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v znamení
K eklektiky
eď pre naplnenie svojich
náročných predstáv hľadal vhodného architekta,
okľukou cez pražských
kolegov dostal kontakt na
kolektív architektov Palisády ateliér:
Miroslava Frecera, Zuzanu Prutkayovú Jankovichovú a Andreja Maciaka.
Počas niekoľkých úvodných stretnutí
si získali jeho dôveru a presvedčil
sa, že našiel presne to, čo potreboval:
zapálenie pre vec, ochotu načúvať
a zároveň dôslednosť pri napĺňaní
dohodnutých vecí, počnúc stavebnými
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Desať rokov neprenajatý priestor v Starom meste s rozlohou
232 m² sa jeho nový majiteľ rozhodol premeniť na bývanie
apartmánového typu, ktoré by bolo dostatočne flexibilné,
aby dokázalo uspokojiť potreby človeka žijúceho single,
bezdetného páru, ale aj štvorčlennej rodiny či poskytlo
komfort pre nečakanú návštevu.

Dubové parkety značky
Triveneta Parchetti
ukladané do vzoru
maďarkého stromčeka
s výrazne kartáčovaným
a moreným povrchom
dávajú bytu osobitý
charakter, dodala firma
Italparket.
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byt

Už pri vstupe do bytu možno
čiastočne nazrieť do rozľahlej
obývačky, no čo okamžite upúta
pozornosť, je stena obložená
modrou brazílskou žulou, dodala
firma Kamene Slovakia.

Vďaka inteligentnému elektroinštalačnému
systému Niko
Home Control
sa jednotlivé
funkcie môžu
ovládať nielen
nástennými
ovládačmi, ale
aj tabletom či
smartfónom.

Stena a vstupné dvere do kúpeľne určenej pre návštevu, je z vonkajšej strany
upravená tmavou perleťovou viacvrstevnou štruktúrovanou stierkou spoločnosti Karki.

úpravami až po riešenie najmenších
detailov. Tvorba interiérov síce nie je
výlučne ženská záležitosť, no v tomto
prípade sa zadania ujala architektka.

Facelift priestoru
Už pri prvotnej obhliadke bytu si uvedomila, že všadeprítomné šikmé steny
pôsobili v priestore chaoticky a veľa
priečok zbytočne rozdeľovalo veľkorysú
výmeru bytu. Z ergonomického hľadiska
byt vnímala pozitívne, no niektoré miestnosti si podľa nej pre pokojnejší vzhľad
žiadali ortogonálnu podobu. Drobný
problém vzhľadom na výmeru bytu predstavoval malý počet okien rôznych tvarov, ktoré výrazne determinovali budúcu
skladbu bytu. Po starostlivej príprave
konceptu nového dispozičného riešenia
a takmer polročnom čakaní na povolenia od pamiatkarov a stavebného úradu
mohli na jeseň 2015 začať stavebné práce. Pri rekonštrukcii neostal „kameň na
kameni“, nedotknuté ostali len obvodové
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konštrukcie, vymenili sa všetky priečky,
podlahy ako aj technická infraštruktúra,
aby čo najlepšie reflektovala novú dispozičnú skladbu priestorov. Veľkorysá
úžitková plocha bytu ponúkala priestor
na vytvorenie priestranného spoločenského priestoru, dvoch spální a dvoch
kúpeľní, samostatného šatníka, hospodársko-technickej miestnosti a pamätalo
sa aj na sklad, ktorý sa stal ideálnou
náhradou za pivnicu.

Všetko pre domácu
pohodu
Byt už od vstupných dverí dýcha atmosférou luxusného apartmánu. Základnou ideou usporiadania priestoru
bolo nerozdeľovať ho fixnými deliacimi
priečkami, skôr mal vytvárať zaujímavé
priehľady. Preto už pri vstupe do bytu
možno čiastočne nazrieť do ústrednej
časti bytu – rozľahlej obývačky. Dominantou je ale stena obložená modrou
brazílskou žulou (dodala firma kamene

