JAK BYDLÍ

Severská
Přírodně
Většina nábytku je
na míru. Frajeřinou pro
návštěvy je knihovna. Když
ji pohladíte, rozsvítí se celá
díky skrytému čidlu v bočnici
korpusu. Dubové židle
Merano z ohýbaného dřeva
jsou od Tonu.

nálada

Podívejte se s námi do 3 + 1 v cihlovém bytovém
domě ze 70. let. Majitelé ho chtěli zařídit ve
světlém a vzdušném skandinávském stylu.
Designérce Hedvice Novotné se to povedlo.
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MASKOVANÝ VCHOD V rohu
kuchyně vedle chladničky je vchod do
malé spíže za prostorem kuchyně. Vchází
se do ní nábytkovými dvířky. Kuchyňská
sestava tak působí kompaktně.

K

dyž majitelé brněnského
stometrového bytu oslovili
designérku Hedviku
Novotnou, přáli si zařídit všechny
místnosti a nepouštět se do stavebních
úprav. „Napsali mi, že chtějí byt
ladit do skandinávského stylu,
ne romanticky-venkovského, ale
představují si spíš funkční, světlé
a moderní bydlení,“ říká designérka.
„Žili ve Švédsku a tamní interiéry
běžných lidí na ně působily velmi
příjemně. Sledují skandinávskou
architekturu, design a taky mají rádi
skandinávské detektivky.“ Největší
obavu prý měli z toho, aby nemuseli
pasivně přijmout designérčin návrh.
Chtěli se na něm podílet.

VYCHYTÁVKY

STAVEBNÍ PRÁCE

Břízy
Výrazným prvkem,
který podtrhuje
severskou atmosféru,
je velkoformátový obraz.
Designérka ho klientům
nakreslila, nechala ho
zvětšit a vytisknout
na plátno.

Byt už dávno nesplňoval požadavky
na moderní bydlení. „Měl křivé

MUSÍ BÝT CHYTRÉ I ELEGANTNÍ
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TAPETY

V dětském pokoji
je nejnápadnější
obrazová tapeta
At Home od Lavmi,
vzor č. 124 801.
U postele jsou
domečky s LED
páskem, které se
spínají dotykem.

SVĚTLA Při otevření kuchyňských
dvířek od spíže se díky pohybovému
čidlu uvnitř rozsvítí. Vypínače na chodbě
jsou podsvícené LED diodou, takže v ní
v noci není třeba rozsvěcet. U dětské
postele slouží malé podsvícené domečky
jako noční světlo – LED pásek je možné
jednoduše libovolně stmívat a měnit
intenzitu světla.

stěny a stropy a starou elektroinstalaci
v hliníku. Ve špatném stavu byly
i podlahy, dvě lodžie, balkon a okna,“
vypočítává designérka. „Bez stavebních
úprav se to prostě neobešlo.“ Kromě
nových rozvodů a výměny oken
a dveří se zasahovalo do nosné stěny
na toaletě. Díky tomu, že se do
stěny proboural otvor, vznikl prostor
pro umývátko a podumyvadlovou
skříňku. Posouval se vstup do obýváku
i zmenšovala špaleta v kuchyni.
Výhodou bytu bylo velmi dobré
dispoziční členění a Hedvika chválí
i to, že jsou obývací a dětský pokoj
obrácené na jih, a naopak ložnice,
koupelna a kuchyně na sever.
OPTIMISTICKY

Majitelé si původně představovali,
že jen minimum nábytku bude
vyrobeného na míru, možná



ZÁSUVKY A VYPÍNAČE Hedvika
vybrala s majiteli designovou řadu
zásuvek a vypínačů od francouzské
značky Legrand, kolekci Celiane s tichým
spínačem. V bytě tak je ve stejném
designu i rámeček s termostatem,
dobíjecí zásuvka USB nebo datová
zásuvka.

PŘÍRODNĚ Obkladový kámen v kuchyni je
od firmy Wallstone, odstín Golden Quartzite.
Při rekonstrukci se dbalo i na logické
rozmístění zásuvek a vypínačů. Vše je
tak po ruce i v kuchyni.

standardní vestavěné skříně u vstupu
a velká knihovna v obývacím pokoji.
Nakonec je naopak většina nábytku,
snad jen kromě toho sedacího,
vyrobená na zakázku. V bytě jsou tři
velké vestavné skříně, jedna v ložnici
a dvě v chodbě, ukryté v nikách
nenarušují prostor. Rodina má naštěstí
velký sklep, v němž je regálová
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KOUPELNA Majitelé chtěli vanu dlouhou
170 cm se zástěnou. Velký kotel je schovaný
ve skříňce, ale i tak je tu dost úložných
prostor. Subtilní otopný žebřík Colona je
značky Sapho.

Vzory
Chodbu zdobí tapeta
od belgické značky
Hooked on Walls, kolekce
Splendid Living, vzor
č. 84030, a dlažba od italské
keramičky Refin, kolekce
Frame Geometric,
60 × 60 cm.

sestava na míru, a tak není třeba byt
zastavovat objemnými skříněmi.
K návrhu dětského pokoje si Hedvika
přizvala Andreu Kilianovou ze studia
Muuza, která navrhla modulární
nábytek tak, aby bylo možné později
vytvořit jednoduchým přesunem
místo po dalšího sourozence. Do
obýváku a kuchyně pověsili majitelé
vlastní fotografie ze Skandinávie.
„Čtecí koutek zdobí designové
hodiny, které jsem klientům obstarala
z USA. Jsou v podobném designu,
jaký navrhl americký designér Irving
Harper v roce 1952. Originál hodin
Sunflower prodává Vitra,“ ukazuje
nám ještě v obýváku Hedvika.
Těší ji, že majitelé byt pochválili.
Všechno prý funguje a nenašli žádný
ergonomický problém.
KONTAKTY, KTERÉ BY VÁS
MOHLY ZAJÍMAT

LOŽNICE Majitelé nechtěli parkety
bezvadně zrenovovat, ale jen přebrousit
a přelakovat bez tmelení spár. Mají
tak podlahu, kde jsou vidět menší
nedokonalosti původního dřeva. Za čelem
postele je na panelu tapeta italské značky
Sirpi, kolekce Indigo, vzor č. 17096.
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designérka Hedvika Novotná, NOVOdesign,
777 050 840, www.novodesign.cz,
www.skola-interieru.cz
řemeslníci Stavební práce: A1 Rekonstrukce, Brno;
Výroba nábytku na zakázku: Stolařství Just, Blučina
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