
Jídelní stůl (design Martin 
Sladký) nadstandardních 
rozměrů je vyroben 
speciálním způsobem. 
Je opatřen 4 mm tlustou 
nášlapnou vrstvou podlahové 
krytiny, která se vyskytuje 
v tomto interiéru. Doplněn je 
koženými židlemi a dvěma 
svítidly o průměru 60 cm 
s textilními stínidly

byt od a do z
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text: lenka saulichová, foto: iveta kopicová

Komfort 
na míru

Tento velkoryse koncipovaný byt v Praze 

na Letné v secesním činžovním domě vznikl 

spojením dvou bytů poté, co se Vítovi a Darině 

podařilo přikoupit sousední byt. Nyní obývají 

komfortně zadaptovaných 150 m2.
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Nejen váš interiér voní novotou, všimla jsem si, že 
i exteriér domu vypadá pěkně.

Darina: Dům už dříve prošel rekonstrukcí. By-
dlení je tady skvělé! Jakmile se naskytla příleži-
tost získat vedlejší byt, ihned jsme se jí  chopili. 
oba máme oblast Letné velmi rádi, Vítek tady po-
blíž žil už v dětství se svými rodiči.

Která část bytu vznikla připojením sousedního bytu?
Vít: Došlo ke kompletní změně dispozice. nyní 

máme ložnice orientovány do klidného dvora 
a společenský prostor do ulice. Podařilo se nám 
vytvořit velký, otevřený, obytný prostor, jehož 
jednu stěnu lemuje řada šesti oken. Bylo třeba 
použít překlady a odhlučnit stropy, vybudovali 
jsme akustické stropy. také se zvětšoval průchod 

kdo tu žije... 

vít
■ 45 let
■ manažer
■ rád lyžuje a hraje golf

darina
■ 40 let
■ realitní makléřka
■ zajímá se o umění,  

ráda čte a hraje golf

ema
■ 6 let

p Součástí knihovny (design 
Martin Sladký) zhotovené 
na míru z lakované MDf 
desky je televizor, audio 
příslušenství a také 
rafinovaně skrytá místnost. 
televizní pořady lze sledovat 
z jídelny i kuchyně, protože 
televizor je možné zcela 
vysunout do prostoru a natočit 
ho podle potřeby. oblíbený 
ušák majitele doplňuje 
atypický stolek (design  
De.fakto) a textilní svítidlo 
o průměru 90 cm

Kuchyň je vyrobená na míru 
(design Martin Sladký). 
Pracovní deska je zhotovená 
z tenkého bílého 
kompozitního materiálu Krion 
a výplň osvětleného stropního 
podhledu kryje strukturovaná 
textilní krytina Clipso

a kompletně se rozebíraly, vysypávaly a děla-
ly nové podlahy. Společenská část interiéru je 
od klidové části bytu oddělena posuvnými dveřmi. 
Za těmi se na jedné straně nachází šatna a pokoj 
pro hosty, naproti koupelna, a z druhé strany je 
vstup do pokoje naší dcery Emy a k nám do ložni-
ce. Z ní lze vstoupit do velké koupelny. Z ložnice je 
také přístupná další malá šatna. 
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Vít: Líbí se mi neobvyklé řešení kuchyně – čty-
ři pojízdné panely, které lze podle potřeby ote-
vřít či zavřít a nechat za nimi zmizet police s ná-
dobím. Zavřením se místnost příjemně zklidní, 
naopak při otevření ihned ožívá. Společenskou 
zónu a kuchyň zvlášť velmi zajímavě vymezuje 
stropní podhled. a nejen tím, že nepřímo osvět-
luje interiér, ale i atraktivním způsobem zpra-
cování. místnost může osvětlovat po vnějším 
obvodu podhledu, ale i po obvodu jeho vnitřního 
profilu.

