
Dispozice panelákového bytu se zcela proměnila novou polohou koupelny.

Do rozšířené kuchyně se teď vejde jídelní stůl pro pět osob, u vstupu

vznikla praktická šatna. V obývacím pokoji se v noci spí na pohodlném

dvojlůžku, přes den tu však žádná postel nepřekáží.

Malý byt
s velkým pohodlím

návštěva

4

PANEL PLUS leden/únor 2015



autor Věra Konečná

snímky Jaroslav Hejzlar

Panelákové dispozice 
vznikaly v letech, kdy 
samostatná kuchy-

ně bývala samozřejmostí. 
„Špinavý“ provoz při vaření 
a mytí nádobí považovaly 
hospodyňky za nedůstojný, 
a tak se oficiální návště-
vy vodily do odděleného 
„parádního“ obývacího 
pokoje. V běžném životě se 
pak celá rodina – ve snaze 
sdílet čas společně – staho-
vala za matkou do kuchyně, 
a největší místnost v bytě 
sloužila jen ke sledování 
televize. Také návštěvy  
blízkých přátel se odehráva-
ly častěji v kuchyních, pro-
tože u jídelního stolu mají 
lidé mnohem těsnější kon-
takt, navíc konzumace jídla 
a pití je tu pohodlnější než 
na hlubokých sedačkách 
kolem nízkých společen-
ských stolků.

Oddělené vstupy do 
kuchyně a pokoje (přitom 
samostatný přístup i do 
hygienické části) ale vyža-
dovaly větší chodbu, a to 
na úkor prostoru, který se 
využíval pro vlastní bydlení. 
Zvláště citelně se špat-
ný poměr mezi obytnou 
plochou a komunikacemi 
projevoval u nejmenších 
bytů.Současný životní styl, 
který dává přednost kuchyni 
těsněji propojené s obyt-
ným prostorem, umožňuje 
mnohem lépe fungující dis-
pozice. Chodby je možné 
minimalizovat, případně 
úplně vyloučit, a vyšetřenou 
plochu využít účelněji.

Přestavba s odborníky
Malý byt 1+1 v jednom 

brněnském paneláku ze  
70. let minulého století trpěl 
klasickými neduhy: bytové 

jádro s malou koupelnou, 
kolem něj ze dvou stran 
jinak nevyužitelná chodba, 
pro umístění skříní příliš 
úzká. Chodba vedla také do 
kuchyně, kde se do sestavy 
s malou pracovní plochou 
nevešly žádné spotřebiče, 
bez nichž si dnes vaření 
nedokážeme ani představit. 
Největší místností v bytě je 
poměrně prostorný obý-
vací pokoj, do kterého se 
ale muselo začlenit spaní, 
samostatná ložnice chybí.

Prostor pro průchozí 
šatnu

Architekti Radko Květ 
a Verena Dickmann navrhli 
přestavbu, po které dispozi-
ce mnohem lépe odpovídá 
potřebám majitele bytu. 
Změnila se především polo-
ha koupelny nově propoje-
né se záchodem. Těsnější 
spojení kuchyně a obýva-
cího pokoje zase umožnilo 
vyloučit samostatný přístup 
do kuchyně. Odsunutím 
koupelny se tedy mohla 
chodba zcela zrušit, a pro-
stor se tak uvolnil pro novou 
průchozí šatnu.

Nové uspořádání 
kuchyně

Vhodnějším uspořádáním 
dispozice se kuchyň zvětšila, 
linka se přemístila k podélné 
stěně a získala delší pracovní 
plochu. Na protější stěně 
zůstal dostatečný prostor 
pro umístění vysokých skříní 
s chladničkou a spíží. Jídelní 
stůl stojí v návaznosti na 
obývací pokoj, kde k němu 
mohla být přistavena lavice, 
takže se kolem stolu usadí 
až pět osob.

Obývací pokoj je funkčně 
rozdělen na dvě zóny, rela-
xační část se sezením  
je umístěna poblíž okna, 
prostor při vstupu slou-
ží v noci jako ložnice. 
Výklopnou konzolou se 
televizor natáčí podle potře-
by směrem k pohovce, nebo 
k posteli. I před spaním si 
majitel – natažený na poho-
dlném dvojlůžku – může 
pustit příjemný film  
ke sladkému usínání.

Detailní návrh interiéru
Sklopná postel ale při den-

ním provozu zmizí a nepře-
káží, obývací pokoj tedy 

působí velmi vzdušně, není 
zahlcen nadměrným množ-
stvím nábytku. Detailní návrh 
celého interiéru následně 
zpracoval architekt Radek 
Sládeček. Doladil dispo-
zici koupelny tak, aby byl 
zachován přístup k dešťo-
vému svodu, do koupelny 
a šatny doplnil nadsvětlík, 
navrhl vestavný nábytek 
pro zakázkovou výrobu 
a společně s Radko Květem 
vybral materiálové prove-
dení všech prvků v bytě. Po 
realizaci přestavby se z bytu 
stalo moderní a funkční 
bydlení, které umakartový 
styl „Husákových dětí“ už 
naprosto ničím nepřipomíná.

