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i skutečnost, že majitelé mají dospělé děti a byt 
slouží pouze jejich potřebám. Často se scházejí 
s rodinou a přáteli a i tomu je byt přizpůsoben, ač 
se to na první pohled nemusí zdát. 

Inspirací pro mne byly moderní, bílé interiéry, 
které najdete po celém světě od L.A. přes Japonsko, 
Itálii či Francii. Ty sloužily jako základ 
ke konzultacím, na kterých jsem společně s klienty 
myšlenky rozvíjela až do konkrétní podoby 
dispozice bytu, tvaru a umístění nábytku.

Je libo dobít energii? 
Celý průběh realizace byl perfektní i díky domu, 

že jsme si s klienty padli do noty a na všechny 
otázky jsme měli shodné názory. Spolupráce tedy 
nevyžadovala kompromisy, které někdy bývají 
v interiérech patrné. I to je další známkou úspěšné 
rekonstrukce, a byt tak celkově působí velmi 
harmonicky. Zvláště obývací prostor vás přímo 
nabije energií. Díky dennímu světlu a bílé barvě 
působí opravdu lehce, vzdušně a máte chuť v něm 
trávit celý den.

Bílý interiér má několik výhod: vyzařuje 
harmonii a navozuje pocit čistoty. Celý byt je 
jakoby vzdušnější a prostornější, navíc jednoduchý 
a elegantní. Díky barevným doplňkům je interiér 
svěží a může bez velkých investic změnit svůj 
vzhled, kdykoli si majitelé oblíbí jinou barvu.

Bílá jako základ dává velmi dobře vyniknout 
uměleckým předmětům v policích, obrazům a 3D 
tapetám na stěnách nebo barevnému, 
designovému nábytku a osvětlení.

budiž světlo!
Nová koupelna a samostatné WC jsou 

protikladem k bílému interiéru. Dominantou je 
obklad v šedých odstínech, který dává vyniknout 
bílé sanitě a koupelnovému nábytku.

V interiéru jsou sádrokartonové podhledy. Ty 
umožnily rozvedení klimatizace po celém bytě. 
V podhledech jsou vsazeny vestavěné LED 
bodovky. Součástí bytu je také nepřímé LED 
osvětlení v podobě pásků. Ty jsou použity hlavně 
pod stropem po obvodu kuchyňských skříněk 
a úložných skříní na chodbě. Interiér tak může být 
příjemně osvětlen během celého večera.

Na začátku byl sen o bílém interiéru a ten se 
podařilo úspěšně splnit. Jen málokdo by 
z fotografií poznal, že se jedná o panelákový byt. 
Proto se nevzdávejte svých snů a spolupracujte 
s lidmi, kteří vám je rádi pomohou splnit.

Začátkem roku 2013 mě klienti oslovili s přáním 
zrekonstruovat celý byt. Rozhodli se na základě 
realizovaných interiérů, které si prohlédli v odborných 
časopisech, a mohli se tak seznámit s mým rukopisem 
a přístupem k různým typům bydlení.

Jejich byt byl v běžném stavu, jako panelákové byty 
tradičně bývají. Jediné, co prošlo před lety rekonstrukcí, 
bylo bytové jádro a kuchyně. Ty ovšem nebyly zcela 
efektivně řešeny a postrádaly pro majitele bytu důležité 
aspekty. Ostatní části interiéru zůstaly v původním stavu. 
Majitelé se potýkali s nedostatkem úložných prostor 
a nízkým komfortem vybavení. Protože velmi často 
cestují po světě, nikdy nebyl ten správný čas na větší 

rekonstrukci. Nyní se rozhodli kompletně proměnit svůj 
standard bydlení. Rozhodnutí pro komplexní 
rekonstrukci je jeden z důležitých aspektů úspěchu. 
Nikdy nedosáhnete perfektního výsledku, pokud budete 
dělat kompromisy a rekonstruovat interiér jen z části.

Cestovatelské inspiraCe
Na první schůzce jsme se shodli na vizi, jak by měl 

byt vypadat a co by měl splňovat. Po celou dobu 
rekonstrukce jsme se jí také drželi. Majitelé měli 
mnoho zkušeností z bydlení po hotelích v různých 
částech světa a díky tomu měli jasnou představu. O to 
byla spolupráce rychlejší. Velmi důležitá byla 

ŽIVOT V BÍLÉM
Když má klient a investor jasno ve svých potřebách 
a najde si zkušeného architekta s vizí, může se 
i z panelákového bytu stát oáza nadčasového stylu... 

Text: Ing. arch. Eva Bradáčová  
Foto: Jiří Ernest


