a odtok vody teda
nebol väčší problém. Toto riešenie si majiteľka aj po
čase pochvaľuje ako nanajvýš účelné. Zmysel pre detail a dokonalá znalosť trendov v bytovom dizajne sa

odzrkadlila aj na kúpeľňových stenách. Odvážny návrh kombinuje kontrastnú stenu s bielym obkladom.
Aj keď sa majiteľke zdal spočiatku tento nápad smelý,
s výsledkom je nadmieru spokojná. Tehlové steny dodávajú priestoru útulnosť, beloba obkladov zasa podčiarkla hygienickosť prostredia. Hoci rekonštrukčné
práce zasiahli iba časť interiéru, zanechali na ňom neprehliadnuteľné stopy. Nebojácna koncepcia uvoľnila priestor, ktorý majiteľke poskytuje viac komfortu.
Pod úspech projektu sa v nemalej miere podpísala aj
vydarená komunikácia medzi majiteľkou a autorkou
zmien, ktorá plne rešpektovala jej potreby.
Denisa SLANČOVÁ
Foto: Jozef ČESLA
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