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JAK BYDLÍ

Brněnskou garsonku s nevyhovující dispozicí proměnila 
designérka Hedvika Novotná během dvou měsíců 
v pohodlné, racionálně členěné moderní bydlení 
s množstvím úložných prostor.
T E X T  J A N A  M A T O U Š K O V Á  |  F O T O  A R C H I V  N O V O D E S I G N

V pánském stylu

Kuchyň 
s barem

Noha u barového stolu je 
vyrobená z tvrzeného skla. 

Je podsvětlená LED páskem, 
který se ovládá dotykem 

zespodu barové
 desky.



JAK BYDLÍ

Jižně orientovaná garsonka ve 
zvýšeném přízemí má výměru 
31 m2, a k tomu ještě velmi 

atypický tvar – v bytě není jediný 
pravý úhel. Majitel svěřil designérce 
k rekonstrukci prostor, který měl mnoho 
slabých míst. Nejhorší byla nevyhovující 
dispozice s příliš velkou koupelnou 
(téměř 6 m2) na úkor úložného prostoru, 
který v bytě chyběl. Místo pro život 
zbytečně ubírala i abnormálně velká 
šachta s rozměry 140 × 65 cm, která 
přitom obsahuje asi jen pět trubek. 
Příčka oddělující zádveří od obytného 
prostoru zapříčiňovala, že byt působil 
velmi stísněně.  
 
CO MĚLO VZNIKNOUT?
Majitel si přál co nejlépe využít prostor: 
„Chtěl jsem sladěné barvy, materiály 
a doplňky, zkrátka prostředí, kde se 
budu cítit příjemně. Dostatek úložných 
prostor, ke kterým se snadno 

ELEGANTNÍ STŮL  Černé kulaté stolky Wire z Kare 
Design s drátěnou konstrukcí a skleněnou deskou 
jsou v případě potřeby stohovatelné.

OBÝVACÍ ZÓNA  Sedačku měl majitel již 
koupenou. Posezení designérka ozvláštnila 
krbem na biolíh, umístěným na stěně 
zvýrazněné betonepoxidovou stěrkou Granite. 
Textilie jsou z obchodů Jysk a Ikea. 

NOVÁ DISPOZICE  Na místě 
původní komory vznikl spací kout, 
razantních proměn doznalo zádveří 
a koupelna s toaletou.

ÚLOŽNÉ PROSTORY  Byt bez 
sklepa nutně potřeboval vybavit dobře 
řešeným nábytkem na míru. 

STŘÍDMÁ BAREVNOST  Nerušivé 
tóny šedé, bílé, černé, béžové a odstínů 
dřeva se jen tak neomrzí.

SNADNÁ ÚDRŽBA  Povrchy, 
které nevyžadují náročnou péči. 
Vinyl na podlaze, stěrka v koupelně 
i nad kuchyňskou pracovní plochou, 
kuchyňská deska z umělého kamene.

CO TU FUNGUJE
PÁNSKÉMU INTERIÉRU PROSPÍVÁ 
JEDNODUCHOST A PROMYŠLENOST.
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VYCHYTÁVKA  
Celá TV skříňka se dá 
otáčet kolem své osy 
o 180°. Do podlahy 
je zasekaná 
elektroinstalace 
a veškerá nutná 
kabeláž vede až do 
rohu k počítačovému 
pracovnímu koutu.

JAK BYDLÍ



předtím neměla zkušenosti. 
Dokončovací práce a stavební 
detaily firma bohužel neudělala 

dobře, proto musel majitel 
bytu poptávat narychlo jiné 

řemeslníky, kteří stavební části 
opravili. Rekonstrukce garsonky sice 

nepodléhala stavebnímu řízení, přesto 
jsem řešila komunikaci s ostatními 
nájemníky a s družstvem. Vzhledem 
k tomu, že část nové elektroinstalace se 
zasekávala do podlahy a rekonstruovala 
se i zahrádka velká 23 m2, s některými 
nájemníky bytového domu bylo těžké 
se domluvit. Sousedy si člověk bohužel 
nevybírá.“ Jednoduché nebylo ani 
dokončení koupelny, kterou si majitel 
tolik chválí. „Dveře do sprchového koutu 
byly atypické hlavně úhlem otevření 
103°. Trvalo velmi dlouho, než se našel 
vhodný dodavatel. Ten dveře do sprchy 
dodal až za tři měsíce poté, co obdržel 
objednávku.“

