
OTEVŘÍT,
ČI ZAVŘÍT?

kdo tu žije

Radim (47) 

• developer v oblasti IT

• vášnivý cyklista, běžkař

Martina (44)

• vystudovala farmacii, 

pracuje v lékárně

• v rodině šíří 

cestovatelského ducha

ondřej (10 let)

• cyklista po tátovi, nově 

navštěvuje lezecký 

kroužek 
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TEXT: HELENA MARKOVÁ, FOTO: JAROSLAV HEJZLAR

Jaká spolupráce může být lepší než mezi architektem a klientem, 
který zná jeho realizace a na jejich základě ho osloví? Výsledkem je 
spokojenost majitelů nad povedeným interiérem a žádná překvapení 
v podobě nečekaných výstřelků.

poklIdně
plyNoucí pRostoR

pomocí dveřních křídel lze prostor variabilně  
dělit a uzavírat. prosklení pracovního koutu 
umocňuje propojení obou pokojů. světlo a vzduch 
můžou proudit od okna k oknu

Ústředním motivem 
návrhu je vestavěná 

nábytková stěna s dvěma 
funkčními nikami 

procházející napříč 
interiérem 



Profi l 76.
Nová generace oken.
Moderní plastové okno splní všechny vaše požadavky 
– od designu, funkčnosti, stavební fyziky s výbornými 
hodnotami tepelné izolace až po vysokou životnost 
a aspekty ochrany životního prostředí. 

www.profine-group.cz

n  Hodnota prostupu tepla rámem je až 
na úrovni standardu pro pasivní domy.

n  Efektivní ochrana proti hluku zvyšující 
kvalitu vašeho života.

n  Vynikající ochrana proti vloupání 
díky konstrukci pro možné použití 
speciálního bezpečnostního kování 
a dalších opatření.

n  Štíhlé profily umožnují dosažení velkých 
prosklených ploch. Zcela individuálního 
designu lze dosáhnout díky rozličným 
barvám folií a bezpočtu barevných 
odstínů u opláštění hliníkem.

n  Vysoká kvalita, plasty šetrné k životnímu 
prostředí a trvalý komfort ovládání 
jsou zárukou dlouhé životnosti a trvale 
zvyšují hodnotu vaší nemovitosti.

y 
mi 

jsou zárukou dlouhé životnosti a trvale
zvyšují hodnotu vaší nemovitosti.
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BByt v bytovém domě ze 70. let v Bučovicích u Brna 

obývá tříčlenná rodina, které původní rozvržení 

a využití jednotlivých místností s dispozicí 2 + 1 ne

dopřávalo potřebné soukromí. Jedna ložnice chybě

la. přitom kuchyň zabírala menší, ale samostatnou 

místnost, a ani samotná vazba mezi obývacím po

kojem a kuchyní nebyla z dnešního pohledu ideální. 

Architekt Radek Sládeček využil možnosti odstraně

ní příčky mezi obývacím pokojem a ložnicí. násled

ně oddělení obou místností vyřešil vložením uzaví

ratelného kubusu pracovního koutu s průhledovou 

tabulí skla a dveřním křídlem na téměř celou výšku 

místnosti. V otevřeném stavu je tak podpořena my

šlenka spojitého prostoru, jehož ústředním motivem 

je multifunkční nábytková stěna, která plynule pře

chází z hlavního obytného prostoru do ložnice rodi

čů. Jednotná hmota a materiál podtrhují trend spo

lečenské místnosti, kde se vaří, jí a relaxuje. TV 

sestava v nice volně přechází přes jednotnou stěnu 

do niky s kuchyňskou linkou. další na míru navrže

né vestavěné skříně skýtající ve svých útrobách 

úložné prostory a pračku, která by jinak překážela 

v koupelně, se nalézají ve vstupní části bytu. kou

pelna je nově vybavena prostorným sprchovým 

koutem. V místě původní kuchyně s jídelnou se 

uvolnil prostor pro dětský pokoj. 

pevnou nábytkovou 
stěnu doplňují 
solitérní kusy 

nábytku 
jednotlivých zón

oblíbený odstín zvýrazňuje jednu 
z nik a také se objevuje na doplňcích 
či velkoformátové fotografii 
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ARchitekt
ing. arch. Radek 
sládeček

• absolvoval Fakultu 
architektury na VUT 
v Brně s půlroční 
stáží na University 
of Strathclyde 
v Glasgow

