Taký akurát
Pekne a zároveň účelne navrhnúť či zariadiť malý byt môže byť „fuška“, keďže na pár metroch
štvorcových treba funkčne zladiť viaceré zóny. Návod, ako uspieť, však majú v rukáve dizajnéri,
pre ktorých sú malé byty tiež výzvou.
TEXT KRISTÍNA FALŤANOVÁ FOTO ARCHÍV FIRIEM

1. riešenie
S dušou
severana
Dispozícia bytu zostala funkčne zachovaná, no
možnosť odstrániť niektoré priečky dopriala
priestoru bonusové centimetre aj moderný
nádych.

Rozloha: 54 m²
Zadanie: Hlavnou požiadavkou klientov bola
túžba po jednoduchom interiéri, ktorý nebude
vyžadovať veľa práce pri jeho udržiavaní.
Samozrejme, trvali na dostatočnom priestore
a vzdušnosti. Keďže majiteľom sa páči
škandinávsky štýl, toto smerovanie sa stalo
nosné pri tvorbe interiéru.

Mgr. art. LUCIA KRUŽLICOVÁ, ArtD
– interiérová dizajnérka, www.lukru.sk

(FOTO LUKRU)

Prepojenie obývačky a chodby zabezpečila otvorená knižnica umiestnená kolmo na
priečku medzi chodbou a kuchyňou. To priestoru mimoriadne prospelo. Otvorila sa komunikácia
prechodov a byt sa opticky zväčšil. Knižnica zároveň vytvára priestor úložiska v chodbe.
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„Výhodou pri tvorbe
návrhu aj samotnej
realizácii bol fakt, že
byt je tehlový. Samotná
konštrukcia teda
umožňovala jednoduché
úpravy dispozície. Pri
dekorovaní sme využili aj
pravidlo, že dominantná
stena by mala byť za
hlavou, aby sa časom
nezunovala. Tmavá stena
za sedacou časťou tak
vytvorila vhodný kontrast
pre čiernobiele obrazy.“

malý byt

V prípade toalety
a kúpeľne bolo dôležité
oddeliť ich od dennej
časti bytu tak, aby bola
zachovaná intimita
priestoru. To sa podarilo
vďaka umiestneniu
dreveného roštu, ktorý
vymedzuje centrálnu časť
a opticky oddeľuje vstup do
chodby, kde sa nachádzajú
dvere do kúpeľne.
Zvolený škandinávsky
minimalizmus v neutrálnych
farbách bielej, sivej a drevenom
dekore, ktorý zodpovedal
predstavám klientov, interiéru
lichotí aj s ohľadom na neveľkú
rozlohu. Už pri vstupe tiež navodí
hrejivý dojem.

Posunutím priečky sa
zväčšila plocha spálne
a vznikol šikovný priestor
na vstavanú skriňu. Tá
zachováva čisté línie – dvere
skrine sa zatiahnu –, čo
definuje jej východiskové
línie a nenarúša tak priestor.
Čisté línie a úložné
priestory navrhnuté na mieru
poskytnú dostatok miesta na
odkladanie, zároveň však vďaka
minimalistickému dizajnu
a ich vyzdvihnutiu aj do výšky
miestnosť zbytočne nezaťažia.

pôdorys

(FOTO LUKRU)

Nerušivo pôsobí
prechod z obývačky
do spálne. Dvere
aj zárubňa sú
v rovnakej farbe ako
stena za sedačkou.
Priestor je tak pri
tomto pohľade
vizuálne ucelený
a jednotný. Obe
steny sú čierne.
Všeobecne je
pre takéto malé
priestory veľmi
vhodné úložné
riešenie pomocou
vešiakov na stene.
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Mgr. MÁRIA LEŠKOVÁ
– autorka projektu,
interiérová dizajnérka,
www.lextav.sk

FOTO LEXTAV

„Malé neznamená
nedostatočné. S touto
myšlienkou sme pri vytváraní
návrhu pre tento byt operovali.
Vďaka úložným priestorom na
mieru, jeho nielen praktickým
a funkčným vnútorným
členením, ale aj zaujímavým
vonkajším dizajnom a prvkami,
sme sa snažili urobiť tento
priestor atraktívnym pre
každodenný život.“

2. riešenie
Priestorové čary
Keďže išlo o holobyt, v tomto prípade bolo
potrebné navrhnúť kompletne celý interiér,
a to tak, aby napriek malej ploche poskytoval
potrebný komfort.

Rozloha: 33 m²
Zadanie: Na prvom mieste stála snáď tá
najpodstatnejšia vec – vyriešiť každodenné
nočné spanie tak, aby sa klient nemusel
zaťažovať rozkladaním sedačky, no zároveň,
aby sa do neveľkého priestoru zmestila
plnohodnotná posteľ. Medzi ďalšie požiadavky
patril jedálenský stôl pre štyroch, no aj plne
vybavená a funkčná kuchyňa doplnená o práčku.