GARSONKA V DETAILECH
Navzdory ne úplně růžovým 
podmínkám se Hedvice Novotné 
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dostanu. V garsonce měl vzniknout jen 
minimální počet míst, která je nutné 
často a komplikovaně čistit. Nechtěl jsem 
opakovat chyby, které mi vadily v mém 
předchozím bytě, kde jsem měl TV set 
s odhalenými kabely, sprchový kout, co 
se těžko čistil, a velmi malou pracovní 
plochu v kuchyni. Vše bylo splněno, 
obzvlášť dispozice bytu mě příjemně 
překvapila. Mám tu vše, co potřebuji, 
a ke všemu se dobře dostanu. Díky tomu 
působí byt vzdušněji. Cítím se v něm 
příjemněji než v mém předchozím bytě, 
který byl o 10 m2 větší.“

CO DALO NEJVÍC ZABRAT?
Nebyla to ale vůbec jednoduchá 
rekonstrukce, na designérku čekalo 
mnoho balvanů, které musela odvalit 
z cesty. Hedvika Novotná vzpomíná: 
„Náročný byl dohled nad stavební firmou, 
kterou si vybral investor, a se kterou jsem 

KOUPELNA  
Prostorný sprchový 
kout je vybavený 
i praktickou nikou na 
odkládání sprchového 
gelu či šamponu. 
Vlevo od umyvadla 
za bílými akrylátovými 
dvířky ve vysokém 
lesku se schovává 
kotel a pračka.

ÚLOŽNÉ MOŽNOSTI  Za oblým rohem 
na konci kuchyňské linky se skrývá spížní skříň. 
Designérka trvala na oblém rohu záměrně, 
protože garsonka má nepravidelný půdorys 
a pravý úhel by tu nepůsobil opticky dobře.

SOUKROMÍ  Světlé posuvné panely se postarají 
o rychlou změnu, dvojlůžko lze jejich pomocí 
jednoduše oddělit od ostatního interiéru. 

Lůžko
Majitel chtěl postel 
s pořádnou ložnou 

plochou a v příjemné výšce 
aspoň 60 cm. Lůžko zajišťuje  

pohodlné spaní a pod postelí 
jsou další prostory, dvě 

plnovýsuvné zásuvky 
na lůžkoviny.

JAK BYDLÍ
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Hedvika Novotná  Designérka, která i z malého 
prostoru dokáže vytěžit co nejvíc. Zakázky řeší 
na klíč, ráda rekonstruuje staré byty. Založila Školu 
interiéru, kde také přednáší. Více na NOVOdesign.cz

KONTAKT, KTERÝ BY SE VÁM 
MOHL HODIT

TERASA JAKO BONUS  Zahrádku si 
majitel přál zařídit jako téměř bezúdržbovou. 

Designérka mu navrhla dřevěné pódium 
s pohodlným posezením a venkovní přípojkou  

elektřiny pro gril a venkovní osvětlení.

PRACOVNÍ ZÓNA  Pohodlné a ergonomicky 
stavitelné křeslo Fly u počítačového stolu je z dílny 

českého výrobce kancelářského nábytku,  
od firmy LD Seating. 
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povedlo byt na klíč rekonstruovat 
v rekordním čase, byl to maraton, který 
trval lehce přes dva měsíce a zahrnoval 
bourací a stavební práce včetně 
zakázkové výroby nábytku. K tomu je 
třeba připočíst zhruba týden trvající 
proměnu malé zahrádky.

MISE SPLNĚNA! 
Všechna přání majitele bytu se stala 
skutečností. Byt je v pánském stylu, 
funkční a minimalistický, 
v nadčasovém designu. V koupelně 
dostala designérka stopku na dlažby 
a obklady, klient se tu nechtěl zabývat 
čištěním spár, zvolila tedy 
betonepoxidovou voděodolnou stěrku. 
Postel chtěl alespoň 60 cm vysokou 
s plochou lůžka 140 × 200 cm, které by 
nemusel rozkládat. Jelikož ke garsonce 
nepatří sklep, navrhla Hedvika 
Novotná další úložné prostory v rámci 
bytu. Protože pro svou práci potřebuje 
majitel u počítače dva monitory, stůl 
zhotovený na míru tomu velikostí 
odpovídá. Sedačku měl již koupenou, 
designérka ji do interiéru jen 
zakomponovala. Pokud jde o barvy 
a materiály, investor měl jasno, trval na 
použití betonu, bílé barvy 
a dřevodekoru, pracovní kuchyňskou 
desku včetně dřezu chtěl z umělého 
kamene. Dále si přál větší TV stolek 
pro herní konzoli a vše měl korunovat 
zajímavý designový prvek, například 
osvětlení. Finále se povedlo, všechny 
položky seznamu mohla designérka 
spokojeně odškrtnout!