Slovakia) doplnená o tmavú perleťovú
viacvrstevnú štruktúrovanú stierku (dodala firma Karki), ktorá skrýva dvere
to hosťovskej kúpeľne. Do hosťovskej
izby s oknami do ulice sa vstupuje zo
vstupnej haly cez kratší prechodový
koridor lemovaný vstavanými šatníkmi,
zatiaľ čo spálňa s príslušenstvom sa nachádza na druhom konci bytu s oknami
do dvora a je tak dostatočne izolovaná
od ostatnej časti bytu ako aj hluku ulice. Byt pôsobí ucelene vďaka použitiu
rovnakej parketovej podlahy takmer
vo všetkých priestoroch. Perodrážkové
parkety uložené do tvaru maďarského
stromčeka s výrazne kefovaným a moreným povrchom dávajú bytu osobitý
charakter a zároveň ovplyvnili výber
materiálov a farieb pri zariaďovaní
celého bytu. (Parkety dodala firma Italparket a boli vyrobené na mieru presne
podľa požiadaviek v Taliansku.)
V hygienických priestoroch bol na zemi použitý luxusne pôsobiaci mramor
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byt

nový stav

Zážitkovú atmosféru v celom
byte navodzujú stropné,
závesné a stenové svietidlá
i osvetlenie inštalované
v šatníkoch a kuchynskej linke.

a v hospodárskych miestnostiach praktická, sivohnedá, gresová dlažba. V celom byte prevažujú biele steny. Malý trik
vzhľadom na prevládajúcu nepriaznivú
severnú orientáciu bytu spočíva v použití teplejších odtieňov bielej tzv. off-white na všetkych stenách bytu. Biela
aj napriek nedostatku slnečných lúčov
nepôsobí sivo, ale má krásne hrejivú farbu. V spálňach majú omietky luxusnejší
charakter, sú mramorované v odtieni
cappucino s jemnou perleťou (dodáva
firma Karki).

Riešenia, ktoré
nevidieť každý deň
Keď architektka uvažovala o spôsobe
zónovania spoločenského priestoru,
napadlo jej použiť namiesto pravouhlých stien obliny. K tomuto riešeniu ju
inšpirovala vila Tugenhat, kde cítila,
že prechod medzi jednotlivými zónami
je v prítomnosti oblých tvarov akýsi
plynulejší. Navyše, vo veľkom priestore
nepôsobia rušivo, skôr naopak, dodá-

26

Palisády ateliér
Miroslav Frecer, Zuzana Prutkayová
Jankovichová a Andrej Maciak

vajú mu istú prívetivosť. Podobným
spôsobom navrhla oblú dyhovanú knižnicu, ktorou oddelila prechodovú zónu
od spoločenskej a zároveň ňou čiastočne ohraničila priestor pre klubové
sedenie. Oblúkový tvar dostala aj stena
samostatného šatníka na protiľahlej
strane, či kuchynský ostrov, oddeľujúci
pracovnú plochu kuchyne od ostatného spoločenského priestoru.

Útok na zrakové
vnemy
Pri pohľade do hlavnej časti bytu neunikne pozornosti farebná pestrosť. Majiteľ chcel mať svoj nový domov farebne
pestrejší a útulnejší. Na jednom mieste
sa tak stretli hnedá, sivá, žltá, tyrkysová,
tmavomodrá, okrová, mocca i antracitová. Veľký priestor túto pestrosť nielenže
ustál, ale na prekvapenie, pôsobí sviežo
a zladene. Čo sa architektke v tejto
miestnosti najviac podarilo, je vstavaná
stena za televízorom. S malým predsadením pôsobí celkom nenápadne, no

pôvodný stav
Všetok nábytok bol vyrobený na mieru s maximálnou presnosťou, povrchy sú
väčšinou upravené matným lakom v odtieňoch bielej, krémovej a cappucino

ukrýva slušné množstvo úložných plôch
i integrované reproduktory. Kvôli akustickej pohode je celá stena tapacírovaná
hrubou látkou v odtieni biela káva, len
časti so vstavanými reproduktormi sú
tapacírované akusticky prievzdušnou
látkou. Všetok nábytok bol vyrobený na
mieru s maximálnou presnosťou a dôsledným spracovaním každého detailu.
Povrchy sú väčšinou upravené matným lakom v odtieňoch bielej, krémovej a cappucino, kontrast voči svetlým
farbám predstavuje použitie tmavej
drevenej dýhy. Pracovný priestor kuchyne má tvar ergonomického trojuholníka, a kombinuje vysoké vstavané
skrine s nízkymi pracovnými plochami.
Cez dvere integrované do vysokej časti
sa vchádza do priľahlej technickej
miestnosti (špajza, práčovňa), na nízku
časť kuchynskej linky zase plynulo
nadväzuje zostava skriniek a zásuviek
v jedálenskej zóne. Všetky skrinky sú
po otvorení automaticky osvetlené.
Ostatný nábytok obytného priestoru
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Príjemný užívateľský komfort predstavujú black-outové závesy od firmy Cymorka.
V spálňach majú omietky
luxusnejší charakter,
sú mramorované v odtieni
cappucino s jemnou perleťou,
dodáva firma Karki.
predstavujú solitéry, ako jedálenský stôl
(Cattelan), stoličky, pohovky, klubové kreslá
no i posteľ v spálni (Poltrona Frau) a boli
vyberané tak, aby spolu vytvárali príjemnú
domácu, no zároveň luxusnú atmosféru.