Kombinace dřeva  
a bílé barvy

V interiéru obytné části 
převládá kombinace dřeva 
a bílé barvy. Na barevnost 
podlahy navazují zakon-
čující desky úložného 
nábytku, jídelní stůl nebo 
obklad dveřního otvoru 
mezi kuchyní a obývacím 
pokojem. Zajímavým prv-
kem této části je lemování 
dveřního nadpraží dlouhou 
dýhovanou policí, která se 
vizuálně uplatňuje v obou 
místnostech. V obývacím 
pokoji lícuje se zabudova-
nou knihovnou a obkladem 
otvoru, na straně kuchyně 
přesahuje do prostoru a pře-
krývá méně hluboké skříně 
doplňující z obou stran 
chladničku. Dvířka skříní 
a skříněk kuchyňské sestavy, 
ale také velká skříň se sklop-
ným lůžkem jsou čistě bílé, 
stejně jako police knihovny. 
Navazují na většinu stěn 
v celém bytě, bílá barva  
totiž interiér prosvětluje 
a opticky zvětšuje. ››

„Nová podoba
panelákového bytu plně 

odpovídá modernímu stylu 
života. Upravená dispozice

má vyšší kvalitu než
mnohé byty v nových

domech.“
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Vše je přizpůsobeno pro 
pohodlný život majitele

Protože si však klient nepřál 
interiér zcela bílý, některé 
stěny navrhl Radek Sládeček 
během realizace a pojednal 
je netradičně – beton pane-
lů se obrousil a jeho syrový 
povrch zůstal pohledově 
odkrytý. Základní barevnou 
kombinaci doplňují kon-
trastní tmavé kusy nábyt-
ku: šedivá pohovka, černý 
společenský stolek či kostra 
křesla v obývacím pokoji, 
v kuchyni zase židle nebo 
korpus lavice kolem jídelního 
stolu. Tmavé jsou také vnitř-
ky úložných výklenků v nově 
vyzděné hmotě kolem insta-
lačního jádra.

Obývací pokoj je vybaven 
jen nezbytným množstvím 
nábytku pro pohodlný  
život majitele.

Knihovna se čtvercovým 
rastrem

Na skříň s vyklápěcí postelí 
navazuje řada nízkých skří-
něk s úložnými prostory pro 
různá využití. Vedle skříně je 
hluboká truhlice na lůžko-
viny, na ni navazují 
velké zásuvky, 
do nichž je 
zabudová-
na i elek-
tronika 
pod 
televi-
zorem. 

Pohovka proti obrazovce 
má dostatečný odstup, při 
stěně za ní už nestojí žádný 
nábytek, který by pro-
stor zužoval. Knihovna se 
čtvercovým rastrem bílých 
polic totiž stojí až v druhé 
části místnosti. Přes den se 
pohledově uplatňuje jako 
přímá součást pokoje, večer 
jsou knihy po ruce také 

u postele. Pocit zabydle-
nosti celého pro-

storu navozují 
průsvitné 

šedivé 
závěsy, 
které při 
prud-
kém 
slunci 

propouštějí příjemně roz-
ptýlené denní světlo.

Koupelna bez umakartu
Nejvýraznější změnou pro-

šlo hygienické zázemí spo-
lečně se vstupním prosto-
rem. Malou předsíň a novou 
navazující šatnu opticky 
zvětšují bílé stěny a dveře 
úložných skříní, zbytek příč-
ky oddělující šatnu se navíc 
pohledově „ztrácí“, byl pře-
kryt v celé ploše zrcadlem. 
Do šatny proniká trochu 
denního světla z kuchyně 
díky prosklenému pruhu 
nad skříněmi. Nemusí se 
tedy rozsvěcovat při kaž-
dém průchodu do koupelny, 
pro snadnou orientaci je 

„Současný životní 
styl, který dává přednost 

kuchyni těsněji propojené 
s obytným prostorem, 

umožňuje mnohem 
lépe fungující
dispozice. “01
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tu světla dostatek. Stejným 
způsobem je přisvětlena 
také koupelna nad spr-
chovým koutem. Sprcha 
odděluje zadní část s toa-
letou a instalační šachtou. 
Na protější straně koupelny 
jsou na celou výšku stěny 
umístěny úložné skříňky, 
které prolamuje jen nasvět-
lený výklenek se zabudova-
ným umyvadlem a mělkou 

zrcadlovou skříňkou na kos-
metiku. V rámci skříních je 
ukryta také pračka.

