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KOuPELNA  
V cENTRu děNÍ

 Prostor, který bývá obvykle 
ukryt před zraky, je v interiéru 
plně obnažen a vystaven 
na odiv. tomu odpovídají 
i zvolené materiály a zaři-
zovací předměty. Italská 
skleněná mozaika v šedo-
-černé a zlato-zelené barvě 
pocházející ze série Miscele 
od tradiční značky Bisazza 
se stává dominantou i obytné 
části. Ve večerních hodinách 
svítí bílá keramika a zlaté 
kostičky mozaiky do šera 
a vytvářejí tak nevšední 
obraz v interiéru. Naopak 
tma pohlcuje černé lako-
vané sklo Lakobel, černou 
toaletu a roštovou podlahu.

GARSONKA,  
KDE SE NEVAŘÍ
Na pouhých dvaceti pěti metrech čtverečních podlahové 

plochy se rozkládá garsonka v posledním patře činžovního 

domu z 30. let minulého století. Malý prostor pojal architekt 

Petr Jančálek jako jednu velkou otevřenou zónu, do které 

vizuálně zapojil i koupelnu. Prosklená stěna koupelnového 

boxu stírá hranici mezi obytnou částí a intimitou koupelny.

Co vás na první pohled na bytě zaujalo, že jste se 
pro něj rozhodl? Fotky před rekonstrukcí vypadají 
děsivě…

Jednoznačně to byla slunná terasa uprostřed 
města s výhledem na staré střechy okolních 
domů. Byt je situován v posledním patře domu, 
o to lepší je výhled do okolních ulic. Přímo v cen-
tru Prahy není mnoho bytů s podobnými původ-
ními prostornými terasami. Dům byl postavený 
ve 30. letech minulého století, má skeletovou že-

p Roštová podlaha je 
vyrobená z voděodolného 
exotického dřeva bankarai, 
které je ošetřené černým 
lakem. Pod ní jsou schované 
kanalizační vpusti, které 
odvádějí vodu ze sprchy

Majitel zachoval původní dřevěnou 
podlahu, kterou v místě vstupu 
doplnil litou epoxidovou podlahou.  
Při realizaci byl důraz kladený 
na dodržení stejné výšky podlahy 
obytné části, vstupu a koupelny
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lezobetonovou konstrukci, byl tedy na svou dobu 
velmi moderní. Dalším důvodem pro pořízení to-
hoto bytu byl klid a ticho v ulici. V okolí domu 
se nachází několik kostelů, je tak velmi příjemné 
poslouchat z terasy každé poledne zvuky kostel-
ních zvonů, které se linou ze všech stran. To, že 
byt byl ve velmi špatném stavu, byla pro mě vý-
zva. Chtěl jsem dokázat, že i z takto zničeného 
interiéru lze vytvořit moderní byt se zachováním 
původních prvků. 

Interiér působí hotelovým dojmem. Byl to záměr? 
Nemáte pocit, že jste neustále na cestách? 

 Byt má plochu 25 m2, terasa navíc 10 m2. Plocha 
odpovídá přesně pokojům v hotelech. I dispozice 
je daná - obytná místnost, zádveří a koupelna. Při 
takto malé ploše lze jen těžko vymýšlet něco jiné-
ho, proto možná byt působí typicky hotelově, což 
myslím nemohu ani považovat za nevýhodu. 

Jako ženě by mi chybělo místo na oblečení nebo 
i nějaký pracovní kout… 

 Záměrem návrhu bylo navrhnout typicky pán-
ský interiér, tzn. minimální kuchyň, zachování vol-
ného prostoru (pánové přece jen mají méně obleče-
ní než ženy). Navíc v bytě chybí ještě připravované 

poličky a skříňky. Ty budou zavěšené na zdi, aby 
neubíraly podlahovou plochu. Každý detail včetně 
nábytku musí být pečlivě promyšlen a zvážen. 

V kuchyni jsem si nevšimla varné desky. Je vše dů-
myslně skryto nebo vaření neholdujete? 

