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PANELOVÝ 
BYT VE STYLU 
MARIMEKKO

Kdybyste se z ničeho nic ocitli v bytě paní Magdy, řekli byste si: Pěkné 

bydlení v novostavbě. Jen typická okna dávají tušit, že se právě nacházíte 

v panelovém domě. Umakartové jádro nebo malé uzavřené pokoje jsou 

minulostí. Svěží interiér či propojení kuchyně a obývacího pokoje v jeden 

obytný celek, to vše proměňuje panelový byt v moderní bydlení dneška.  

TEXT: HElENa MaRkOVÁ, FOTO: jIŘí ERNEST

Kuchyň je vyrobená na míru, 
kdy kuchyňská část je tvořena 
uzavřenými skříňkami, které 
pozvolna přecházejí 
do prostoru pracovny, kde se 
střídají otevřené a uzavřené 
prostory. Nábytek je v bílé 
a světle tónované barvě. 
Barevnost a výraz interiéru 
lze po čase změnit novou 
dekorací



Protiváhou k nábytku 
v kuchyni a pracovní zóně je 
atypicky vyrobená knihovna. 
Materiálově jsou nábytkové 
kusy ze stejné kombinace 
a celý prostor tak působí 
kompaktně. Monotónnost 
knihovny je narušena 
vloženými korpusy s jiným 
řazením polic, které jsou 
mírně předsazeny před hlavní 
hmotu
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V současném bytě jste předtím nebydlela?
Ne, bydlely jsme s dcerou v malém bytě v cent-

ru Prahy. K hledání nového bytu mě přiměl hlav-
ně nedostatek místa a touha být blíže zeleni. Po-
cítila jsem potřebu většího prostoru, kde bychom 
měly každá, já i dcera, své soukromí a možnost 
uložit si své věci. Kritériem výběru byla tedy 
hlavně velikost, rozumná dispozice a lokalita. 
Líbilo se mi, že předchozí majitelé provedli sta-
vební úpravy, například propojili obývací část 
s kuchyní. Nemusela jsem se proto obávat větších 
zásahů. Malou nevýhodou byla nová dlažba a ob-
klady v koupelně, které nebyly úplně podle mého 
vkusu. 

Neuvažovala jste o kompletní rekonstrukci  
koupelny?

Po zásahu architektky a několika fintách se po-
dařilo, řekla bych úspěšně, zmírnit červenobílou 
kombinaci dlažby a obkladů. Nábytkem na míru 
a velkým zrcadlem jsme zakryly, co se dalo. Tím 
jsme potlačily i dekor pestrobarevných puntíků. 
Výsledek je myslím zdařilý. Možná v budoucnu 
dojde na kompletní rekonstrukci, ale v tuto chvíli 
jsem nechtěla do koupelny víc investovat.

kdO Tu žIjE... 

Magda
■ 50 let
■ její pracovní náplní je 

organizace mezinárodních 
konferencí a firemních 
setkání na přání klienta

■ zajímá se o design, sleduje 
současné trendy nejen 
v interiérech, ale i v módě

■ ráda cestuje

kRISTýNa
■ 25 let
■ letos dokončila studium 

na vysoké škole

Pozice světelných vývodů byly dané. 

Protože zasahovat do betonové 

konstrukce stropu je náročnější, 

zvolilo se převěšení pomocí kabelů

Nad jídelním stolem je 
zavěšeno průhledné plastové 
svítidlo Fly od firmy Kartell 
(www.kartellshop.cz), které 
navrhl designér Ferruccio 
Laviani. Transparentnost 
materiálu nenarušuje, 
nepředěluje prostor a je 
dobrou volbou v místnostech 
s nižším stropem
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Jaká byla vaše představa interiéru?
Od začátku jsem věděla, že využiji služeb ar-

chitekta. Nenašla bych odvahu a ani nemám zku-
šenosti pustit se sama do zařizování celého bytu. 
Při hledání jsem narazila na stránky architektky 
Bradáčové, její realizace se mi líbily a naplňovaly 
moje představy bydlení. S výsledkem jsem spoko-
jená a těší mě i nadšené reakce známých. Viděli 
byt před změnou, v době, kdy jsem ho kupovala, 
a nemohli proto uvěřit. Byt působí příjemně a vy-
zařuje pozitivní atmosféru.

