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1. terasa
2. vstupní hala
3. prací kout
4. WC pro hosty
5. kuchyně + jídelna

6. obývací pokoj
7. ložnice
8. koupelna + wc
9. šatna

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

PŮDORYS BYTU 
PO REKONSTRUKCI

PŘED

PO

PŮVODNÍ STAV

Tříúrovňový byt získal oproti původnímu
jednopodlažnímu přibližně třetinu plochy
navíc, takže zbylo místo i na šatnu, samo-
statnou ložnici a prací kout.

K
dyÏ Lubo‰ koupil pfied dvûma le-

ty byt v Sluneãním mûstû na

Zbraslavi, dÛm je‰tû ani nestál.

Proã na Zbraslavi? V pÛvabné

krajinû na soutoku Vltavy a Berounky, v pfií-

rodû, a pfiesto jen kousek od centra Prahy.

Za úvahu na Zbraslavi stojí i velmi dobrá

dostupnost mûtskou hromadnou dopravou,

zejména kdyÏ uváÏíme ranní dopravní 

zácpy. 

Nad plány svého budoucího bytu Lubo‰

s Ditou docházeli postupnû k názoru, Ïe ne-

bude úplnû vyhovovat jejich potfie-

bám. Oba mají ãasovû i spoleãensky

nároãná povolání a potfiebují mít

v bytû nejen spoleãné prostory, ale ta-

ké místa, kde si jeden nebo druh˘

mohou odpoãinout v tichu a samotû. 

¤e‰ení se nabízelo samo. Byt se na-

chází v podkroví a nad stropem vyso-

k˘m 2,60 m je je‰tû spousta vyuÏitel-

ného místa. Po dohodû se  spoleã-

ností Bohemia Real Invest, od které

byt koupili, se Lubo‰ s Ditou 

Tři úrovně
minimalismu

Otevřený prostor, a přesto soukromí pro každého,

moderní interiér a netradiční řešení – to byla

představa Dity a Luboše, kterou naplnila přestavba

jednoho standardního zbraslavského 1 + 1.
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rozhodli, Ïe jej je‰tû pfied dokonãením pfie-

budují. Touto dohodou hodnû u‰etfiili, takÏe

je pfiestavba stála mnohem ménû, neÏ kdy-

by ji realizovali v jiÏ zkolaudovaném bytû.

S rekonstrukcí se obrátili na renomovanou

nûmeckou architektku ãeského pÛvodu

Olgu Helmovou. PfiedloÏili jí své pomûrnû

pfiesné pfiedstavy. PoÏadavky byly jasné:

vyuÏít podkroví, získat více obytné plochy

a úloÏné prostory a maximálnû otevfiít pro-

stor. To bylo moÏné zejména proto, Ïe Dita

s Lubo‰em se nechystají na Ïádné rodinné

pfiírÛstky a poãítají s tím, Ïe byt bude do

budoucna slouÏit jen jim dvûma.

MÍSTNOSTI NAVÍC
Architektka jejich pfiedstavy nezklamala.

Navrhla velkorysé fie‰ení, které znamenalo

úplnû zmûnit dispozice bytu. KuchyÀ se

pfiestûhovala do pÛvodní loÏnice se strop-

ním oknem. Zbouráním pfiíãek oddûlujících

místnosti od vstupní haly vznikl otevfien˘

svûtl˘ prostor, kter˘ je je‰tû opticky roz‰ífien

malou obytnou terasou.  

Pfii vstupu do b˘valé kuchynû se otevírá

pohled na perfektnû provedené schodi‰tû,

jeÏ stoupá vzhÛru do druhého podlaÏí, kde

je loÏnice. LoÏnice má netradiãní osvûtlení

shora svûtlíkem a vede z ní je‰tû nízk˘

vchod do malé úloÏné místnosti, která je

nad vchodov˘mi dvefimi do bytu. „Sem pat-

fií lyÏe a dal‰í vûci, které se v bytû lidem

vût‰inou nikam nevejdou,“ fiíká Dita. V tom-

to místû bylo tfieba proti pÛvodním plá-

nÛm zvednout stfiechu, coÏ se díky vãasné-

mu zásahu obe‰lo bez vût‰ích investic. Pod

podlahou loÏnice je pomûrnû velká ‰atna,

kam se vejde celá garderóba obou obyva-

tel. ·atnou se prochází do prostorné

1. Poctivý jídelní stůl z dřevěného
masivu je umístěný pod střešním ok-
nem. „Tyhle židle pochopitelně ne-
jsou dělané na míru, koupili jsme je
za výhodnou cenu,“ směje se 
Dita na dotaz, kdo jim udělal jídelní
nábytek.  2. Prací koutek byl
Ditiným snem a jednou z podmmí-
nek přestavby. „Nechtěla jsem 
pračku v koupelně ani v kuchyni,“ 
říká, „tak mám miniprádelnu.“ 
3. Terasa, malá, ale užitečná. „Máme
tady starý ratanový stolek a dvě žid-
le. Když je pěkné ráno, dá se tu sní-
dat, za teplých večerů zase popíjet 
víno. 4. Kuchyňská linka na míru je
složená kromě standardních kusů 
i ze skříněk a poliček, které si majite-
lé navrhli podle atypických rozměrů
kuchyně. Sehnat výrobce prý byla
fuška.
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koupelny, jejíÏ jedinou nev˘hodou je, Ïe

nemá okno.

