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Nápady  
do otvoreného priestoru

Otvorené priestory sú v dnešnom bývaní výrazným 
trendom. Zaujímavé nápady na túto tému ukázali 

architekti vo vzorovom byte v projekte Záhradné vily, 
ktorý sa dokončuje v bratislavskej Dúbravke.

Hoci by sa mohlo zdať, že návrh vzorového bytu je niečo ako voľná tvorba, 
pri ktorej nie je architekt ničím obmedzovaný, opak býva pravdou. Limity 
však nestanovuje jeden konkrétny klient, ale určujú ich požiadavky na 
výsledok. Ten by mal byť atraktívny, praktický a zároveň reálne dostupný. 

„V prvom rade sme chceli interiér navrhnúť tak, aby upútal čo najviac záujemcov o bý-
vanie v Záhradných vilách,“ hovorí autor interiéru, architekt Marek Lohinský. „Zároveň 
sme v spolupráci s interiérovým štúdiom Merito, ktoré dodávalo nábytok, nastavili 
cenu tak, aby bola pre klientov prijateľná.“
Ako vzorovú časť bytu architekti vyčlenili predsieň a otvorený denný priestor, ktorý za-
hŕňa kuchyňu s jedálňou a obývačku. Najzaujímavejším kusom zariadenia je tu priesto-
rová skriňa, ktorá nahradila priečku medzi predsieňou a kuchyňou – tvorí jednak 
originálny deliaci prvok, a keďže je prístupná a využiteľná z troch strán, poskytuje od-
kladacie priestory pre kuchyňu aj vstupnú časť. Police v jej čele zasa dopĺňajú zariadenie 
obývačky. Nezvyčajným stavebným prvkom bytu je zimná záhrada, ktorá je relaxačným 
priestorom a súčasne vytvára plynulý prechod medzi interiérom a exteriérovou terasou. 
Architekt ju zariadil ako čitáreň, ktorá sa dá od obývačky oddeliť závesom.
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Pravidlá otvorenosti. Otvorený 
priestor je téma, ktorá výrazne ovplyvňuje 
dnešné obytné interiéry. Jeho zariaďovanie 
má pritom svoje pravidlá – celok by mal byť 
jednotný, nie však nudný, a vybavenie by malo 
byť nielen praktické. Prospešné je komponovať 
zariadenie tak, aby zároveň naznačovalo 
hranice jednotlivých funkčných zón.
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PostuPné radenie zón kuchyne, 
jedálne a obývačky v otvorenom priestore 
vychádza z funkčných požiadaviek pri ich 

používaní. Kuchynský ostrov alebo barový 
pult šikovne určuje rozhranie kuchyne 

a jedálne – možno ho využívať z oboch strán 
(ako pracovnú plochu, ale aj ako miesto na 

príležitostné stolovanie) a skrinky obrátené 
do jedálne a obývačky môžu reflektovať 
jemné odlišnosti vo vzhľade zariadenia.

Ku KuchynsKým trendom patria 
hladké dvierka bez úchytiek so systémom 
otvárania „push to open“, rovnako ako 
elegantná, striedma farebnosť a kombinácia 
linky s blokom vysokých skríň, v ktorých sú 
zabudované aj elektrospotrebiče. 

otvorená 
Predsieň príjemne 
rozširuje obytný 
priestor. Jej hranice 
naznačuje nábytok 
a aj praktická, dobre 
udržiavateľná dlažba. 
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vzorový byt záhradné vily
architektonický návrh:  
Ing. arch. Marek Lohinský,  
VAVRICA ARCHITEKTI, v spolupráci  
so štúdiom MERITO
kuchyňa, predsieňová zostava: HANÁK 
(dodávka a realizácia Merito) 
sedačka a nábytok do obývačky: 
Hülsta (dodávka a realizácia Merito) 
barové stoličky, jedálenský stôl 
a stoličky: MIDJ (dodáva Merito)
svietidlá: CASCA

byt v KocKe

svetelná ramPa a rôzne výšky 
podhľadu naznačujú v otvorenom 

dennom priestore hranice obývačky. 

Priestorová sKriňa, ktorá namiesto klasickej priečky 
oddeľuje predsieň a kuchyňu, je originálnym nápadom 
a príjemným oživením otvoreného priestoru. V obojstrannej 
skrini sú štedro dimenzované odkladacie priestory prístupné 
zo vstupnej chodby, z opačnej, kuchynskej strany, tvorí skriňu 
vysoký úložný blok so zabudovanými spotrebičmi.

Knižnica na čelnej strane 
priestorovej skrine sympaticky 
dopĺňa zariadenie obývačky.
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v PoKračovaní obývačKy. 
Zaujímavým prvkom bytu je 
zimná záhrada, ktorá nadväzuje 
na obývačku. Rozširuje ju 
o príjemný relaxačný priestor 
a zároveň vytvára plynulý 
prechod medzi interiérom 
a exteriérovou terasou.
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vďaKa závesu, 
ktorým sa dá oddeliť 
zimná záhrada, môžu 
obývačka aj čitáreň 
získať v prípade 
potreby želanú 
intimitu.

zimnú záhradu zariadil 
architekt ako čitáreň s knižnicou, 

pohodlným kreslom a príručnými 
stolíkmi, ktorá vhodne dopĺňa 

funkcie obývačky.

Farebne je interiér bytu 
ladený v univerzálnej, 
neutrálnej kombinácii bielej 
a drevených prvkov. Takto 
zariadený priestor možno 
jednoducho dotvoriť 
pomocou doplnkov 
v rôznych odtieňoch podľa 
vkusu či sezóny.
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