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Na náv‰teve

Dočasné
hniezdo
Navštívený byt je síce pre mladú majiteľku iba prestupná stanica,
no toto dočasné riešenie určite nespadá do kategórie skromného
provizória. Kreatívnym autorom sa podarilo vytvoriť reprezentatívny
priestor v duchu minimalistickej moderny.

šte prezradíme, že rovnakým smerom sa
uberá aj práve realizovaný rodinný dom, do
ktorého sa koncom roka zaneprázdnená investorka plánuje presťahovať. Vráťme sa
však o dva roky späť. Vtedy sa stala čerstvou majiteľkou holobytu v okrajovej štvrti mesta. Pracovné
vyťaženie jej však nedovoľovalo venovať sa návrhu
zariadenia, preto sa so svojimi predstavami s dôverou obrátila na odborníkov.

E

S dôrazom na účel
Tandem architektov Richard Sokol a Ján Ruňanin
sa podpísal pod funkčný a priestorový koncept. Postarali sa o riešenie stavebných detailov, návrhu atypických prvkov, podhľadov aj celkové riešenie kúpeľne vrátane osvetlenia. PhDr. Mária Burcáková
vstupovala do deja v pozícii štylistky interiéru.

V dennej ãasti interiéru akcentuje vysoká
kamenná stena, ktorá farebne
kore‰ponduje s drevenou podlahou
z bieleného duba. Podporuje atmosféru
moderného b˘vania mladej majiteºky
a zároveÀ dáva vyniknúÈ citlivo vyberan˘m
farbám v interiéri.
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Denná zóna sa vìaka obrovsk˘m oknám
stala priestrann˘m a dobre presvetlen˘m
priestorom. Mladá dáma tu rada prijíma
náv‰tevy, preto sa veºké sedenie roz‰írilo
o ìal‰ie miesto pod oknom. Kryt radiátora
sa dá v prípade potreby vyuÏiÈ na
príleÏitostné sedenie.
Z úzkej chodby vedú dvere do súkromnej
zóny bytu – spálne, kúpeºne a toalety.

Okrem výberu typového dizajnového nábytku a doplnkov ladila farebnosť jednotlivých prvkov a materiálov.
Štandardná plocha dvojizbového bytu ich však nepustila do žiadnych odviazaných experimentov.
Preto všetci zúčastnení aktéri zamerali svoju pozornosť na princíp funkčnosti a čistej estetiky výrazových prvkov. A práve v tom je skrytá osobitá esencia
tohto single interiéru.

Dispozícia
má jasné pravidlá
Zásadnejšie demolačné zásahy neboli potrebné,
lebo dispozícia bytu celkom jasne a funkčne vymedzila denné a pokojové teritórium. Pomyselná hranica
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Kuchynsk˘ pult sa vyuÏíva nielen na
stolovanie, ale i na prácu. Príjemn˘m
farebn˘m a tvarov˘m akcentom je
dizajnová klasika, stoliãky od Vitry.
Legenda k pôdorysu
1 – vstupná hala 7,6 m2
2 – WC 2,6 m2
3 – kúpeºÀa 5,5 m2
4 – spálÀa 17,5 m2
5 – kuchyÀa s ob˘vaãkou 30,5 m2
6 – balkón 7,5 m2

1

2

3
5

Autori návrhu interiéru
PhDr. Mária Burcáková, Ing. arch. Richard Sokol,
design@designmb.sk, porarp@proarp.sk
4

„Pre nás je dôležité vytvárať interiér na mieru,
aby odrážal osobnosť, životný štýl a individuálne
potreby klienta.“
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SpálÀu autori návrhu zariadili funkãne a prakticky. Veºká
vstavaná skriÀa v mal˘ch priestoroch je nevyhnutná
potreba. Druhú sme na‰li vo vstupnej hale, takÏe
s problémom nedostatku úloÏného priestoru sa tento byt
pasovaÈ nemusí. Posteº s komodou a noãn˘mi stolíkmi je
vyberaná tak, aby nenarú‰ala jednotnú farebnú líniu.
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rozdeľuje podlahovú plochu takmer na dve identické polovice. Kým v otvorenej časti spoločne komunikuje kuchyňa s jedálňou a obývačkou, súkromné priestory ukrývajú spálňu, kúpeľňu
a toaletu. Do pozície nerozhodného účastníka, ktorý
to „hrá na obe strany“, sa dostala vstupná hala.
Aj vzhľadom na majiteľkin mladý vek môže pre
niekoho prekvapivo vyznievať farebná neutralita
tohto bytu. Bol to však zámer od počiatku. Jedinou
požiadavkou investorky pri dialógu s tvorcami interiéru bolo, aby vytvorili strohý, no nadčasový interiér. Bez zbytočnej farebnej extravagancie. A tak sa
aj stalo. Tento byt rozpráva jednoduchou rečou,
ktorá bude zrozumiteľná aj o niekoľko rokov.
Denisa SLANČOVÁ, Anna MALÁ
Foto: Jozef ČESLA

P710168/4

Osobitnú pozornosÈ si zaslúÏi aj kúpeºÀa,
ktorej dominuje veºkorys˘ sprchovací kút.
Autori nezabudli ani na efektné nasvietenie
priestorov, ktoré umocÀuje atmosféru
súkromia a intimity.
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