
Kto tu býva? 
Byt obýva mladá 
trojčlenná rodina: 
manželia Pavel 
a Bibiana a ich malý syn.

DreveNé obložeNie 
prechádza cez časť stropu, 
steny a je zakončené 
v priestore, nahrádzajúc 
tak jedálenský stôl. Takéto 
riešenie je dizajnérsky 
veľmi originálne. Punc 
jedinečného dizajnu 
bol posilnený výberom 
ikonických stoličiek 
masters od značky Kartell.
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oáza pohodlia

teXt  KatarÍNa orvISKá foto  čeNĚK vItovSKý

Manželia Pavel a Bibiana žijú spolu so svojím dieťaťom na Morave v prenajatom 
dvojizbovom byte od mesta. Starší bytový dom z 50. rokov nebol rekonštruovaný a manželia  

sa napriek tomu, že byt nevlastnia, rozhodli urobiť rozsiahlu rekonštrukciu. 
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1 obývačka slúži aj ako spálňa rodičov. Keďže byt je dvojizbový, rozhodli sa manželia prenechať druhú 
izbu svojmu dieťaťu. manželskú posteľ dali zabudovať do vyklápacej skrine v obývačke. 2 v obývačke sa 
kladie dôraz na pohodlie a účelnosť. V miestnosti je minimum dekorácií, no každá má výrazný charakter. 
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obklaD v kuchyNi za pracovnou doskou si manželia vyhliadli v tvorbe dizajnérky hedviky Novotnej. ich motív 
sa opakuje i na náprotivnej stene pri stole. Kombinácia lesklých obkladačiek, bielej skrine so zabudovanou rúrou 
a dreva pôsobí teplým dojmom. Práve biela vstavaná skriňa zabezpečuje dostatok úložného priestoru.

pôdoryS byTu
1 chodba 2 kuchyňa 3 detská izba 4 WC 
5 kúpeľňa 6 obývačka 7 lodžia 
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v Detskej izbe je výrazným prvkom modrá tapeta s motívom hôr doplnená o lanovku primontovanú na 
stenu. Slúži nielen ako originálna nástenná dekorácia, ale aj ako hračka. izba je zariadená v odtieňoch 
modrej, bielej a hnedej. Kým spacia zóna je modrá, zóna na oddych a prácu je v bielych a hnedých odtieňoch.
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príbeh bytu, v ktorom tento manželský pár býva, 
je nevšedný. Do prenájmu od mesta ho získala 
ešte Pavlova babička, s ktorou v ňom býval. Keď 
sa neskôr chcel oženiť, začali pribúdať úvahy 
o tom, ako bude jeho nový domov vyzerať. 
Obom manželom byt so svojím jedinečným 
výhľadom na zeleň natoľko prirástol k srdcu, 

že sa v ňom rozhodli zostať a kompletne ho zrekonštruovať. 
Namiesto odsťahovania sa do väčšieho bytu sa rozhodli postaviť 
si malý domček za mestom. Ten je pre rodinu oddychovou oázou 
pokoja v prírode. Na rekonštrukciu sa manželia pripravovali 
dlhší čas. Niekoľko mesiacov sledovali na sociálnych sieťach 
tvorbu dizajnérky Hedviky Novotnej, ktorá sa im páčila. 
Obkladačky v kuchyni, svietidlá a vyklápaciu posteľ videli v jej 
predchádzajúcich realizáciách a trvali na tom, aby ich použila aj 
u nich doma. Od počiatku si vytvorili s dizajnérkou priateľský 
vzťah a boli otvorení jej návrhom. Vďaka tomu sa zrodil útulný, 
pohodlný a nadčasovo pôsobiaci interiér. Prvou výzvou, pred 
ktorou dizajnérka stála, bolo umiestnenie manželskej postele. 
Keďže má byt len dve izby, rozhodli sa rodičia venovať izbu 
dieťaťu a manželskú posteľ umiestnili do obývačky. Vyklápacia 
posteľ potrebuje veľa voľného miesta, takže bolo treba vytvoriť 
účelný priestor, ktorý pritom nevyzerá prázdny. To sa dizajnérke 
podarilo dosiahnuť prepojením vstavanej lesklej skrine so 
zabudovanou posteľou a drevenou komodou, ktorá plynule 
nadväzuje na skrinku s televízorom a knižnicou. Dizajnové 
dekorácie spolu so skleným obrazom na skrinke sú jedinečné 
a upútajú na prvý pohľad. V obývačke sa zdôraznilo pohodlie. 
Dojem jemnosti a mäkkosti navodili modré vankúše, tri okrúhle 
koberce a dva pufy. Celá izba je ladená v bledých hnedých 
odtieňoch, z ktorých do popredia vystupuje zelený obraz a modré 
vankúše. Pôvodné drevené parkety sa podarilo zachrániť 
a svojím vzorom dodávajú ráz celej miestnosti. 
Vysoké nároky sa kládli na kuchyňu, na ktorú sa napájala 
špajza. Dizajnérka sa rozhodla deliacu priečku zbúrať a na 
miesto špajzy postavila vstavanú skriňu ponúkajúcu väčší 
a praktickejší úložný priestor. Jednou z hlavných požiadaviek 
manželov bolo optické prepojenie jednotlivých miestností, 
ktoré dovtedy chýbalo. Pani Novotná ju vyriešila farebným 
prepojením kuchyne s obývačkou. Obe miestnosti sú ladené vo 
svetlých hnedých odtieňoch. V kuchyni môžeme vidieť optické 
spojenie rôznych materiálov do jedného harmonického celku. 
Keramický obklad v kuchynskej zástene je umiestnený aj na 
stene oproti – hneď vedľa jednoduchého, no dômyselného 
a efektného dreveného jedálenského stola. Podobne lesklá ako 
kachličky je aj vstavaná biela skriňa s rúrou na pečenie. Na 
laminátovej kuchynskej linke môžeme vidieť pracovnú dosku 
a drez z umelého kameňa. Posledným prvkom kuchyne je 
vinylová podlaha, ktorú pri kuchynskej linke dopĺňa vzorovaný 
koberec. Mimoriadny dojem umocňuje výber dizajnových 
stoličiek, svietidla a hodín. 