Pieskovosivá farba kuchyne je odtieňom, ktorému ťažko odolať. Podľa požiadaviek
investora je funkčná a v neposlednom rade aj nadčasovo estetická. Nielen čo sa
kuchynského kúta týka, ale v celom byte pôsobí dizajn vzdušne a zároveň poskytuje
množstvo úložného priestoru, a to aj napriek tomu, že ho nezapratali nábytkom.

Posteľ schovaná v skrini bola do tohto bytu ideálna. Počas dňa je
sklápacia posteľ skrytá v skrini, ktorá je vďaka zvolenej farbe na popredí
rovnako bielej steny pomerne nenápadná. Počas dňa zostáva chod domácnosti
nenarušený, no a večer stačí odsunúť konferenčný stolík a jedným pohybom
ruky tak majiteľ alebo nájomca získa pohodlný priestor na spanie.
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S farebnosťou sa veľmi neexperimentovalo, stavilo sa na istotu aj čo
sa týka materiálov. Prioritne sa vyberali prírodné a svetlé odtiene, aby byt
pôsobil útulne, no a úlohou tmavých kontrastných farieb bolo, aby byt
vynikol. Geometria vniesla do bytu hĺbku, hravosť aj štýl.

Zrkadlová skriňa je akousi priečkou
v priestore a v tomto byte si zaslúži
pomenovanie „Majsterka ilúzie“. Zo strany
vstupnej časti bytu funkčne vyčleňuje
predsieň od obývacej a lôžkovej časti, no
a vďaka zrkadlu rozlohu miestnosti aspoň
opticky násobí. Plynulo nadväzuje na
obojstrannú knižnicu.

malý byt

FOTO LEXTAV

pôdorys

V kúpeľni sa s developerom riešili obklady. Keďže celý byt sa
nesie v príjemných neutrálnych odtieňoch, nepreťali túto niť ani
v hygienických miestnostiach. Tvrdosť bielej a sivej je zjemnená
svetlým dekorom žltého dreva. Prevaha bielej bola zámerom –
vzhľadom na cielené vizuálne natiahnutie priestoru. Sprchovací
priestor namiesto vane je do malej kúpeľne výbornou voľbou. Stačí
pridať lavicu alebo stoličku a aj tu sa dá príjemne relaxovať.
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3. riešenie
Prekvapenie
za zrkadlom
Keď si mladá žena zariaďuje svoj prvý
samostatný domov, túži hlavne po tom, aby sa
v ňom cítila bezpečne, no aj pohodlne a krásne.

Rozloha: 36 m²
Zadanie: Slečna si kúpila byt, ktorý pred

(FOTO INTERIOR DESIGN HENRIETA)

časom prešiel čiastočnou rekonštrukciou. Tá
sa týkala sociálnych zariadení. Mojou úlohou
bolo ich súčasnú podobu zachovať a financie
vyčlenené na rekonštrukciu použiť na vytvorenie
modernej dennej a nočnej časti, ktoré si klientka
želala od seba úplne oddeliť.

Za zrkadlovou plochou by väčšina ľudí očakávala šatník, no
v tomto prípade sa za posuvnými zrkadlovými dverami nachádza
tak veľmi želaná spálňa.

Mgr. Henrieta Uhlárová
– autorka projektu,
interiérová dizajnérka,
www.henrietadesign.sk

„Nepochybnou výhodou tohto
malého bytu je lodžia. Vzhľadom
na to, že klientka k nej chcela mať
prístup z dennej časti, v podstate
mi tým ukázala smerovanie
a jedinú možnú dispozíciu bytu
bez zbytočného navyšovania
nákladov súvisiacich s prekladom už
existujúcich rozvodov v kuchynskej
časti. Vystupujúci múr poslúžil
ako dokonalé miesto na televíznu
obrazovku. Drevený nástenný panel
je čisto dizajnovým prvkom.“
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Kuchynský kút sa plne prispôsobili už existujúcim rozvodom.
Atraktivite a funkčnosti to však vôbec neuškodilo. Relaxačnú zónu
neruší pohľad na pracovnú plochu v kuchyni, no v prípade návštevy je
stále zachovaný kontakt. Jedálenský stôl vytvára pomyselný predel
medzi kuchyňou a obývačkou.
Po vstupe do
miestnosti z chodby
je kuchynská časť
šikovne skrytá.
Nehrozí tak
nelichotivý pohľad
na kuchynský
neporiadok v prípade
nečakaných hostí.
V priestore sa
neplytvá ani jedným
centimetrom.
Jedálenský stôl je
priamo napojený na
vstavanú chladničku
a poskytuje
plnohodnotné
stolovanie.

