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Na návšteve

V mezonete
Zariadiť dlhý úZky byt na dvoch podlažiach bola pre 

bytovú diZajnérku výZva. Zaujal nás samotný fenomén 
meZonetového bývania. poZnáte jeho klady a Zápory?
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 na začiatku bol dvojpodlažný 
holobyt v bytovom kom-
plexe v centre veľkomes-
ta. dispozičný koncept bol  

daný: dole spoločenská zóna, hore spálňa 
so šatníkom. majiteľ mezonetu oslovil bytovú 
dizajnérku s požiadavkou na minimalistický 
interiér s bielym lakovaným nábytkom. dôraz 
kládol na užívateľský komfort, zachovanie 
vzdušnosti interiéru a útulnú atmosféru.

výzvy interiéru
treba priznať, že východiskový stav ne-

bol optimálny. autorka návrhu sa musela 

vysporiadať s úzkym priestorom spoločen-
skej zóny, do ktorého ešte zasahovalo exis-
tujúce schodisko. vysoké steny s otvoreným 
priestorom cez dve podlažia na úzkom pô-
doryse vytvárali takzvaný komínový efekt. 
veľkoplošné okná na celú výšku mezonetu 
síce ponúkajú úžasný výhľad, avšak vyžadu-
jú elimináciu prehrievania a tiež zabezpeč-
nie dostatku súkromia. pôvodné rozloženie 
elektroinštalácie, ktorá už bola v byte hotová, 
nerátalo s centrálnym stropným svietidlom 
v obývačke. posledná chybička krásy inak 
zaujímavého priestoru bolo osadenie ne-
vzhľadného radiátora na pohľadovo expono-
vanej stene v obývačke.

Televízna stena zo sadrokartónu prekrýva 
nevzhľadný vysoký radiátor. Optické 

členenie nikami eliminuje komínový efekt 
vysokého stropu.

Presklenie na celú výšku dvoch podlaží 
ponúka krásny výhľad na blízku rieku 
takmer zo všetkých kútov bytu. Ako 
tienenie dizajnérka navrhla japonské 
závesy v dvojradovom špagátovom 
vyhotovení.
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Za a proti 
meZonetu
už len označenie mezoneto-
vý byt znie luxusne. pre nie-
koho môže vďaka schodisku 
navodzovať pocit bývania 
v rodinnom dome. otvorený 
atypický priestor s galériou 
ohúri návštevu, je fotogenic-
ký, evokuje voľnosť, slobodu.
Je však takéto bývanie 

vhodné pre každého? roz-
hodne nie. 
prekážka číslo jeden môžu 

byť práve schody. Časté ne-
vyhnutné chodenie hore-do-
le nevyhovuje starším ľuďom 
ani rodinám s malými deťmi. 
tiež vykurovanie otvorené-
ho priestoru je náročnejšie. 
teplý vzduch stúpa nahor 
a nevýhoda býva prekúrené 
poschodie a chladnejšie 
prízemie. Keďže denná zóna 
býva dole a spálne na po-
schodí, ideálny stav by bol 
presne opačný.
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motív bol jasný
hlavná téma návrhu sa ponúkala sama: 

rieka, ktorú majú domáci ako na dlani. 
inšpirovala dizajnérku pri výbere materiá lov 
a v konečnom dôsledku aj bytových dopln-
kov. držala sa však aj cieľa opticky priestor 
rozšíriť a ponechať vzdušný. Z týchto dôvo-
dov stavila na sklo, priehľadný plast, leštené 
antikoro, zrkadlové a metalizované povrchy.

na druhej strane, vysoký „vzduchoprázd-
ny“ priestor si žiadal vyplniť pútavým akcen-
tom. Zároveň však nemal brániť v priehľade 
do exteriéru. tejto predstave vyhovelo dizaj-
nové svietidlo s jemnými pásmi tienidla so 
zrkadlovým efektom. jeho odlesky v tvare 
vĺn podporili celkový motív interiéru. 