VŠECHNO NA MÍRU

Jakmile byly hotové stavební úpravy, pusti-

la se Dita do zafiizování interiérÛ. Nechala si

poradit od architektky, ale celé zafiízení na-

vrhla a nechala zrealizovat sama. KdyÏ zjis-

tila, v jak˘ch cenov˘ch relacích se pohybu-

jí interiérová a kuchyÀská studia s nábyt-

kem, jeÏ by jí vyhovoval, rozhodla se najít

drobné fiemeslnické dílny, které by jí 

zhotovily nábytek podle jejích pfiedstav na

míru.

AÈ to vypadalo zpoãátku sebe‰ílenûji, nako-

nec vhodné v˘robce skuteãnû na‰la. Byly to

pfiedev‰ím mimopraÏské firmy, ve kter˘ch jí

vy‰li vstfiíc.

Nejvût‰í problém byl s dodaveteli kovov˘ch

prvkÛ. Kovové zábradlí jako jeden z nos-

n˘ch architektonick˘ch prvkÛ v bytû muse-

lo b˘t perfektnû provedeno vãetnû v‰ech

detailÛ. ZároveÀ s ním chtûli Lubo‰ s Ditou

nechat udûlat je‰tû konferenãní stolek pod-

le vlastního návrhu. Po dlouhém hledání

Dita ãirou náhodou na‰la ve svém rodi‰ti,

Jablonci nad Nisou, zámeãnickou firmu

U‰ák, která dodala v‰echny v‰echny kovo-

vé komponenenty do bytu vãetnû jejich in-

stalace, a to ve skvûlé kvalitû a za cenu ví-

ce neÏ pfiíznivou.

1. Ložnice je příjemná místnost, v níž máte pocit, že jste doslova
v ráji. Vleže z postele totiž světlíkem koukáte rovnou do nebe. 
2. Doplňky: strohý minimalismus interiéru Dita drží i v linii doplň-
ků. V chladu kovu a skla vidí východní čistotu a jednoduchost.
Asijské nádobí je tu proto zcela na místě. 3. Průhledem z ložnice
je vidět do úložného prostoru pod krovem domu. „Tady budou věci,
které lidi nemají kam schovat,“ říká majitelka bytu. 2. Obývací pokoj
je stejně jako zbytek bytu zařízen s přísnou jednoduchostí, a přece
není chladný. Příjemně a teple tady působí perský koberec a intimitu
dodává rafinovaná víceúčelová stojací lampa. „Důležité jsou pro nás
obrazy,“ říkají Dita s Lubošem. „Máme tady na stěnách vlastně ma-
lou galerii.“  
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Stejné ‰tûstí stálo pfii Ditû ve v˘bûru tru-

hláfiské firmy pro kuchyÀ. ProtoÏe je ku-

chyÀ pomûrnû malá, bylo tfieba vyuÏít kaÏ-

dého centimetru místa, a tak Dita potfiebo-

vala vyrobit nejen standarní kuchyÀské

skfiíÀky, ale i zcela netypické kusy. Firma

Svoboda - truhláfiství, tentokrát z Janova,

vyrobila v‰echno pfiesnû podle pfiedstav

a návrhÛ majitelÛ. 

Korunou ob˘vacího pokoje je koÏená seda-

cí souprava, která pfii‰la na pouh˘ch 

40 000 Kã a na míru ji vyrobila podle

Ditin˘ch návrhÛ vyrobila firma Neuk ve

Vlachovû Bfiezí. 

UDĚLALI JSME I CHYBY
„ProtoÏe nám se zafiizováním chybûly pfied-

chozí zku‰enosti, udûlali jsme i chyby,“

konstatuje Dita. Jako nejvût‰í z omylÛ uvá-

dí osvûtlení bodov˘mi svûtly umístûn˘mi na

sádrokartonov˘ch panelech. Podlehli totiÏ

v‰eobecnému trendu, ale teì zji‰Èují, Ïe

systém komornûj‰ího osvûtlení stojacími

lampami a nástûnn˘mi svítidly by jim vyho-

val daleko lépe. „Pfií‰tû bychom si nechali

poradit i s doplÀky,“ fiíká Dita. Kdybychom

napfiíklad právû problém osvûtlení konzul-

tovali pfiedem, odborníci z firmy Artemide,

která nám dodala ve‰kerá svítidla, pfied bo-

dov˘mi svûtly varují své zákazníky jiÏ na

první konzultaci.  

1. Vchod do šatny je skleněnými dveřmi pod schodiš-
těm. Dveře z čirého skla jsou jako všechny věci v bytě
vyrobené na míru a plní tu nejen estetickou funkci, ale
propouštějí do šatny i dostatek denního světla.
2. Šatna poskytuje dostatek prostoru nejen pro gar-
deróbu obou partnerů, ale vejdou se sem ještě úklido-
vé potřeby. 4. Koupelnu nechala Dita vybavit nad-
standardním vybavením včetně luxusní sanitární kera-
miky a obkladu mramorovými deskami.  1

2 3


