
Väčšiu kúpeľňu, dostatok odkladacích priestorov, pokojnú pracovňu, veľký jedálenský

stôl, „mačací priestor“ pre tri kocúry, jednoduchý, no útulný interiér... Bára a Martin

toho chceli od starého dvojizbového bytu naozaj nemálo.

Dvojizbový byt zo 70. rokov minulého storočia mal svoje výhody – dom

stál v krásnej lokalite, k bytu patrila aj väčšia pivnica a garáž, a hoci ho

postavili v období socializmu, jeho dispozícia ani výmera neboli vôbec zlé.

Samozrejme, mal aj svoje neduhy.
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Primalú kúpeľňu so  (jej plocha bola len 0,88

m2), nevyužitú chodbičku z predsiene do kuchyne a dve trochu nešťastne

riešené komory. Okrem slušnej kúpeľne chýbala Báre a Martinovi aj

pracovňa a takisto okná a podlahy priam volali po výmene. Jednoducho

bolo jasné, že byt potrebuje poriadnu .

Predtým. Kuchyňa sa presťahovala do priestoru obývačky a na jej mieste je dnes Bárina a

Martinova spálňa. Zdroj: Martin Florian



Mladá dvojica v podstate vedela, čo potrebuje:

Celý byt prepája jednoliata vinylová podlaha, spoločným prvkom je tiež „kocka“ či štvorec.

Tento motív sa objavuje takmer všade – na svietidlách, kobercoch aj doplnkoch, tiež

v drôtoskle, ktorým je obložená stena za linkou. Zdroj: Martin Florian

 priznávajú manželia. Bolo

im jasné, že správnou cestou pre nich bude spolupráca s profesionálom.



Malá pracovňa, bez ktorej sa mladí manželia nezaobídu, je prístupná zo spálne. Miesto, kde

sa môžu dokonale sústrediť na prácu, vzniklo v niekdajšej komore – dnes sa o ňu delia

pracovný stôl a šatníková skriňa. Zdroj: Martin Florian

Oslovili teda Hedviku Novotnú, ktorej interiéry sa im páčili… a čakali. Kým

sa ich projekt dostal u pracovne vyťaženej dizajnérky na rad, prešlo 10

mesiacov. Bára a Martin tak mali dostatok času na to, aby si v hlave

usporiadali svoje požiadavky.

Boli najmä praktické: 



Prosto, do dvojizbového bytu toho potrebovala dvojica vtesnať nemálo.

Našťastie, tvoriví ľudia, ku ktorým dizajnérka Hedvika Novotná nepochybne

patrí, majú radi veľké výzvy – podnecujú ich kreativitu. Pre Hedviku však

bola dôležitá najmä dôvera jej klientov a dobrá komunikácia s nimi.

 hovorí.

Farebný koncept zjednocuje všetky miestnosti v byte – na nábytku sú všade použité len tri



farby – antracitová, béžová a biela. Zdroj: Martin Florian

Do novej kúpeľne sa dizajnérke podarilo elegantne dostať všetko, čo si majitelia želali –

umývadlo, ku ktorému sa vojdú obaja, veľké zrkadlo aj pohodlný sprchovací kút, ktorý zaujal

miesto po niekdajšej komore. Nezvyčajná povrchová úprava v ňom je vytvorená pomocou



betónovo-epoxidovej vodoodolnej stierky. Zdroj: Martin Florian

Dizajnérke sa nakoniec podarilo na 72 m2 zrealizovať všetky želania mladej

dvojice. Hoci zmeny v dispozícii boli nevyhnutné, do nosných konštrukcií

sa nezasahovalo, vďaka čomu rekonštrukcia nepodliehala stavebnému

konaniu a vyhli sa tak dlhému schvaľovaciemu procesu.

Presťahovaním kuchyne do dlhej a dostatočne veľkej obývačky sa uvoľnila

jedna miestnosť na novú manželskú spálňu a vedľa nej, v niekdajšej

komore, je dnes pracovňa aj praktický šatník.

Kúpeľňa sa rozrástla o priestor nezmyselnej chodbičky, takže sa tu našlo

miesto aj na nábytkovú stenu, v ktorej je dômyselne skrytá práčka,

umývačka a kotol. Kúpeľňu zväčšila dizajnérka aj o časť niekdajšej komory,

ktorá dnes slúži ako pohodlný sprchovací kút.

Toaleta si zachovala samostatnosť, k záchodu však pribudlo aj šikovné umývadielko



a skrinka, kam sa dajú elegantne skryť hygienické potreby a čistiace prostriedky. Zdroj:

Martin Florian

Báre a Martinovi však urobili radosť nielen praktické veci, ale aj nový

vzhľad bytu – na rozdiel od stavu pred rekonštrukciou je zjednotený štýlom

zariadenia a neutrálnou farebnosťou, ktorú dizajnérka zvolila ako základ

interiéru. Keďže sa dvojici páčili Hedvikine predchádzajúce realizácie, ktoré

videli, nebol problém nájsť pri zariaďovaní spoločnú reč. To bola výhoda

pre obe strany.

 tešia sa

majitelia.

Byt splnených želaní. K tým typickým patrila túžba dvojice majiteľov po dostatku odkladacích

priestorov, a hoci to tak na prvý pohľad nevyzerá, po rekonštrukcii je ich vďaka skriniam

využitým až po strop v byte množstvo. Zdroj: Martin Florian



Hedvika Novotná pracuje od roku 2012 pod vlastnou značkou

NOVOdesign. Rada prednáša o dizajne a pre novú generáciu interiérových

dizajnérov organizuje náročný individuálny kurz. Verí, že kvalita bývania

výrazne pôsobí na psychiku a celkovú životnú pohodu, preto nechce

vytvárať interiéry, v ktorých by sa ľudia cítili ako v neosobných

showroomoch. Preferuje jednoduchý a funkčný štýl, ktorý ide ruka v ruke

s ergonómiou a estetikou. Klientom radí to, čo už v roku 1890 vravel



zakladateľ hnutia Arts and Crafts William Morris: 

Majitelia

Bára (27), Martin (34) a ich tri kocúry Lexa, Gandalf a pán Dat. Bára je

daňová konzultantka, Martin je IT špecialista so záujmom o techniku

a obaja radi cestujú. Do budúcnosti plánujú dve alebo tri deti, no detskú

izbu zatiaľ nechceli zariaďovať.

Nehnuteľnosť

Pôvodne dvojizbový byt so samostatnou kuchyňou a výmerou 72 m2

(vrátane lodžie) v bytovom dome z roku 1977 v krásnej lokalite nad Prahou,

len pár krokov od lesa. K bytu patrí aj väčšia pivnica a garáž, čo je veľkou

výhodou.

Cena

Celá rekonštrukcia stála približne 73 000 €




