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V obytných častiach bytu je
inštalovaná celoplošne lepená
vrstvená drevená podlaha
s olejovaným povrchom. Voľba
pre olejovaný povrch padla na
základe požiadavky majiteľky,
chodiť po byte v lodičkách,
ktoré by lakovanú podlahu
ľahko poškodili.

Sídliskový sen
text Sláva Štefancová v spolupráci s Palisády Ateliér foto Palisády Ateliér

Keď si klient a architekt „sadnú“, z menšej zákazky sa môže stať niečo veľkého. Presne takto sa začal
písať príbeh sídliskového bytu s dobrým dispozičným riešením. Leitmotívom, ktorý sa tiahne celým
interiérom, je súhra dubovej dyhy a bieleho matného laku. Fádnosť vytesnili štruktúry a textúry.
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poluprácu medzi majiteľkou bytu a architektmi naštartovala detská izba. Budúci školák potreboval v zabývanom byte
kúsok vlastného priestoru a architekti dostali za úlohu vytvoriť hravú detskú izbu na štúdium a oddych. Pri každej konzultácii sa zadanie postupne rozširovalo, až nakoniec zahŕňalo väčšinu obytných miestností bytu. Nakoniec padol návrh na úplnú
rekonštrukciu bytu, do ktorej by sa zapojili aj hygienické časti a kuchyňa. Tie síce boli v dobrom technickom stave, ale po rekonštrukcii väčšiny miestností by bolo vidieť ich zastaranosť Kvôli prichádzajúcim
Vianociam, ktoré chceli majitelia stráviť už doma, sa rekonštrukcia rozdelila na dve etapy. Toto rozhodnutie malo aj svoje výhody, určité detaily
sa ešte v druhej etape dolaďovali a prispôsobovali.

Osvedčená farebná kombinácia
Byt sa nachádza v panelovom dome a má pomerne dobre vyriešenú dispozíciu, ktorú architekti, aj vzhľadom na etapovosť prác, pri rekonštrukcii nemenili. Vstupné dvere ústia do úzkej chodby, odkiaľ sú prístupné
kúpeľňa a WC. Na chodbu priamo nadväzuje priestranná hala, z ktorej sa vchádza do ostatných miestností bytu – slnečnej obývacej izby,
dvoch spální a úzkej kuchyne s loggiou. Hlavnou ideou návrhu bolo vytvoriť apartmánové bývanie, ktoré by si zároveň zachovalo čaro a teplo
domova. Architekti kládli dôraz na to, aby byt vizuálne spojili do jedného kompaktného celku, pretože práve striedanie motívov a farebnosti pôsobí v malých priestoroch rušivo. Podarilo sa to docieliť použitím
zjednocujúcej kombinácie dubovej dyhy a bieleho matného laku, ktoré sú leitmotívom vo všetkých priestoroch bytu, vrátane hygienických. Len
pozorné oko si však všimne, že kým v detskej izbe,
kde prevládol praktický prístup a teda motív dubovej dyhy len na laminátovom povrchu, v obývacej
izbe navodzuje príjemnú teplú domácku atmosféru
pravá dyha. Aj v ostatnej farebnosti vyhral osvedčený princíp farebnej kombinácie v bytových priestoroch – na väčších plochách sú zemité tóny a sýte pestré farby použité
len ako akcenty vo forme textílií a doplnkov. Aby sa autori interiéru vyhli
fádnosti, pracovali s rôznymi štruktúrami a textúrami, ktoré okrem príjemného pocitu na dotyk vedia vytvoriť zaujímavú hru svetla a tieňa.

skriniek. Nakoľko je priestor kuchyne pomerne malý, je účelne využitý každý centimeter. Pracovnú plochu architekti rozšírili navrhnutím
druhej strany, ktorá je síce užšia ako štandardná hĺbka pracovnej dosky,
no okrem pracovnej plochy obsahuje aj časti so zásuvkami a otvorenú
časť na pohodlné raňajkové sedenie.

Kúpeľňový relax v tlmených tónoch
Kúpeľňa aj WC sú v tlmených tónoch, ktoré podporujú relaxáciu. Na
stenách kúpeľne gresový obklad imituje kameň, časť nad vaňou je obložená obkladom s plastickým dekorom vlniek. Nábytok, vrátane zrkadla
s podsvietením, bol vyrobený na mieru, aby bol čo najefektívnejšie využitý voľný priestor. Podsvietenie zrkadla umožňuje rovnomerne osvetliť
tvár zo všetkých strán. Povrchové úpravy stien na WC sú riešené použitím netradičných materiálov. Na bočných stenách sa nachádza sklotextilná tapeta a čelnú stenu za WC tvorí drevený obklad.

Pocit ľahkosti
V hale sa nachádzajú dve zrkadlá. Nemajú len úžitkovú funkciu, ale vnútorný priestor opticky zväčšujú a odrazmi svetelných lúčov i presvetľujú.
Zrkadlo nad skrinkou na topánky má zároveň výrazne dekoratívny charakter. Obývacia izba predstavuje kompromis medzi dostatočne veľkým
úložným priestorom a pocitom ľahkosti. Zatvorené skrinky, ktoré sa nachádzajú hlavne v dolnej časti, priestor izby vizuálne nezaťažujú a poskytujú dostatok dobre dostupného úložného priestoru. V otvorených

HLAVNOU IDEOU NÁVRHU BOLO
VYTVORIŤ APARTMÁNOVÉ BÝVANIE, KTORÉ
BY SI ZÁROVEŇ ZACHOVALO ČARO A TEPLO
DOMOVA.