Odhalený obroušený 
beton

Podobně jako v obývacím 
pokoji a kuchyni je i tady 
jedna stěna ponechána 
s odhaleným obroušeným 
betonem. Vedle ní krásně 
vyniknou bílé plochy skříněk 

a sanita, stejně tak předsa-
zená část stěny překrýva-
jící nové rozvody odpadu 
a vody od umyvadla k šach-
tě. Ta je nahoře ukončena 
dřevěnou deskou (navazující 
na styl celého bytu) a spolu 
s malým výklenkem tvoří 
odkládací plochy na toa-
letní nebo čisticí potřeby. 
Barevně s betonem kore-
spondují kovové prvky: 

rám sprchy, sušák na ruč-
níky, baterie nebo ovládací 
deska splachovací nádrže. 
Barevnou kombinaci pod-
trhuje tmavě šedivá dlažba 
z přírodní břidlice.

Moderní styl života
Nová podoba paneláko-

vého bytu plně odpovídá 
modernímu stylu života, její 
upravená dispozice má ›› 

01/ Otevřené propojení kuchyně s obývacím pokojem dodává bytu vzdušnost a volnost. 02/ Kuchyňská sestava u podélné 

stěny má větší pracovní plochu, na protější stěně je umístěna lednice a spížní skříně. 03/ Kuchyňská sestava u podélné 

stěny má větší pracovní plochu, na protější stěně je umístěna lednice a spížní skříně. 04/ Výrazným prvkem 

v obývacím pokoji je lemování dveřního nadpraží dýhovanou policí s nepřímým osvětlením.
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Klášterní zahrady v Litomyšli, 
IC fakulta přírodovědecké MU Brno, 

Nemocnice Ivančice, Informační 
centrum Brno, Radnice Brno – 

Žabovřesky, NPÚ Brno – rekonstrukce, 
NKP Špilberk, bytové domy Brno – 

Medlánky, rodinné domy a vily v Praze, 
Brně a dalších místech ČR
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Ing. arch. Radko Květ

Opletalova 6, 602 00 Brno
tel.: (+420) 604 635 295, 542 214 168,
fax: (+420) 542 214 168,
e-mail: atelier@kvetarch.cz,
www.kvetarch.cz
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05, 06, 07/ V obývacím pokoji s ložnicí je použita sklopná postel, která v denním provozu nepřekáží. 08/ Úložné skříňky doplňuje 

„truhla“ na lůžkoviny. 09/ Výklopná konzola dovoluje sledování televize z pohovky i lůžka. 10/ Původní chodba, 

která obíhala bytové jádro, je využita pro novou polohu koupelny a navazující šatnu. 11/ Zrcadlo odděluje šatnu od vstupní 

předsíně a opticky ji zvětšuje. 12/ Do nové koupelny se vešla sprcha, pračka umyvadlo i toaleta. 13/ Umyvadlo je umístěno 

do výklenku úložné sestavy s pračkou. 14/ Součástí koupelny je i toaleta se závěsným WC. 15/ Nově vyzděná  

hmota instalačního jádra je směrem do kuchyně doplněna úložnými nikami. 
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14

13 15

vyšší kvalitu než mnohé 
byty v domech postavených  
před nedávnem. Potvrzuje, 
že panelové domy nemusí-
me odsuzovat jako podřad-
né „králíkárny“, při rozum-

ném přístupu k rekonstrukci 
se mohou stát plnohodnot-
ným bydlením.

Interiér bytu je také ukáz-
kou kultivovaného zařízení 
a velmi citlivého barevného 

ladění vzhledem k prosvět-
lení prostoru a jeho optic-
kému zvětšení. V tomto 
směru architekt Radek 
Sládeček prokázal mimo-
řádné schopnosti už ve 

svých předchozích realiza-
cích. Za přidanou hodnotu 
můžeme považovat odkaz 
na konstrukční podstatu 
domu – odhalené obrouše-
né povrchy panelů. ●
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18 19

16, 17/ Na podnět klienta, 

který si nepřál zcela bílý interiér, bylo 

navrženo obroušení několika stěn 

na betonový povrch. 18/ Odsunutí 

koupelny do nové polohy uvolnilo 

prostor kuchyně pro umístění jídelního 

stolu. Ke stolu se pohodlně usadí 

pět osob. 19/ Nově vyzděná hmota 

instalačního jádra je směrem 

do kuchyně doplněna 

úložnými nikami. 
16 17

Ing. arch. Radek Sládeček

Husova 13, 602 00 Brno 
tel.: (+420) 778 144 061
email: radek@architekt-sladecek.cz
www.architekt-sladecek.cz

„Po několikaleté práci na velkých 
zakázkách v atelierech ve Skotsku  

a České republice se od roku 2009  
v rámci samostatné praxe věnuji 

převážně návrhům bytové  
architektury.“
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novépůvodní

1 – předsíň, 2 – chodba, 3 – kuchyň, 4 – obývací pokoj, 

5 – koupelna, 6 – WC, 7 – komora, 8 – lodžie

1 – předsíň, 2 – šatna, 3 – kuchyň, 4 – obývací pokoj, 

5 – sklápěcí postel, 6 – koupelna s WC, 7 – komora, 8 – lodžie
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inzerce

dispoziční řešení


