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návšteva

Nebála sa zmeniť svoj život
Dnešné moderné ženy čoraz častejšie uprednostňujú štýl, ktorý je menej náročný 
na údržbu a kladú tiež dôraz na kvalitu. Do jedného z takýchto bytov vás pozývame 
na návštevu. 

Po skúsenostiach svojich kamarátok 
sa Silvia na začiatku bála zveriť re-

konštrukciu niekomu cudziemu. Obávala 
sa, že sa netrafia do jej vkusu alebo to bu-
de príliš drahé. Zároveň si nebola istá, či 
to všetko zvládne sama. Po počiatočnom 
ostychu však už pri prvých stretnutiach 
s dizajnérkou Mariannou zmenila názor. 
Tá jej totiž priniesla úplne iný pohľad na 
staručký bytík. Pôvodne tmavý chodbovitý 
byt bol zrazu plný svetla. Vizualizácie ju 
presvedčili, že práve takýto chce a naras-
tajúca dôvera sa prejavila v úplnom odo-
vzdaní sa do rúk dizajnérom. A tak celá re-
alizácia napokon prebehla bez náročných 
dohadovaní s dodávateľmi, hľadania tých 
správnych obkladov či bez hodín stráve-
ných na stavenisku. Iba poslednú fázu, 
vyberanie vankúšikov a dekorácií, si vy- 
chutnala spolu s dizajnérkou. 

FUNKČNÝ A ELEGANTNÝ
Naša hostiteľka mala od začiatku jasnú 
predstavu. Túžila po byte, ktorý je funkč-
ný, no zároveň chcela, aby sa nadčasový 
a minimalistický dizajn interiéru snúbil 
s jemnou eleganciou a šarmom. Z pr-
votných predstáv navrhnúť úplne biely 

interiér sa začal postupne rozvíjať scenár 
farebného spektra v bielo-béžových od-
tieňoch, ktoré tón v tóne pôsobia veľmi 
jednotne a upokojujúco. Farebne najvý-
raznejším elementom je podlaha, ktorá 
vytvára pocit stability a tepla. Materiálové 
spracovanie stien, dverí a niektorých ku-
sov nábytku vďaka perleťovej stierke so 
štruktúrovaným odleskom prináša maji-
teľke do jej malého bytu kúsok luxusu.

ČO DOKÁŽE SVETLO
Po niekoľkých priestorových variantoch 
dispozičných riešení sa ujal koncept zväč-
šenia obývacieho priestoru a preusporiada-
nie kúpeľne. Byt je po rekonštrukcii omno-
ho priestrannejší a do všetkých miestností 
teraz preniká priame svetlo. „Keďže je 
orientovaný na východnú stranu, ranné sln-
ko presvetľujúce spálňu a kúpeľňu pôsobí 
na mňa pri každodennom rannom rituáli 
ako omladzujúci balzam,“ teší sa spokojná 
majiteľka a dodáva: „Večer, na sklonku 
dňa, zasa priestor nasvetlí nenápadný pod-
hľad z napnutej fólie. Svetlo je také jasné 
a rovnomerné, akoby ste stáli pod holým 
nebom. Každá návšteva kúpeľne sa tak  
pre mňa stáva priestorovým zážitkom.“ 

Chodbu zväčšili pomocou  
svetla a zrkadiel.

KTO TU BÝVA? 

Silvia (52) sa po rozvode starala  
sama o starší rodinný dom s veľkou 
záhradou, s ktorým bolo čoraz viac 
starostí. Keď deti vyleteli z hniezda, 
rozhodla sa presťahovať do pohodl-
ného bytu v meste. Vybrala si dvojiz-
bový byt v blízkosti firmy, kde pracu- 
je. Jeho pôvodný stav bol síce veľmi  
zlý, ale vďaka dobrej spolupráci  
s dizajnérkou sa onedlho pre ňu stal 
pokojnou oázou. 

V štrkovom lôžku môžu byť  
osadené rastliny alebo sviečky.
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ŠALAMÚNSKE RIEŠENIE
Malý priestor vstupnej predsiene voľne 
prepája spálňu na jednej strane a obý-
vačku s kuchyňou na strane druhej. 
Z praktických dôvodov je kuchyňa odclo-
nená od chodbičky bezrámovým sklom, 
a tým vytvára pocit oddelených a zároveň 
prepojených priestorov. Segmenty zrka-
diel na stenách iluzórne rozširujú pomer-
ne úzke vstupné priestory. Smerom do 
obývačky sa vďaka voľne stojacej stene 
postupne jasné ohraničenie chodby vy-
tráca. Z jednej strany je na nej zavesený 
televízor, na druhej skrýva vysokú časť 
kuchynských skriniek, čím zahaľuje z po-
hľadu obývačky nutný servis a vytvára 
vlastné zákutie prípravy jedál.