Na drevenej podlahe aj v lodičkách

Sklotextilná tapeta v dvoch odtieňoch – teplej bielej
a holubičej sivej, dáva stenám zaujímavý štruktúrovaný efekt
s miernym perleťovým odleskom.

V obytných častiach bytu je inštalovaná celoplošne lepená vrstvová drevená podlaha s olejovaným povrchom. K výberu olejovaného povrchu
prišlo na základe požiadavky majiteľky, chodiť po byte v lodičkách, ktoré
by lakovanú podlahu ľahko poškodili. Na podlahy v druhej etape (vstupné a hygienické priestory, kuchyňa a loggia) architekti použili bezškárovú liatu cementovú stierku v sivom tóne. Na stenách okrem spálne a detskej izby inštalovali sklotextilnú tapetu, ktorá je vymaľovaná v dvoch
odtieňoch – teplej bielej a holubovej sivej, čím dáva stenám zaujímavý
štruktúrovaný efekt s miernym perleťovým odleskom. Ukončenie tapety
pri strope podčiarkujú dekoratívne lišty. Znížené sadrokartónové stropy
zlepšujú akustickú pohodu v celom byte. Zároveň umožnili efektívnejšie
usporiadanie osvetlenia bez nutnosti zasekania elektroinštalácií do betónových stropov.

Keď sa nábytok prispôsobí výške majiteľov
Nábytok v byte je prispôsobený nižšej výške klientky. Táto skutočnosť
bola kľúčová pri usporiadaní kuchynskej linky, ktorá má minimálnu výšku dovoľujúcu zabudovať vstavané spotrebiče. Praktickou zaujímavosťou je použitie senzorového otvárania a zatvárania horných výklopných
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policiach sú zasa vystavené dekoratívne predmety, suveníry z dovoleniek
či fotky najbližších. Textilná sedačka okrem pohodlného sedenia skrýva
aj dvojlôžko pre návštevy. Technický komfort obývacej izby dopĺňa systém domáceho kina s piatimi zdrojmi zvuku.
Spálňa mala pôsobiť ľahko a vzdušne. Čalúnená posteľ spolu s nočnými
stolíkmi bola vyrobená na mieru, v rovnakom dizajne je aj vstavaná šatníková skriňa. Jemný motív kvetovanej tapety robí priestor ešte útulnejším.

Miestnosť, ktorej vďačia za spoluprácu
V detskej izbe bolo najdôležitejšou úlohou vytvoriť dostatok úložných
priestorov, ktoré by sa dali ľahko upratovať. Veľká vstavaná skriňa so šachovnicovo usporiadanými dvierkami v pastelových tónoch poskytuje rôznorodé možnosti na ukladanie oblečenia, hračiek a kníh. Pracovný
stôl vyrobený na mieru sa rýchlo stal obľúbeným miestom malého študenta aj vďaka praktickej magnetickej tabuli, kde si podľa nálady môže
jednoducho obmieňať dekorácie. Obľúbenou sa stala i posteľ s vankúšovou peľasťou. Do gumičiek, ktoré pridržiavajú vankúše, si malý obyvateľ
izby na noc prichytáva svoje obľúbené hračky.

Príjemná bodka na záver
Svietidlá v spálni s tematikou origami vytvoril izraelský dizajnér Ariel
Zuckerman. Dopĺňajú ich biele kvetináče v rovnakom tvarovaní pokrčeného papiera. Príjemnou bodkou za spoluprácou bol výber dekorácií interiéru, ktorý bol tiež v rukách architektov. V hale vznikla inštalácia fotografií – fotoreportáž z jedného príjemného popoludnia v parku.
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ARCHITEKTI SA SNAŽILI BYT VIZUÁLNE PREPOJIŤ
DO JEDNÉHO KOMPAKTNÉHO CELKU, PRETOŽE PRÁVE
STRIEDANIE MOTÍVOV A FAREBNOSTI PÔSOBÍ V MALÝCH
PRIESTOROCH RUŠIVO.

Spoluprácu medzi majiteľkou bytu
a architektmi naštartovala detská
izba. Budúci školák potreboval
v zabývanom byte kúsok vlastného
priestoru. Architekti dostali za
úlohu vytvoriť hravú detskú izbu na
štúdium a oddych.

Zjednocujúca kombinácia
dubovej dyhy a bieleho matného
laku je hlavným leitmotívom vo
všetkých priestoroch bytu, vrátane
hygienických.

Palisády Ateliér bol založený ako združenie architektov. Počas svojej mnohoročnej praxe vytvoril fungujúci tím odborníkov, ktorí sa špecializujú na rôzne oblasti – urbanizmus, návrhy bytových a občianskych stavieb, projekčnú činnosť, realizačné projekty, vedenie projektov, kontrola kvality, dozor nad priebehom stavby. Každý nový projekt je úlohou, ktorú nielen, že treba splniť inovatívne, kvalitne a načas, ale k úplnej spokojnosti klienta a jeho peňaženky, pričom je aj
stupienkom v celoživotnom vzdelávaní. Členovia tímu sa venujú aj edukačnej činnosti. Architekt Andrej Maciak pôsobí na FA STU, kde ako asistent na katedre konštrukcií pripravuje budúcich architektov pre prax. Architektka Zuzana
Prutkayová Jankovichová pôsobí na súkromnej škole Design Academy ako lektorka pre výučbu dejín architektúry, farieb, štýlov a ergonómie zariaďovania bytových priestorov.
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