V rukopisu interiéru je patrný ženský prvek…
Kdyby naši domácnost obýval i muž, musela 

bych asi volit kompromisní řešení. Takto jsem si 
splnila přání – mít na stěnách dekorativní jemné 
tapety. Vyhlédla jsem si květovanou tapetu z ko-
lekce Marimekko, která je nyní hlavním propo-
jovacím prvkem obytného prostoru. Nebyl to ale 
neměnný požadavek, byla jsem nakloněna i k ji-
ným řešením. Tapeta je k dostání ve více barev-
ných variacích. Vybraly jsme odstín, který ladí 
s podlahou. Výhodou panelových bytů jsou velká 
okna. Místnosti jsou světlé a chtěla jsem, aby to 

INg. aRcH. EVa 
bRadÁčOVÁ 

 V současné době je velkým trendem 
propojovat více účelových zón 
dohromady. Tyto návazností vyplývají 
z běžných nároků člověka. Nikdo 
nechce být od rodiny odtržen, když 
vaří, pracuje nebo relaxuje. Propojení 
by se mělo navrhovat s citem, aby 
nábytek z jednotlivých zón přecházel 
nenásilně a plynule. To se myslím v této 
realizaci podařilo a výsledek dokazuje, 
že i v panelových bytech můžete být 
obklopeni kvalitním designem.

kVěTINÁč 
HlaVOu dOlů

 Rostliny rostoucí 
z květináčů Sky Planter, 
které jsou zavěšeny ze 
stropu na ocelových 
lancích, nezabírají místo 
na parapetech, policích 
či na podlaze. Speciální 
kryt a plastová síťovina 
bezpečně zadržují 
půdu a kořeny uvnitř, 
www.boskke.com.

t Křehkost a lehkost, s jakou 
byla navrhována dámská 
ložnice, je přítomná 
i v závěsném svítidle Curly, 
které se skládá z jemných 
plastových proužků.  
Lze zakoupit na  
www.designoutlet.cz

Atypický, na míru vyrobený 
nábytek je doplněný 
zakoupenými produkty 
z obchodních řetězců. Postele 
v ložnicích jsou zakoupeny 
v Ikea. Jejich součástí jsou 
i praktické spodní zásuvky, 
které nabízejí další ukládací 
místo



jak bydlí

86      87      www.modernibyt.cz

tak i zůstalo. Proto byly záměrně voleny světlejší 
barvy. Základem jsou bílé stěny a bílý nebo lehce 
tónovaný nábytek, v obytné části barevnost dopl-
ňují světle hnědé a béžové tóny.

Na rozdíl od červené barvy, která  
vládne v ložnici dcery…

Základ opět tvoří bílý nebo jemně tónovaný ná-
bytek, který je doplněný výraznou tapetou s čer-
venými květy a doplňky ve stejné barvě. Pokoj je 
určený i pro studium, proto byla zvolena barva, 

která vyvolává energii a chuť do práce. V mé lož-
nici, která slouží převážně ke spánku a je i nej-
menší místností v bytě, byly použity světlé barvy 
a tapeta s nenápadnou grafikou a s jemným les-
kem, který se mění podle úhlu pohledu na stěnu. 

A jak je to s dostatkem úložného pro-
storu? Splnilo se vaše očekávání?

Součástí bytu je velká šatna vybavená šatní-
mi tyčemi, policemi na oblečení a boty. Nechybí 
boxy pro umístění šátků a doplňků. Tento prostor 
je soukromý a tomu odpovídá i volba materiálů 
a způsob provedení. Vše je účelné a jednoduché. 
Úložný prostor je i v ložnicích. Skříně byly vyro-
beny na míru a využívají celou výšku místnosti, 
a to i nad dveřní částí. Ve starém bytě jsem řešila, 
kam umístit květiny. Tady na ně bylo pamatováno, 
a proto se původní úzké parapety nahradily širo-
kými. Zvláště zajímavě je řešený parapet v ložni-
ci, kromě odkládací plochy poskytuje také zásuv-
ky pro šperky a bižuterii. Pracovní stůl v pokoji 
dcery je vyrobený na míru, přiléhá až pod okno 
a je tak náhradou parapetu. ■

   

půdORyS

1/ obývací
     pokoj, 
2/ kuchyň
3/ WC
4/ koupelna
5/ ložnice 
6/ pokoj

kONTakT:
EBarch INTERIÉRY, tel.: 605 805 989, 
e-mail: e.bradacova@ebarch.cz, www.ebarch.cz

p Přestože podlaha působí 
opticky jako dřevěná, tvoří ji 
vinylové lepené dílce Expona 
ze série Domestic (www.
vinylove-podlahy.cz). Materiál 
je na dotek teplý, dobře se 
udržuje a je odolný, proto 
může být v kuchyni, v obývací 
části, ale i u vstupních dveří 
a sjednocovat celý prostor

lEgENda MaRIMEkkO
 Značka Marimekko je skutečným fenoménem 

finského designu. Legendární květinový 
vzor Unikko vznikl v období 60.–70. let 
v podstatě na protest. Zakladatelka firmy 
Armi Ratio totiž veřejně prohlásila, že 
Marimekko nikdy nevyrobí žádný květinový 
vzor. A tak na truc firemním pravidlům navrhla 
designérka Maija Isola legendu Unikko. 

 Tapeta v obytné části vzor Unikko, v ložnici 
vzor Joonas, Marimekko - Sirpi.

Barevné pojetí pokoje určuje 
tapeta s výraznými červenými 
květy. Vzor Hanna 8533 
navrhla designérka Hanna 
Werning pro Boras Tapeter, 
www.inframe.cz
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