Darina: Překvapivých, ale především uži-
tečných vychytávek je tu skutečně hodně. Jsem 
nadšená z toho, jak nenápadně, ale přitom prak-

Přestože v interiéru vládnou minimalistické linie, pů-
sobí příjemně hřejivým dojmem.

Darina: architekt martin Sladký ze studia  
De.fakto přesně vystihl naše představy. Požado-
vali jsme jednoduchý, praktický, ale útulný inte-
riér. Je nám blízká jednoduchá forma, ale chtěli 
jsme sem vnést i kousek přírody.  nábytek v jemně 
béžovém odstínu je kombinovaný s lehce rusti-
kálním dřevěným dekorem. Jde o kouřovaný, ka-
trovaný, olejovaný dub – pětadvacet centimetrů 
široká prkna, která jsou na podlaze.  Úplně stejný 
povrch je použitý také na nábytku. Vše doplňuje 
ještě bílá barva, která je na stropech a objevuje se 
například i na pracovních deskách v kuchyni. 

ticky se podařilo do interiéru začlenit pračku se 
sušičkou. Jsou součástí naší koupelny, ale přitom 
jakoby mimo ni. Jsou umístěny za dveřmi vedle 
sprchového koutu a hned v protější stěně, která 
je celá z béžově lakované mDf desky, jsou zbu-
dovány dvě zásuvky na špinavé prádlo. Velmi ra-
finovaná je i spodní police vedle umyvadla, kte-
rá má v jedné části vyřezaný otvor pro zavěšení 
ručníku. Ve sprše samozřejmě nechybí praktická 
nika k odkládání nezbytných drobností a tak bych 
mohla pokračovat.

Nápaditých prvků je tu opravdu hodně. Autor si ale 
dal hodně záležet na osvětlení.

Darina:  Za skvělý nápad považuji způsob po- 
užití bodovek v naší ložnici. Strop je jimi nepra-
videlně posetý, větší shluk tvoří nad kosmetickým 
stolkem. Zajímavé je i jejich osazení. Každá je 
zapuštěna do odlišné hloubky, některá tak vystu-
puje ze  stropu víc a jiná méně. Stolek se při od-
klopení také rozsvítí. Prakticky a příjemně je ře-
šeno i nepřímé osvětlení ložnice. Je vedené v římse 
po obvodu jedné stěny pod stropem, ale také le-
muje horní i spodní zadní hrany zavěšených zásu-
vek po druhé straně místnosti. 

Téměř vše je tu zhotoveno na míru. Přinesli jste si 
do nového bytu něco z toho předchozího?

Vít: ano. Přestěhovali jsme lůžko. nedáme 
na něj dopustit. Je kvalitní a spí se nám na něm 
dobře. našlo se tu také dost místa pro naše obrazy. 
nechtěl jsem se vzdát ani svého oblíbeného ušáka.

Darina: Zatím máme i starou sedací soupravu, 
ale plánujeme pořídit si novou. tato se sem příliš 
nehodí, v tak velkém prostoru je hodně utopená. 
Z bytu jsme ale nadšení a spokojeně si v něm le-
bedíme. ■

kontakt:
De.fAKto, interiérový 
a architektonický atelier/showroom, 
Ing. arch. Martin Sladký, Michalská 7,  
Praha 1, tel.: 224 233 815, 
603 551 563, www.defakto.cz

p Z ložnice lze přímo vstoupit 
do šatny i do koupelny. Nad 
kosmetickým stolkem jsou 
zajímavě koncentrována 
různě hluboko zapuštěná 
bodová svítidla. Nevelký 
kosmetický stolek se při 
otevření rozsvítí

p Na přání dcery emy je 
v dětském pokoji lůžko 
s nebesy. Závoj z provázků je 
připevněn ke stropu 
a pohybuje se v kolejnici 
kolem lůžka. Stěnu v záhlaví 
postele zdobí tapeta (design 
Zaha Hadid) a mezi okny je 
nalepená magnetická tabule

Dětský pokoj je oživen červeným 
akcentem – oblíbenou barvou Emy
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půdorys

t Nábytkové umyvadlo je zhotovené 
na míru z krionu. Doplňují ho 
nástěnné baterie z kolekce eurocube 
(Grohe). Vana je vyrobena 
z kvalitního materiálu Quaryl (Villeroy 
& Boch)

tq Koupelna je obložena 
keramickou velkoformátovou dlažbou 
(120 x 60 cm) v dekoru travertinu.  