Priestor kuchyne s bielou kuchynskou 
linkou zjemňuje drobný raster obkladu 
s imitáciou bieleho prírodného kameňa 
a tiež jednotný drevený prvok na zástene 
kuchynskej linky a podlahe.

V priebehu dňa vrhá slnko do kuchyne 
rôzne tieňové scenérie cez blízke 

schodisko a zároveň zvýrazňuje prirodzenú 
priestorovú štruktúru obkladu.

technicKé 
info:
kuchyňa, spálňa,  
obývačková skrinka  italroja 

Design atrium 

dizajnové stolíky  Linea 
Design 

osvetlenie  LeDeco solution 

atypické tienenie  habité 

dlažba, obklady  cersa 

interiérová zeleň  Green art



796/2013

priestorové hry
schodisko už malo finálnu podobu a ma-

jiteľ ho nechcel meniť. aby aspoň opticky 
neuberalo z už aj tak dosť úzkeho pôdo-
rysu, autorka ho materiálovo zjednotila 
s podlahou. Zvolené teplé drevo zároveň 
necháva vyznieť kontrastný biely nábytok 
i chladné materiály.

s ohľadom na výber majiteľa sa pohľado-
vá tv stena mala umiestniť medzi schodisko 
a okno. toto riešenie prinieslo tri náročné 
momenty. prítomnosť dva metre vysokého 
radiátora, neveľký priestor na osadenie obý-
vacej steny medzi schodiskom a obvodo-
vou presklenou stenou. konečný návrh sa 
ustálil na prekrytí vykurovacieho telesa sad-
rokartónovou stenou až po okná. vzhľadom 

V spálni dizajnérka vytvorila pracovný kútik 
so stolom na mieru, ktorý môže alternovať 

svoje umiestnenie aj v nike pri šatníku.

legenda poschodia:
1 – spálňa 17,88 m2

2 – šatník  7,4 m2

legenda prízemia:
1 – vstupná hala 6,69 m2

2 – kúpeľňa s toaletou 4,28 m2

3 – technická miestnosť  3,17 m2

4 – kuchyňa 8,88 m2

5 – obývačka s jedálňou 24,74 m2
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na dvojnásobnú výšku ju dizajnérka ozvlášt-
nila štvorcovými nikami. stena síce ubrala 
zo vzácneho priestoru, na druhej strane 
zas ponúkla dôstojnejšie miesto pre tele-
vízor a skrinky. podsvietením výklenkov sa 
priestor opäť prehĺbil a dotvoril.

stenové variácie
jedinú farebnú stenu navrhla dizajnérka 

za sedačkou. Čokoládovohnedá štruktúro-
vaná vliesová tapeta prechádza otvorenou 
galériou až na poschodie a zjednocuje in-
teriér ako celok. pôsobí ako kontrast k bie-
lemu nábytku a jej metalizovaný povrch od-
ráža svetlo, čím interiér nijako nezmenšuje.

vďačným partnerom pre hry s meniacim 
sa denným svetlom sa stal biely obklad so 
vzhľadom prírodného kameňa. Z kuchyne 
sa cez nosný stĺp preniesol aj na pohľado-
vú stenu v spálni na poschodí. 

Inéz BÚCI, Foto: Robo HUBAČ

Zariadenie kúpeľňe autorka interiéru riešila 
v úzkej spolupráci s Mgr. art. Novitzkym. 
Ani tu nechýba všadeprítomná dekorácia 
s riečnym motívom.

jana kadlicová
autorka interiéru
www.jkdeco.eu

„každý byt je nová výzva, zvlášť ak ide 
o zaujímavý priestor s výnimočnou polo-
hou. tento mezonet bol špecifický vo via-
cerých ohľadoch, čo si vyžiadalo väčšiu 
náročnosť spracovania každého detailu. 
majiteľ bytu so mnou pri návrhu aj pri vý-
bere solitérov aktívne spolupracoval, má 
zásluhu na konečnom výraze bytu, preto 
sa v ňom dnes cíti dobre a to je dôležité.“