NENÁROČNÁ ÚDRŽBA
Kuchyňa je pekná vo svojej jednoduchos-
ti – všade sú iba čisté a hladké plochy. 
Oproti predošlému usporiadaniu si domá-
ca pani netieni, pretože okno, ktoré ukon-
čuje pracovnú dosku, poskytuje dostatok 
svetla i bez využitia líniového osvetlenia 
vo viacerých úrovniach kuchyne.

DETAILY SÚ DÔLEŽITÉ
Prechod medzi kuchyňou a obývačkou 
tvorí jedálenský stôl. Dopĺňajú ho štyri 
stoličky s bielym textilným čalúnením 
a tenkými kovovými nožičkami. Bielym 
nábytkom je zariadená aj spoločenská 
miestnosť. Najťažším orieškom bol výber 
pohovky. Dôležitá bola nielen jej veľko-
sť, taká, aby bola vhodná aj na príleži-
tostné prespanie, ale aj farba. „Nakoniec 
sme objavili typ s mäkkým čalúnením 
a operadlami, ktoré sa dajú nastaviť, 
takže sa v nej sedí naozaj komfortne, no 
a aj farba ladí s ostatným interiérom,“ vy-
svetlila nám dizajnérka a upozornila nás 
na celú paletu jemných nuáns, ktorých 
je v byte neúrekom. Napríklad tenučké 
špáry so siluetami v tvare obdĺžnika, 
ktoré sa črtajú na perleťovej stene. 
O prítomnosti dvier na týchto miestach 
sa presvedčíte, až keď zbadáte kľučky. 

Zaujímavé je i zasklenie sprchovacieho 
kúta, ktoré sa v hre lomov a odrazov 
svetla úplne vytráca. 

POHODA NADOVŠETKO
Spálňa mala byť podľa Silviiných požiada-
viek vyslovene iba na spanie a relax, takže 
je veľmi jednoduchá. Šatníková zostava za 
dverami prechádza v podobe horných skri-
niek do ladnej línie nábytku nad posteľou. 
Vstavané podsvietenie skriniek v kombi-
nácií s pásom kamienkov na umiestnenie 
sviečok v podlahe, priehľadom cez skle-
nené dvere do kúpeľne jej dodávajú pocit 
wellness atmosféry a romantiky.

TÚŽBA PO ZMENE?  
ŽIADNY PROBLÉM!
Napriek tomu, že celý byt je zariadený 
minimalisticky a jednotným nábytkom, 
nepôsobí vôbec nudne. Postarala sa o to 
štruktúra stien, drobné detaily a pekné 
doplnky. Celkový dojem dopĺňajú závesné 
svietidlá, ktoré pôsobia skutočne honos-
ne. Najpodstatnejšie však je, že dokonale 
vyhovuje Silviinmu každodennému životu. 
„Možno po čase budem mať chuť na zme-
nu, avšak neutrálne farby sa dobre kom-
binujú a ladia vlastne so všetkým, takže 
z tohto pohľadu je to tá najpraktickejšia 
voľba. Zatiaľ mi však byt vyhovuje tak,  
ako je,“ priznala spokojná majiteľka. ☐

Sklená stena umožňuje  
prechod svetla do chodby.

Stropné lampy a doplnky  
ladia so zariadením.

Podsvietenie vytvára voči  
podlahe levitujúci dojem.
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Skrytý potenciál
Každý byt má svoj skrytý 
potenciál. Pri byte pani 
Silvie sa nám ho pri jej 
otvorenom prístupe po-
darilo využiť maximálne. 
Pohrali sme sa so svetlom, sklom a zr- 
kadlami tak, aby byt pôsobil vzdušne 
a opticky väčší. Najmä prirodzené 
svetlo v celom byte je neoceniteľnou 
črtou, ktorá s ranným slnkom vnáša 
do života každý deň nové pekné veci.

Mgr. art. Marianna Markusková,  
dizajnérka, štúdio MUUR