(FOTO INTERIOR DESIGN HENRIETA)

malý byt

Rozloha spálne neumožnila, aby mala posteľ štandardnú šírku. Zvolili
preto užšiu verziu s veľkosťou 140 × 200 cm. Ušetrené centimetre využili
aj na nočné stolíky po oboch stranách postele.

Šatníková skriňa sa sem súbežne s posteľou vošla práve
vďaka šetrnosti pri zvažovaní šírky postele. Do malej izby
sa tak zmestilo všetko, čo majiteľka potrebuje, a to tak, že
spálňa nepôsobí stiesnene.

» Tým, ktorí zápasia
s nedostatkom miesta v kúpeľni,
odporúčame napríklad menšiu
alebo zhora plniacu práčku.
Prázdny priestor nie je nevyhnutné zastavať nábytkom. Práve
v malej kúpeľni sú ideálne rôzne pojazdné odkladacie stolíky, vozíky
alebo regály, ktoré môžete presúvať podľa potreby. Nikdy vám teda
reálne nebudú zavadzať. Taktiež dávame do pozornosti koše na
bielizeň, ktoré sú zároveň taburetkou.

V kúpeľni sa zásahy nerobili, keďže bola čerstvo zrekonštruovaná.
V zásade by som do nej ale ani ja sama dispozične nezasahovala.
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Ing. arch. ZUZANA
PRUTKAYOVÁ JANKOVICHOVÁ
– autorka projektu,
architektka, interiérová dizajnérka,
www.westwerk.sk

„Dizajnovo som zvolila
nenáročné a overené riešenie,
teda dekor dreva v kombinácii
s teplou bielou. Byt tak
napriek severnej orientácii
získal prívetivejší ráz. Farebné
akcenty dodávajú skôr
doplnky. Pomerne neutrálny
dizajn bez výrazných prvkov
je veľmi dôležitý v prípade
úvahy o budúcom prenajímaní
nehnuteľnosti.“

4. riešenie
Kuchyňa ako
pre šéfkuchára
Čo sa stane, keď vám dá klient voľnú ruku
a dodá, že on sám nemá konkrétnu predstavu
o farbách ani dizajne? Jediné, čo vie, je, že
pôvodne ponurý a neusporiadaný byt mu
nevyhovuje. A chce zmenu!

Rozloha: 40 m²
Zadanie: Úlohou bolo byt „zväčšiť“ tak, aby

Atypický tvar steny za kuchynskou
linkou je z dôvodu, že byt sa nachádza
v zlome domu a, navyše, je orientovaný
jednostranne na sever. Napriek tomu, že
kuchynská linka nebola vyrobená na mieru
v kuchynskom štúdiu, ale je z obchodného
domu, do nepravidelného pôdorysu sa
dala krásne vyskladať. Bonusom je, že
v priestore sa našlo miesto aj na malú
oddelenú špajzu. Významnú úlohu plní
vyvýšená stolovacia časť, ktorá má
nielenže úložné police, v prípade potreby je
aj ďalšou pracovnou plochou a opticky tiež
oddeľuje obývačku od kuchynskej časti.
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Drevená deliaca skriňa s množstvom otvorených aj skrytých políc dala priestoru nielen
štýl, ale obohatila ho aj prakticky. Gro nábytku je vyrobené na mieru, takže vo svojej podstate
schováva zložité členenie bytu, zároveň využíva skutočne každý centimeter priestoru. Celý
interiér na seba nadväzuje a harmonicky k sebe ladí.

(FOTO NORA A JAKUB)

sa tam pohodlne zmestili dvaja ľudia. Keďže
domáci pán rád varí, záležalo mu na vybavení
aj praktickej stránke kuchyne, ktorá bola
úplne nevhodne riešená. Zároveň dal voľnosť
architektke pri projektovaní s informáciou, že je
potrebné doplniť odkladacie priestory.

malý byt

Denná a spálňová časť sú od seba oddelené nábytkom. Poloha deliacej knižnice
s posuvnými dverami vznikla na úkor pôvodne zbytočne priestrannej spálne. Táto zmena
jej však na funkčnosti neubrala, naopak, prospela dennej časti bytu.

(FOTO NORA A JAKUB)

» Lôžkovú časť od dennej
možno opticky oddeliť
napríklad aj drevenou
deliacou stenou.

» Vďaka skriniam na mieru využijete priestor
na uskladnenie vecí najefektívnejšie.

Rekonštrukcia zahŕňala aj
kompletnú premenu kúpeľne
a toalety. Najväčšou výzvou však
v prípade tejto realizácie boli čas –
realizácia trvala iba mesiac – a tiež
obmedzený rozpočet. Dôraz sa
preto kládol na zabudované časti.

Priečka medzi obývačkou a chodbou bola odstránená. Priestor sa otvoril a tým opticky zväčšil.
pôvodný stav

navrhovaný stav

» Svetlé farby
dodajú malému
priestoru
vzdušnosť a opticky
ho zväčšia.
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