K  dokonalému osvětlení zde přispívá 
matně bílá skleněná stěna 
za umyvadlem, která výtečně odráží 
světlo upevněné na horní a spodní 
hranu zrcadla

q Ve vstupní chodbě bytu je 
vestavná skříň, praktický čalouněný 
sedák a poličky, vše zhotovené 
na míru. Jednu stěnu kryje zrcadlo

1/ kuchyň
2 jídelna
3/ obývací prostor
4/ šatna
5/ pokoj
6/ pokoj
7/ ložnice  
8/ koupelna + WC

1

2

3

4

5

7

6 8

8

Rezidence SKY Barrandov 
bude tvořena 2 samostat-
nými bytovými domy 
a domem služeb, které se 
budou realizovat ve dvou 
etapách. V první etapě 
vznikne 57 bytů a 1 pent-
house. Celkem bude 
v projektu SKY Barrandov 
108 bytových jednotek 
v mimořádně energetic-

ky úsporném provedení 
a ve vysokém standardu. 
Rezidence SKY Barrandov 
nabídne kategorie bytů od 
2kk o velikosti 48m2 až po 
velkorysé 5kk s plochou 
118 m2. V suterénu nechybí 
sklepy a garážová stání. 
Celý projekt je navržen jako 
uzavřený areál s velkým 
důrazem na bezpečnost.

•  čistá a světová 
architektura

• dechberoucí výhledy

•  mimořádně úsporná 
a kvalitní budova

www.skybarrandov.cz

Bydlení 
hvězdám 
nadosah
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Funkcionalistický 

švihák
Do interiéru tohoto zdařile rekonstruovaného domu 

v Praze 5 vás necháme nahlédnout jen skromně. Ne proto, 

že bychom nechtěli odhalit celou jeho krásu, ale je tak 

velký, že bychom potřebovali aspoň dvojnásobný rozsah 

stran, než má rubrika běžně vyčleněno.

p Středu obývacího prostoru 
dominuje ocelový modul 
s krbovou vložkou a úložným 
prostorem pro dřevo, s nímž 
sousedí otočný televizor 
(Bose). Vyniká kvalitním 
zvukem i bez reproduktorů

u Relaxační prostor tvoří sedací souprava 
(Verzelloni), kam se pohodlně posadí až dvanáct 
osob. Příjemnou atmosféru  dotváří stojací lampa 
tolomeo (Artemide) a obraz od Jiřího Machta 
mladšího. Ve vyhlídkovém arkýři jsou umístěna dvě 
křesílka (Brühl) a stolek (De.fakto). Podlahu kryje 
třívrstvá dřevěná krytina z kouřového dubu
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interiér domu, původně se sedlovou střechou 
usazený ve svažitém terénu, získal po zdaři-
lém zásahu studia De.fakto pod vedením ar-

chitekta Martina sladkého zcela nový charakter. 
nyní je funkcionalistický a má rovnou střechu. 
Dům má dvě nadzemní a tři podzemní podlaží, 
dva vchody a je zde i výtah. Zasazen je do sva-
hu s terénním převýšením devíti metrů. ve dvou 
nadzemních podlažích žije majitel. První pod-
zemní je zatím určeno k pronájmu, výhledově 
však může sloužit k bydlení příbuzných podle 
aktuálních potřeb rodiny. soukromé wellness 
centrum zabírá druhé podzemní podlaží a třetí je 
vyčleněno garážím pro čtyři až šest automobilů. 
vila působí velmi vzdušně. Zářivě bílé plochy vy-
važuje hřejivý odstín dubového dřeva. 