• podílel se mj. 
na návrzích obyt-
ného  komplexu 
Matrix v Glasgow 
nebo na OC  Omega 
v Brně

• v roce 2009 založil 
vlastní  ateliér,  
v jehož portfoliu je 
dnes řada  realizací 
interiérů bytů  
a rodinných domů

koNtAkt:

• www.architekt-
-sladecek.cz
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nadčasová bílá
dostatek světla a slunečních paprsků, které můžou 

svobodně proudit prostorem, vzdušnost a interiér bez 

kusů přistavěného nábytku zahlcujícího místnosti je 

dalším poznávacím znakem interiéru. o bílé barvě je 

známo, že rozšiřuje, vyzařuje čistotu a lze ji bez problé

mu kombinovat s dalšími barvami. Bílá se stala zákla

dem tohoto návrhu. Vestavěné skříně využívají celou 

výšku místnosti, a protože jsou navrženy v bílém 

 laminu, simulují tak bíle omítnutou stěnu. opticky 

 nezmenšují prostor, splývají. Aby efekt hladkých ploch 

nenarušovaly úchyty, je otevírání dvířek zajištěno bez

úchytovým systémem push. Jen v hlavní nábytkové 

sestavě jsou barevně zvýrazněny funkční niky v oblíbe

ných odstínech klientů. Vzdušný prostor bílých stěn je 

usazen na podlaze z dubové mozaiky, která plynule 

bez prahů prochází všemi místnostmi vyjma koupelny. 

na ni navazuje rámování nik, desky stolů či obložení 

čelní stěny v ložnici rodičů dubovou spárovkou. Tato 

neutrální nadčasová kombinace bílé barvy a dubu se 

po čase neokouká a podle nálady umožňuje změnu ba

revných doplňků.

půdorys

intimní nepřímé osvětlení je v bytě řešeno skrytými led 
pásky za sádrokartonovou předstěnou nebo je osazeno při 
horní hraně nábytkových stěn

odložit knížku či sklenici s vodou 
lze na noční stolky s praktickou 
zásuvkou. dubová spárovka 
přechází z plochy stolků 
i na stěnu v čele postele, o kterou 
se lze bez obav pohodlně opřít

koncept niky je 
uplatněn i v předsíni. 
Zrcadlo uvnitř slouží 
nejen k rychlému 
překontrolování vzhledu 
před odchodem, ale 
i opticky rozšiřuje 
prostor úzké chodby

1
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1. lodžie 
2. obývací část  
3. kuchyň 
4. pracovní kout
5. ložnice  
6. předsíň 
7. WC 
8. koupelna
9. dětský pokoj
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V JEJICH stylu
Prostorově standardní velikost bytu získala otevřením dispozice, vestavěným 

nábytkem na míru a uplatněním velkých bílých ploch na vzdušnosti a lehkosti. 
PŘIPRAVILA: HELENA MARKOVÁ

tvar sprchového 
koutu není omezen 
nabídkou sprchových 
vaniček a zástěn, ale 
je řešen vyspádováním 
podlahy do odtokového 
žlábku a přizdívkou 
s jednoduchými 
skleněnými dveřmi

koNfeReNčNí 
stolek lugo, konstrukce broušená ocel, 
povrchová úprava lak nebo dýha, ve dvou 
rozměrech (91 x 91 x 36 cm a 102 x 60 x 26 cm), 
cena od 7 390 kč, www.boconcept.com/cs-cz

keRAMické
umyvadlo twins (Kolo), k zabudování na desku,  

60 x 46 cm, cena 2 600 kč, www.sanitec.cz

sAMoZAVlAžoVAcí 
květináč cube (G21), plast,  
Ø 22 cm, výška 20,5 cm,  
cena 240 kč, www.eproton.cz

ZÁVĚsNé 
svítidlo cardy (Eglo), 

materiál matný nikl a sklo,  
Ø 28 cm, výška 110 cm, cena 

999 kč, www.aulix.cz

jídleNí
židle erland (Ikea), 
pochromovaná konstrukce, 
plastový sedák, cena 1 290 kč, 
www.ikea.cz

Vysoký
samozavlažovací květináč delta (Lechuza), lesklý plast,  

Ø 30 cm, výška 56 cm, cena 1 930 kč, www.prima-kvetinace.cz

fuNkcioNAlistické
křeslo Bauhaus, čalouněno hovězí kůží, nosnost 120 kg, 
76 x 70 x 70 cm, cena 7 790 kč, www.interier-shop.cz