Najpozoruhodnejším prvkom detskej izby je modrá tapeta 
s motívom hôr, na ktorú je pripevnená kovová lanovka. Táto 
dekorácia nielenže pôsobí efektne, ale dá sa použiť aj ako hračka. 
Tá malému obyvateľovi urobila veľkú radosť. V detskej sa tiež 
podarilo zachovať pôvodnú podlahu. Tá spolu s klavírom dodáva 
modro-bielemu dekoru teplo. 
Nenápadným dizajnérskym trikom tejto rekonštrukcie je 
aj využitie veľmi malého množstva čiernej. Pôvodné dvere 
(s výnimkou bielych dvier na WC a kúpeľni) nahradili dverami 
antracitovej farby štýlom pripomínajúcimi svojich predchodcov. 
Na tento odtieň prefarbili aj vstavané skrine v predsieni, 
ktoré si sem dali manželia postaviť už dávnejšie. Predsieň tým 
získala čierno-biely nádych. Keďže dvere predstavujú výrazný 
prvok interiéru, je ich farba prepojená s určitými prvkami 
každej miestnosti – v obývačke s čiernymi kobercami, pufmi 
a vankúšom, v kuchyni so stoličkami a niektorými dekoráciami. 
Mladý pár bol z výsledku rekonštrukcie trvajúcej dva a pol 
mesiaca, nadšený. Konečne sa im splnil sen o bývaní, v ktorom 
sú všetky miestnosti vizuálne prepojené a jednoliate.

kažDá Dekorácia v byte má svoje premyslené miesto, kam zapadá. 
Svojím výrazným dizajnom upútajú na prvý pohľad, a preto ich je v byte 
pomenej. Za pohovkou sa nachádza tapeta ako výrazový protipól 
náprotivnej steny.
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Dojem pohoDlia umocňujú tri okrúhle 
koberce umiestnené cez seba, biela 

pohovka s farebnými vankúšmi, dva pufy 
a svietidlo s chrómovým tienidlom.

Hedvika novotná
– interiérová dizajnérka, 
www.novodesign.cz

„Vďaka tomu, že klienti 
poznali moju predchádzajúcu 
prácu, bola spolupráca s nimi 
nadpriemerná a veľmi úzka. 
Spolu sme riešili aj najmenšie 
detaily a výsledný interiér je tak 
naším spoločným dielom.“
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Tento byt je dôkazom, že domov, ktorý vyzerá štýlovo, môže ponúkať dostatok úložného miesta, byť účelný 
a praktický a zároveň veľmi pohodlný. Súhra rôznych materiálov navodzujúcich dojem tepla a dekorácie, 

ktorých je tak akurát, vytvárajú útulný domov pre celú rodinu.

dôraz na pohodlie

teXt  KatarÍNa orvISKá foto  arcHÍv FIrIeM

1 luSTer Fly metal oD zNačky kartell, plexisklo, priemer tieNiDla 52 cm, výška 33 cm, 194 €, myareaDesigN.com 2 abSTrakTný 
obraZ storm greeN, sklo a polypropyléN, 80 × 120 × 4 cm, 9,6 kg, 175 €, kare DesigN, lightpark 3 jedálenSká STolička masters 

oD zNačky kartell, polypropyléN, 53,5 × 83 × 55 cm, NosNosť 130 kg, 210,5 €, kartellshop.cz 4 okraSná váZa Daylight rouND, 
hliNík s mosaDzNým pokovovaNím, 36 × 40 × 40 cm, 159 €, kare DesigN, lightpark 5 obojSTranný koberec oD zNačky haNse home, 

polypropyléN, 140 × 140 cm, 85,32 €, mujkoberec.cz 6 puf thiNor, oDNímateľNý poťah, bavlNa, 30 × 45 × 45 cm, 59 €, DizajNove.sk

 výber 
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