soukromé hájemství
První nadzemní podlaží o rozloze přibliž-

ně 150 m2 tvoří velkoryse koncipovaný obytný 
prostor ve volné návaznosti členěný na kuchyň, 
jídelnu a obývací pokoj. Je zde i pokoj pro hos-
ty, Wc místnost, koupelna a centrální hala se 
schodištěm. Prosklená stěna arkýře v tomto 

p Levitujícím dojmem působí 
dřevěný hranol na skleněných 
nohách volně postavený 
na skleněné podlaze, který slouží 
jako lavice. Střechu nad 
schodištěm tvoří kruhové světlíky 
překryté barrisolem. Průnik světla 
skrz dvě podlaží umožňuje čirá 
skleněná podlaha haly druhého 
patra. obraz je dílem Jiřího 
Machta mladšího

Jídelna je vybavena stolem 
(De.fakto) z lakované MDf 
desky na kovové podnoži 
zhotoveným podle návrhu 
Martina Sladkého. Je doplněn 
židlemi tiffany (Casprini). 
Prostor nad jídelním stolem je 
zajímavě rámován nepřímým 
osvětlením integrovaným 
do sníženého stropního 
podhledu



Rekonstrukce bytu 
s originálním designem.

Vyberte si.
Navštivte náš showroom či e-shop a vyberte  
si originály od italských designerů, nebo vám
navrhneme a zrealizujeme rekonstrukci celého
bytu ve stylu BertolucciDesign®. Těšíme se,  
že vám pomůžeme uskutečnit vaše představy
o moderním a opravdu stylovém bydlení.

Showroom BertolucciDesign, KARE l Skorkovská 2457 l Praha 9
tel.: 774 007 774 l e-mail: shop@bertoluccidesign.cz
www.bertoluccidesign.cz
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ale i do jídelny ke stolu. na  zadní straně krbu 
je umístěn ještě další naklápěcí televizor, který 
ocení zejména člověk pohybující se v kuchyni. 
Prostor jídelny a obývacího pokoje zajímavě 
vymezuje osvětlení integrované do sníženého 
stropního podhledu.

Druhé podlaží majitele tvoří velká ložnice, kte-
rá volně navazuje na domácí pracovnu, dětský po-
koj a velká koupelna s vanou a Wc s dalším pří-
slušenstvím. Po obvodu ze tří stran patro obepíná 
terasa, kam lze vstoupit z ložnice, dětského poko-
je i z pracovny.

obě podlaží bytu majitele spojuje subtilní 
ocelové schodiště s čirým skleněným zábradlím. 
od interiéru je odděleno průhlednou skleněnou 
stěnou a střechu nad schodištěm a halou tvoří 
kruhové světlíky. kolem nich a po obvodu otevře-
ného stropu je instalováno lED osvětlení překry-

té tenkou plastovou blánou – barrisolem. Průnik 
světla ze střechy skrz dvě podlaží umožňuje prů-
hledná skleněná podlaha haly druhého patra. ne-
nápadné skříně v hale poskytují mnoho úložných 
prostorů. velmi atraktivně a levitujícím dojmem 
zde působí dřevěný hranol kotvený do skla, který 
slouží jako lavice. 

slovo architekta 
martina sladkého

 Projekt interiéru vznikl před pěti lety, avšak 
realizoval se až v minulém roce. Bylo zajímavé si 
všimnout, jak jsme já i klient během několika let 
změnili na některé věci názor. Myslím, že oba nás 
to obohatilo o vědomí, jak je důležité vždy pohlížet 
na vlastní názory a rozhodnutí s nadhledem…

p Domácí pracovna je vybavena 
na míru zhotoveným stolem 
velmi nezvyklého tvaru v designu 
Martina Sladkého. Doplňuje ho 
pohodlné pracovní křeslo (Rim)

q obývací pokoj nájemníka osvětluje 
zajímavá kruhová kapsa lemovaná 
kovovým rámem, vytvořená ve stropním 
podhledu, a stojací lampa tolomeo 
(Artemide). Je vybaven sedací soupravou 
(Prostoria) a konferenčním stolkem (De.
fakto)

