BYDLENÍ
PRAKTICKÉ

Rekonstrukce s obloukovými příčkami
vrátila vršovickému bytu jeho původní
funkcionalistický nádech
Paní Janečková měla díky své profesi architektky jasnou představu o tom, jak by její budoucí
bydlení mělo vypadat. Zaměřila se na starší byty, které by byly vhodné pro kompletní renovaci.
Vršovický byt tak v sobě snoubí prvotřídní technologické přednosti použitých materiálů s citlivě
estetickým přístupem.

Z

děný bytový dům s betonovými stropy okouzlil své budoucí majitele na první pohled. Ihned po koupi se mladý
pár vrhl na rekonstrukci dosti zdevastovaného bytu, a to
převážně svépomocí. Na odborné práce, jakými bylo bourání
příček a postavení nových stěn, pokládka podlahy a nalepení mozaiky v koupelně, si majitelé najali dva řemeslníky.
Z původních pěti dveří o výměře 46 m2 zbyly jen troje a vzniklo prostorné 2 + kk. Rovněž koupelna se dočkala významného zvětšení. Majitelé nechali odstranit i staré plynové trubky a zařídili si instalaci podlahového topení v celém bytě.
Ostré linie v podobě pravých úhlů nahradily vizuálně
příjemnější oblé tvary. V místnosti, která slouží jako kuchyň,
obývací prostor a pracovna dohromady, vznikla oblouková
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příčka, jež tvoří dominantu celého bytu. Na první pohled může
vyzdění oblé stěny působit složitě, ovšem díky obloukovým
tvárnicím Ytong proběhlo zdění překvapivě rychle. „S Ytongem pracuji pravidelně díky jeho mnohočetnému využití jak
v exteriéru, tak i v interiéru. Postavení příček proběhlo během
jediného dne. Navíc je přesnost zdění s Ytongem téměř pravidlem, takže nám odpadlo následné nepříjemné a komplikované opravování rovinnosti stěn, které jsme pak pouze sami
natřeli lepidlem a rovnou jsme je mohli oblepit tapetami,“ říká
o stavebních pracích paní Janečková.
Mladý pár musel myslet také na finanční stránku celé
přestavby. „Pórobetonové tvárnice Ytong sice nepatří mezi
to nejlevnější na trhu, ale svou cenu kompenzují přesností,
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kterou oceňuji zejména v koupelně a které
bych s jiným, levnějším materiálem rozhodně
nedosáhla,“ říká paní Janečková a pokračuje: „
Také rychlost, s jakou byli řemeslnicí se zděním
pórobetonových příček hotovi, nám pomohla
snížit výdaje za práci. Práce s pórobetonem
byla čistá, proto i prodlevy mezi následujícími
stavebními úpravami byly minimální, jelikož
jsme nemuseli nic zdlouhavě po vyzdívání uklízet. Díky tomu, že lze Ytong snadno upravit do
požadovaných rozměrů, byl i odpad z tvárnic
minimální,“ pochvaluje si majitelka.
Další stavební činností, kterou měli na starost kvalifikovaní pracovníci, bylo položení
nové dlažby na podlahu. Velkoformátové
světlé dlaždice prosvětlují celý byt a opticky
jej zvětšují. Při běžné prohlídce byste ani nezaznamenali, že jsou ve stěně zakomponované dveře, za nimiž jsou ukryty police se všemi
nezbytnostmi. Byt tak činí za každých okolností dojem perfektně uklizeného bydlení.
„Tahle utajená skrýš byl můj nápad. Do pórobetonových stěn se dělají veškeré rozvody
velmi snadno, a tak mě napadlo, že bychom
do této hlavní obloukové stěny mohli schovat
i skříně. A opravdu, realizace byla stejně jako
při drážkování do materiálu bezproblémová.“
Majitelé se snažili oživit funkcionalistický
duch bydlení i svým přístupem k vybavení
domácnosti. Oblé tvary dominují celému bytu,
např. řešení židlí či pracovního stolu a dalších

komponent. Majitelé rozhodně nešetřili na zdravotních kancelářských
židlích, barovém pultu ani na konferenčním stolu z dřevěného
masivu. Za zmínku stojí originální řešení barového pultu v kuchyni,
který je z jedné strany nasazen na zděnou skříňku z pórobetonových
tvárnic Ytong.
Ze všech detailů, nápadů a originálních řešení je zřejmé, že si majitelé
rekonstrukci svého bytu opravdu užili.
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