 Sám doma nevařím, v okolí je bezpočet restau-
rací. V kuchyňském koutu je z elektrospotřebi-
čů pouze lednička. Další spotřebiče by byly opět 
na úkor volného místa. V případě potřeby lze do-
koupit menší varnou desku, která se může umístit 
na pracovní plochu, pro tento případ se s místem 
počítalo. 

Z důvodů klimatizace je strop 

snížený pomocí podhledu. To 

umožnilo nepřímo osvětlit místnost 

skrytými zářivkami

KdO Tu žIJE... 

ARcHITEKT  
PETR JANčÁLEK 

■ 32 let
■ absolvent oboru pozemní stavby 

a architektura na fSv ČVUt 
v Praze, za diplomovou práci obdržel 
od Katedry architektury Zlatou 
kartu a zároveň ocenění děkana

■ po studiu získával zkušenosti 
v architektonickém ateliéru Radana 
Hubičky, v Gianni Baretti Architects 
a v Metroprojektu Praha

■ v roce 2009 založil vlastní ateliér 
aaPJ, který se zaměřuje především 
na realizace pro soukromé osoby

■ ve volné chvíli se věnuje cyklistice

p Minimalistický nábytek 
v kombinaci bílá lakovaná 
deska, kov, sklo a křeslo 
v kůži korespondují 
s pánským elementem.  
Vše je od dánské designové 
značky BoConcept

t U kuchyňského koutu je 
velké zrcadlo. Jeho rozměry 
90 x 210 cm napovídají, že to 
není zrcadlo kotvené např.  
jen tak na zdi, ale jedná se 
o vchodové dveře, na které 
bylo zrcadlo nalepeno
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V kuchyni i v obytném prostoru jsou na stropě vi-
dět výdechové mřížky. Byt má klimatizaci? Kam jste 
umístil klimatizační jednotku? Bylo náročné najít 
vhodné řešení… 

 Ano, byt je klimatizován. Poslední patro pod 
plochou střechou si klimatizaci vyžádalo. Bohu-
žel daní bylo snížení světlé výšky bytu asi o 30 cm 
z důvodu umístění rozvodů vzduchu, klimati-
zační jednotky a vyústek vzduchu do prostoru 
podhledu. Dlouho jsem zvažoval varianty tohoto 
řešení, ale pod 30 cm se nebylo možné dostat. Ale 
podařilo se ušetřit několik centimetrů, protože 
část vedení a vyústky vzduchu se částečně zase-
kaly do stávajícího stropu. Samotná klimatizační 
jednotka s ventilátorem je umístěna na terase. Je 
však zakrytá roštovou konstrukcí, která tvoří dře-
věnou lavici na sezení. Opět se tedy prakticky vy-
užívá věc, jako je nevzhledná skříň s ventilátorem. 

Vložený skleněný box koupelny nelze přehlédnout. 
K tomuto řešení byste asi klienta těžko přesvědčil. 
Nebo už se najdou i odvážní klienti, kteří zatouží 
po něčem výstřednějším? 

 Skeletový box byt otevřel a udělal z něho jeden 
velký prostor. Přitom to není nic nepraktického. 
V boxu jsou neprůhledné voděodolné závěsy, které 
se dají jednoduše zatáhnout. Zadní část koupelny 
je obložena zelenou mozaikou s prvky ze zlata – 
díky prosklené stěně není tato mozaika schovaná 

t Garsonka je určena pro jednoho, 
ale v případě nutnosti je k zajištění 
intimity koupelna opatřena 
neprůhledným voděodolným závěsem

u Boční stěna je z černého 
lakovaného skla Lacobel. 
Podomítkový sprchový set Gen 
z kolekce Losh s vestavnou 
nerezovou hlavicí nainstalovanou 
v podhledu je od JoeyforLife

KONTAKT:
AteLIÉR aaPJ,  
opatovická 1315/7, Praha 1, 
tel.: +420 605 827 609,  
www.petrjancalek.com

PŮdORYS:

a je viditelná i z obytné místnosti. Myslím, že mít 
prosklenou koupelnu v budoucnu nic extrava-
gantního nebude, protože koupelny procházejí asi 
největší změnou za poslední dobu. V mnoha (stále 
ještě spíš zahraničních) případech není nic výji-
mečného umístit například vanu doprostřed obyt-
ného prostoru.  ■