Ložnici majitele domu tvoří 
soustava zdánlivě levitujících 
prvků – lůžko čalouněné bílou 
koženkou stojící 
na „utopeném“ soklu, police 
i nevšední, na konzolách 
upevněná nebesa z lakované 
MDf desky – vše vetknuté 
do skleněné stěny a vybavené 
osvětlením

patře otevírá úchvatný výhled na město. stačí 
usednout do pohodlných křesel a kochat se po-
hledem z vyhlídky. Maximální odpočinek, i vel-
mi početné skupině lidí, nabízí sedací souprava 
umístěná naproti krbu. odtud lze sledovat i te-
levizi. obrazovku je totiž možné libovolně  na-
točit podle potřeby směrem k sedací soupravě, 
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OD STUDIE 
PO REALIZACI

MOMO Interier, Žižkova 5, 602 00 Brno
tel. +420 604 879 184, +420 603 371 876
info@momointerier.cz, www.momointerier.cz
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komfort pro nájemníka
Maximální míra pečlivosti i komfortu byla vě-

nována také interiéru prvního podzemního podlaží 
domu. sestává z velkého společenského prostoru 
s kuchyní a jídelnou s přístupem na terasu, odkud 
je krásný výhled, dvou ložnic, dětského pokoje, kou-
pelny s Wc, samostatného Wc a technické místnos-
ti s prádelnou. ložnicí, která je umístěná ve snížené 
úrovni podlaží, lze projít a přímo z terasy vstoupit 
do zahrady. všechny terasy domu jsou vybaveny 
pohodlným, velmi osobitým nábytkem a v zahradě 
nechybí ani praktická venkovní kuchyň. Prostor-
ná koupelna zde nabízí pohodlí při mytí dvěma 
osobám současně, také sprchový kout i vanu. celý 
interiér tohoto podlaží ozvláštnil architekt opaku-
jícím se prvkem kruhu – kruhový jídelní stůl, nepří-

mé osvětlení i bodová svítidla ve tvaru kruhu, také 
kruhové stolky a křesla na terase.

luxusní wellness 
Druhé podzemní podlaží tvoří domácí wellness 

centrum. Jeho velkou část zabírá bazén s proti-
proudem. strop je zhotoven z barrisolu a pod-
lahu kryje keramická dlažba. Pouze ve sprše 
a v okolí vířivky je podlaha z dřevoplastu.  všech-
ny stěny jsou obložené sklem s minimem spár. 
nadstavbou bazénu i vířivky je chromoterapie 
a ozvučení celého prostoru. obyvatelé domu si 
mohou dopřávat saunu, užívat dvě dešťová nebe, 
odpočívárnu s lehátky a občerstvení na baru vy-
baveném chladničkou. také toto patro má svoji 
terasu. ■

p + pu Součástí domácího 
wellness centra je bazén 
s protiproudem, vířivka Soft 
tube i sauna. Drink je možné 
si odložit na bar z tropické 
dřeviny meranti

WC místnost s překrásným 
výhledem na Prahu, která 
volně navazuje na koupelnu 
v druhém nadzemním podlaží

Stěna s oknem je obložená 
šedobéžovým lakobelem,  
strop je z barrisolu
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t + q Podlaha a stěny jsou obloženy slinutou keramickou 
dlažbou formátu 80 x 40 cm v dekoru betonu. Atraktivní 
umyvadla (Glass design) doplňují dózy ze stejné kolekce 
a nástěnné baterie (Gessi)

u Do bytu lze vstoupit přímo z garáže. V chodbě 
zádveří je dostatek úložných prostor zhotovených 
na míru. Podlahu kryje keramická dlažba  
v dekoru shodném s koupelnami
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