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Proměna

Fakt, že malý prostor může nabídnout dostatek pohodlí i moderní bydlení, dokazuje
byt v širším centru Prahy, kam vás zveme na návštěvu. Jeho majitel si jej zařídil
vším, co je k pohodlnému životu potřeba.

Malý pokoj v bytě v panelovém domě o rozloze pouhých
21 m2 měl navzdory své velikosti plnit hned několik funkcí
najednou. Měl být zároveň obývacím pokojem, dočasnou
ložnicí a příležitostnou pracovnou. Jeho součástí je
dokonce i kuchyňský a jídelní kout – pokoj je součástí
bytu 2 + kk.

Mladý majitel
Majitelem bytu je osmadvacetiletý muž, který pracuje jako IT
specialista. „Jeho požadavkem tak byl mimo jiné velký pracov-
ní stůl, který by umožňoval i pohodlnou práci z domova,“
říká na úvod Veronika Dobešová, která se proměny zhostila
spolu s kolegyní Gabrielou Blažkovou. Obě studují Fakultu
architektury při Vysokém učení technickém v Brně a spolu-
pracují pod názvem Magion, na jehož stránkách s nadsázkou
podotýkají, že se architektuře věnují ve volných chvílích... To,
že je tento obor i jejich koníčkem, dokazuje také tato proměna.

Vše v jednom
Pokoj musel plnit tolik funkcí najednou, protože do druhé
místnosti majitel hledá spolubydlícího. Potřeboval tedy, aby
v tomto prostoru našel vše potřebné. „Změnou jsem chtěl
dokončit rekonstrukci obývacího pokoje, která začala před
dvěma lety. Zároveň jsem rád využil nabídky mladých
nadějných architektek, s nimiž se již delší dobu znám, kvůli
jejich neotřelým, moderním názorům a citu pro to, co mi
bude nejvíc vyhovovat,“ vysvětluje mladý majitel.
Přestože přizval odbornice, měl určité finanční hranice a sám
se na proměně významně podílel i jejím řízením, jak
s úsměvem potvrzují obě autorky: „Jednak rozpočet byl velmi
omezený, jednak majitel do přestavby poměrně dost hovořil,
musely jsme jej o každém kroku přesvědčit a sám si ověřoval
vhodnost zvoleného řešení, materiálů a nábytku.“

Žádné bourání
Celá proměna spočívá pouze v kompletně novém vybavení
pokoje, nebylo potřeba žádných stavebních úprav, které jsou
obvykle časově i finančně náročné. Z původního zařízení
pokoje ale nezůstalo nic, kromě kuchyňské linky, která ve své
podobě vyhovovala i v novém pojetí. „Staré zařízení jsem
věnoval přátelům k dočasnému užívání, než si sami koupí
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U česko-slovenského stolu

„„HHllaavvnníí  iiddeeoouu  bbyylloo  vvyyttvvoořřiitt  jjeeddnnoodduu  cchhýý,,
vvaarriiaabbiillnníí  iinntteerriiéérr,,  kktteerrýý  mmůůžžee  sslloouu  žžiitt
ppllnnoohhooddnnoottnněě  jjaakkoo  oobbýývvaaccíí  ppookkoojj,,
lloožžnniiccee  aa pprraaccoovvnnaa..  PPookkoojj  sslloouužžíí  zzáá  --
rroovveeňň  pprroo  ppřřeessppáávváánníí  nnáávvššttěěvv,,  ppoosstteell
llzzee  rroozzlloožžiitt  nnaa  ddvvěě  llůůžžkkaa..  KK  sseezzeenníí
sslloouužžíí  ii nníízzkkéé  sskkřřííňňkkyy,,  kktteerréé  jjssoouu  vvyyrroo  --
bbeennyy  zz  mmaatteerriiáálluu  oo ttlloouuššťťccee  2255  mmmm,,  
nnaa  ttěěcchhttoo  sskkřřííňňkkáácchh  ssee  ddáá  ii ttaannččiitt......““

Veronika Dobešová
a Gabriela Blažková
Magion

PPrraaccoovvnníí  ssttůůll  ddoossttaaččuujjee
mmaajjiitteellii  kk  oobbččaassnnéé
pprrááccii  zz  ddoommoovvaa..
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SSttoolleekk  vvee  ttvvaarruu
ČČeesskkoosslloovveennsskkaa  jjee
vvyyrroobbeennýý  nnaa  mmíírruu,,

iinnssppiirraaccíí  bbyyllaa  zznnáámmáá
mmííssaa  oodd  MMaaxxiimmaa

VVeellččoovvsskkééhhoo..