Pohodlie a exkluzivita
Nešetrilo sa ani pri zariaďovaní priestranných privátnych častí bytu, ktorými sú
kúpeľne a spálne, dôležité bolo zabezpečiť
v nich komfort a praktickosť. Obe kúpeľne sú
obložené mramorom, vybavené veľkorysým
kúpeľňovým nábytkom vyhotoveným na mieru, priestrannou sprchou a toaletou. Hlavná
kúpeľňa poskytla dostatok priestoru pre
umiestnenie vane a praktického pisoára.
Spálňa, podobne ako spoločenská zóna, vychádza z otvorenej koncepcie. Pri vstupe do
nej je pomocou nábytkovej steny vytvorený
deliaci koridor, v ktorom sú integrované
úložné priestory a zo strany miestnosti zavesený televízor. Kúpeľňa a šatník sú od spálne
oddelené len presklenou stenou s posuvnými dverami, vďaka čomu oba mikropriestory
nepôsobia stiesneným dojmom a sú dostatoč-

28

Obe kúpeľne sú obložené mramorom od firmy Kamene Slovakia a vybavené
veľkorysým kúpeľňovým zariadením.

ne presvetlené. Tak ako aj v iných častiach
bytu, sa architektka snažila v čo najväčšej
miere eliminovať šikmé priestory. V kúpeľni
a v spálni sú šikminy nápadito začlenené
do atypických úložných priestorov, ako
napríklad zrkadlovej skrinky na kozmetiku
v kúpeľni, či úložného kútu zamaskovaným
pomocou zrkadlových dverí v spálni. V hosťovskej izbe sa šikminu podarilo odstrániť
len čiastočne a to opticky silným zvýraznením záhlavia postele. Dôležitú úlohu pri
celkovom vzhľade oboch oddychových miestností zohrali textílie v pokojných, jemne zemitých tónoch. Príjemný užívateľský komfort
predstavujú black-outové závesy (dodala
firma Cymorka), ktorých pohyb možno ovládať priamo z postele cez nástenný ovládač,
alebo i ľahkým trhnutím samotného závesu,
ktorým sa okamžite uvedie do pohybu elektrický mechanizmus (dodala firma Jada).

Technické zázemie
Počas rekonštrukcie došlo ku kompletnej
výmene elektroinštalácie, vyhrievacích telies,
pribudla vzduchotechnika - okrem klimatizácie bol inštalovaný rozvod núteného vetrania
so zapojením rekuperácie, súbežne s tým
sa riešilo stropné osvetlenie, umiestnenie
reproduktorov a ich zvukové rozzónovanie.

Zážitkovú atmosféru v celom byte navodzujú
stropné, závesné a stenové svietidlá i osvetlenie inštalované v šatníkoch a kuchynskej
linke. Užívateľský komfort zvyšuje aj možnosť
flexibilne vytvárať rozličné svetelné scény
podľa aktuálnej nálady (napríklad scéna „večerné pozeranie TV“ jedným stlačením stíši
osvetlenie v priestore celého bytu, aktivuje
domáce kino a zatiahne závesy). To všetko
možno vykonávať vďaka inteligentnému elektroinštalačnému systému Niko Home Control,
ktorým sa ovládajú jednotlivé funkcie pomocou nástenných ovládačov, tabletom či smartfónom z pohodlia gauča i mimo bytu. Tento
systém vhodne dopĺňa celkové interiérové
riešenie a náročnosť použitých materiálov.

Príbeh so šťastným
koncom
Podľa architektky bola spolupráca s majiteľom
mimoriadne konštruktívna, aktívne sa zaujímal o priebeh rekonštrukcie a bol ochotný
prijať iný názor na základe vecných argumentov. Preto aj výsledný vzhľad považuje za
spoločné dielo a súhru viacerých šťastných
rozhodnutí. Na druhej strane, podľa slov samotného majiteľa, počas spolupráce pociťoval,
že architektke na finalizácii maximálne záleží
a s výsledkom práce je nadmieru spokojný. e
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