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Jak je to všechno 

relativní. Když bychom 

před lety řekli, že jedeme 

na Zbraslav, všichni 

z Prahy a okolí by věděli, 

že to bude minimálně 

půldenní výlet. Dnes 

se Zbraslav stala velmi 

vyhledávaným místem 

k bydlení a tomu se 

přizpůsobila i doprava. 

Pojeďte s nám, je to jen 

dvacet minut od stanice 

metra...

Zbraslav má z pohledu investora 
všechny výhody – síť sociálního, 
komerčního i sportovního zázemí 

a dostatek nezastavěné plochy s nádher-
ným okolím. Právem jedna z nových lokalit 
dostala název Sluneční město. Pozornost 
poutá výstavba obytného komplexu. Je roz-
ložena do několika etap, celkový počet bytů 
přesáhne 550. V prvních částech se již bydlí.

„Největší zájem je o byty střední velikosti. 
V tom vidíme určitý posun, protože ještě 
před několika roky byly na prvním místě 
zájmu byty malé. Bez ohledu na aktuální 
trendy najdete v našem komplexu byty 

všech velikostí – od garsoniér až po byty 
4+1. Každý typ totiž přitahuje určitou 
skupinu obyvatel – mladí si často pořizují 
garsoniéry, rodiny s odrostlými zaopatře-
nými dětmi nezřídka volí větší, atraktivní 
byty. Pestrá skladba obyvatel, a to jak ze 
sociálního, tak i příjmového hlediska je 
vždy důležitá – jen tak je totiž možné dlou-
hodobě udržet potřebné sociální klima, 
které bude z lokality stále činit zajímavé 
a atraktivní bydlení. To vše se dnes stále 
výrazněji promítá i do hodnoty bytu,“ 
vysvětluje ing. Luboš Holan z developerské 
společnosti Bohemia REAL INVEST.

BYTY PŘESNĚ NA MÍRU
Byty v dostavěné části Slunečního města 
již mají své majitele, my jsme měli možnost 
podívat se do vzorové garsoniéry. „Právě 
v těchto malých bytech je nejdůležitější 
jejich dispoziční řešení – obecně řečeno, 
zda dokáží optimálně využít danou plochu. 
V žádném případě ale nesmí být řešení na 
úkor stavebně-hygienických podmínek,“ 
pokračuje ing. Luboš Holan.

Na co dalšího bychom měli při hledání 
nového bytu klást důraz? Důležité jsou kva-
litní stavební prvky – okna, dveře, podlahy. 
Právě ony dokáží značným dílem ovlivnit 

VELKÝCH AMBICÍ
MALÝ BYT
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celkový dojem z bytu. O standardu bydlení 
vypovídá i vybavení koupelny. Někteří kupu-
jící využívají možnosti individuálních změn, 
i když právě ve vybavení koupelny je nabídka 
investora široká. Možné jsou i další změny ve 
vzhledu a členění bytu. Do určitého okamžiku 
rozestavěnosti jsou možné i bezplatné staveb-
ní úpravy – později jsou již placené. Tím ale 
vybavení bytu ještě zdaleka není kompletní, 
další však již záleží na majitelích bytu, jejich 
požadavcích, vkusu a finančních možnostech.

JAK JEJ ZAŘÍDÍME?
Čím je byt menší, tím více nabývá na významu 
každý prvek vybavení. Zejména v garsonié-
rách a menších bytech může správně zvolené 
řešení trochu nahradit i chybějící velikost. 
Příkladem je třeba koupelna – ve standardní 
velikosti může působit jako temná, nevýrazná 
díra bez jakéhokoliv nápadu, stejně tak v ní 
ale můžete mít pocit dostatečné volnosti 
a pohody. Nejefektivněji tyto požadavky splní 
elegantní nadčasové pojetí.

U malých bytů bychom měli pořízení každé-
ho kousku nábytku pečlivě zvážit – potřebu-
jeme jej skutečně? „Mějme stále na paměti, 
že vše, co do malého bytu postavíme, nám 
zmenší obytnou plochu,“ radí Dita Hebelková, 
která se věnuje právě navrhování interiérů.

To ovšem neznamená, že necháme byt 
prázdný. U garsoniéry, kdy jedna místnost 
musí plnit několik funkcí, bývá vhodným řeše-
ním multifunkční vybavení. „To se týká přede-
vším výběru lůžka, které bude přes den plnit 
funkci pohovky. Důležitá je také volba jídelní-
ho stolu. V malých bytech musíme očekávat, 
že se u nich bude odehrávat značná část 
běžného každodenního života, včetně pose-

zení s přáteli. Všimněte si – v tomto interiéru 
najdeme ještě jeden, vzhledově shodný stůl, 
který je běžně umístěn u pohovky. Pokud by 
ale bylo potřeba, je možné jej přisunout k vel-
kému stolu, a tak získat více místa. Význam má  
i jeho umístění – v malém bytě bude právě 
on pomyslně oddělovat kuchyňskou a obyt-
nou část interiéru.“ Počítat musíme také 
s umístěním televize – důležitý je dostatečný 
odstup a pohodlné a ze zdravotního pohledu 
vhodné sezení. „V garsoniéře nám pro tento 
účel poslouží jedno křeslo, které bychom měli 
i podle těchto požadavků vybírat. Důležitý 
bude jeho design a barva – v malém pro-
storu se často stává dominantním prvkem. 