Maxima Velčovského.
je inspirován mísou

„Česko-slovenský“ stolek



Proměna

Před

nové. Část nábytku byla ekologicky zlikvidována v krbových
kamnech,“ přibližuje osud starého vybavení majitel.

Stolek à la Velčovský
Nový nábytek, s výjimkou postele, byl většinou vyroben na
míru. „Židle pocházejí od firmy Pedrali, stůl je originál
vyrobený také na míru, doplňky jsou z IKEA, malířské plátno
pro podpisy a vzkazy četných návštěv z obchodu s malířskými
potřebami,“ vypočítávají Veronika s Gabrielou.
Že jste motiv mapy Československa v interiéru už někde
viděli? „Majitel bytu má rád Slovensko, proto jsme zvolily
právě tento motiv. Inspirací byla mísa od Maxima
Velčovského ve tvaru České republiky,“ osvětlují jeho vznik
architektky. Tento sympatický kus nábytku byl pro majitele
bytu překvapením, do poslední chvíle o něm nevěděl. 
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se dá sedět i tančit!
skříňkách podél stěn

Na nízkých 

VVěěttššiinnuu  ddooppllňňkkůů
ppoořřííddiillyy
aarrcchhiitteekkttkkyy
vv IIKKEEAA..

......  ddáá  ssee  kkddyykkoollii  „„rroozzttrrhhnnoouutt““  nnaa  ddvvaa  „„ssttááttyy““  ččii  ssppoojjiitt  vvee  „„ffeeddeerraaccii““..
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Svěžest letní Kodaně
Nápadná svěží barevnost a kombinace světlého dřeva, bílé
a zelené barvy, má hned několik důvodů. „Byt jsme chtěly co
nejvíce prosvětlit a opticky zvětšit, proto jsme zvolily
kombinaci bílé, buku a k tomu barevný akcent – světle
zelenou. První skici jsme vytvářely v létě spolu s majitelem
v kodaňském parku Kongens Have, proto je možné, že pro
svěží zelenou byl inspirací právě tento park,“ vzpomíná
Veronika.
Z praktického hlediska splňuje pokoj požadované nároky –
u pultu blízko kuchyňské linky je možné se pohodlně najíst,
k ukládání větších věcí slouží boxy v nízkých skříňkách podél
místnosti, drobnosti se schovají v zásuvkách vedle psacího stolu,
který je umístěn pod velkým oknem, aby na něj dopa dalo den-
ní světlo. K odpočinku a relaxaci je tu pohovka, resp. rozkládací
postel a samozřejmě – česko-slovenský stolek, který se dá
kdykoli „roztrhnout“ či spojit podle potřeby i nálady.

UU  ppuullttuu  ssee
ppoohhooddllnněě  nnaajjeeddíí

ddvvěě  oossoobbyy,,  nnaa
nníízzkkýýcchh  sskkřřííňňkkáácchh
ppoosseeddíí  nnáávvššttěěvvyy..

RRoozzkkllááddaaccíí  
ppoosstteell––ppoohhoovvkkaa

ppoosslloouužžíí
ii kk ppřřeessppáánníí

nnáávvššttěěvv..

DDoo  cceellkkoovvéé
bbaarreevvnnoossttii
zzaappaaddaajjíí
ii ddooppllňňkkyy..

MMaallíířřsskkéé
ppllááttnnoo  pprroo

ppooddppiissyy
aa vvzzkkaazzyy
ppoocchháázzíí

zz  oobbcchhoodduu
ss  mmaallíířřsskkýýmmii
ppoottřřeebbaammii..

prosvětluje a opticky zvětšuje.
Svěží barevnost místnost

ÚÚČČEETT  PPRROOMMĚĚNNYYvybrané položky:
� Židle:

14 000 Kč� Postel:
6 000 Kč� Ostatní nábytek:

cca 35 000 Kč� Doplňky, půjčovné nářadí, doprava...:   cca 15 000 Kč� Celková cena rekonstrukce: cca 65 000 Kč
Sečteno a podtrženo:

cca 70 000 Kč 