O spokojenosti budoucích majitelů se 
svým novým bydlením do značné míry 
rozhoduje dispoziční řešení bytu. Důraz 
je kladen na účelnost, bez zbytečných 
nevyužitelných, pouze průchozích míst, 
jak to bývá v mnoha bytech typické. Každý 
metr čtvereční obytné plochy má svou 
finanční hodnotu a právě velikost obytné 
plochy se výrazně podílí na tržní ceně 
bytu. Garsoniéra má 60 m².

Dobré tipy

  návrh a výroba dvou stolů v kombinaci nerez a sklo dohromady  
 16 000 Kč – Zámečnictví Ušák

  kuchyňská linka včetně spotřebičů 160 000 Kč – Truhlářství Svoboda 
  kožená rozkládací sedací souprava 22 000 Kč – firma Neuk Vlachovo Březí

V blízkosti by nemělo chybět osvětlení, aby 
bylo možné si zde i číst, či pracovat...“

KUCHYŇ NEPODCEŇUJME
Součástí vybavení bytu je i kuchyňská linka. 
Zvolena byla v nadčasovém, jednoduchém 
pojetí. Protože i ona se stává součástí jediné-
ho obývaného prostoru, musí i zde být kladen 
důraz na precizní zpracování. Čistý design bez 
zbytečných příkras nechává dostatek prostoru 
pro různá pojetí interiéru. Oceníme také nere-
zovou zadní plochu mezi pracovní deskou 
a horními skříňkami – ani její jednoduchost 
nás na rozdíl od často používaných obkladů 
nebude v dalším zařizování nikterak svazovat. 

Červená barva rozkládací pohovky 
koresponduje s kuchyňskou linkou a dalšími 
doplňky. Skleněný stůl je druhým dílem 
k velkému stolu v přední části interiéru.  
Byly navrženy tak, aby mohly stát 
i odděleně, a tak plnit více funkcí.  
Také ony byly vyrobeny na zakázku.
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Dřez z corianu vypovídá o důrazu na kvalitní 
materiály, odkapávací plocha současně může 
plnit úlohu pracovní plochy. Kuchyňská sesta-
va je ve všech bytech navržena a vyrobena 
za zakázku, aby v maximální možné míře 
využívala daný prostor. Nápadná barva kout 
oživí a současně se stává určující barevností. 
Ta by se pak měla v interiéru promítnout ještě 
na dalších místech. Nemusí se přitom jednat 
přímo o nábytek, či pohovku – stačí několik 
doplňků, které interiér barevně sjednotí.

ŘEŠENÍ NAHRADÍ METRY PLOCHY
Malé byty a úložné prostory – jen toto téma 
by vydalo na samostatné pojednání. Jasným 
pravidlem je, pokusit se soustředit úložné pro-
story na jednom místě. Nejčastějším řešením 
bývá vestavná skříň, kterou si necháme navrh-
nout přesně na míru nejen rozměrům, ale pře-
devším našim potřebám, takže budeme moci 
její plochu opravdu maximálně a bezezbytku 
využít. Pokud není vestavná skříň součástí 
vybavení bytu, kdy je její umístění tedy již 
předem dané, nejvhodnějším místem bývá 
předsíň. Není–li to z prostorových důvodů 
možné, hledáme jiné vhodné místo – vhodná 
je například stěna s dveřmi, kde plocha skříně 
nejméně ruší. Stejně jako ve vzorovém bytě, 
který jsme navštívili, ideální výplní vestavné 
skříně v interiéru je pískované sklo a podobné 
aplikace, které ani ve větší ploše nepůsobí 
v malé místnosti příliš mohutně. Ke všemu 
dalšímu vybavení bytu nábytkem bychom 
pak již měli přistupovat s rozvahou – zejména 
u malých bytů platí, že méně znamená více. ■

Dominika Bučková

Foto: Jana Labuťová a Richard Dvořák,  

archiv společnosti

Dobré tipy

  Pro naši budoucí spokojenost s bydlením je rozhodující nejen lokalita a velikost  
 bytu, ale také jeho dispoziční řešení. Každý metr by měl být účelně využit.

  Kvalitu bytu do značné míry ovlivňuje úroveň vybavení, které je již jeho součástí  
 – okna, dveře, podlahy, vybavení koupelny a WC.

  V malém bytě je nejvhodnější soustředit úložné prostory na jedno místo – například  
 do velké vestavné skříně, ideální je malá šatna (komora).

  I když jediná místnost bytu plní různé funkce, neměl by chybět jednotící prvek  
 – nejjednodušší je sjednocení barvou.

  Kuchyň se v garsoniéře stává součástí obytného celku – volíme ji ve střízlivém  
 designu, pracovní plochu udržujeme podle možností co nejprázdnější.

O standardu bydlení vypovídá i vybavení koupelny. Černobílá kombinace dovoluje nespočet 
variant a originálních řešení. Barevná neutrálnost obkladu umožňuje doladění koupelny 
v oblíbené doplňkové barvě. Vyšší sprchová vanička je dobrou alternativou vany.

Byty a domy ve Slunečním městě jsou 
stavěny z pohledu atraktivního bydlení 

pro dobře situovanou střední třídu. 
Každý byt má buď balkon, terasu, či zimní 

zahradu, v přízemí jsou předzahrádky.


