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 Skleněná mozaika z kolekce Gold 
(BISAZZA), zelená Elena, fialovo-černá 
Salome, mozaika 20  x 20 mm, mozaika 
lepená na mřížce 30 x 30 cm, KERASERVIS

 Pákový podomítkový sprchový set 
Gen s vestavnou  nerezovou hlavicí 
nainstalovanou v podhledu a s ruční sprškou, 
33 x 48 cm, PERFECTO DESIGN

SMARAGD 
V POKOJI
Když si rekonstruuje byt architekt sám 
pro sebe, může si dovolit realizovat 
i nápady, které by konzervativnějším 
klientům vnucoval jen těžko. Třeba 
koupelnu umístěnou do pokoje ve 
skleněném boxu, zářící jako drahokam.

Malý byt v posledním pa-
tře činžovního domu ze 
začátku minulého sto-

letí patří architektu Petru Jan-
čálkovi. Aby garsoniéru pocito-
vě zvětšil, rozhodl se vybourat 
veškeré příčky. Obytnou plochu 
představující 25 m2 tak otevřel 
a propojil. Takové řešení si vy-

žádalo originální pohled na 
umístění soukromé zóny do 
rámce celého bytu. Prosklená 
kabina propouštějící i vyza-
řující světlo na sebe v rámci 
celého interiéru paradoxně 
přitahuje pozornost. Protože 
ta nejintimnější část bytu je 
zároveň nejnápadnější, nabízí 
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T E X T :  I V A  Š A F Á Ř O V Á ,  F O T O :  J I Ř Í  E R N E S T

 Klasické umyvadlo k umístění 
na desku z kolekce Loop & Friends 
(VILLEROY & BOCH), 45 x 45 cm, 
úprava pearl+ceramicplus, 
PROFISTAVBA
Umyvadlová stojánková 
kohoutková baterie Loft (ROCA) 
s otočným výtokovým raménkem 
a automatickou zátkou, úprava 
chrom, MB KERAMIKA

se originální východisko – po-
jmout celý prostor jako jednu 
velkou, otevřenou a propoje-
nou soukromou zónu. Trend 
vzájemného prorůstání kou-
pelny a ložnice se jako první 
začal prosazovat v hotelích, 
teď už ale několik let útočí i na 
individuální interiéry, i když 

v našich domovech zatím pů-
sobí poněkud extravagantně 
a jeho realizace musí vždycky 
korespondovat s životním sty-
lem obyvatel.

DIVADLO
Spektakulárnímu pojetí 

koupelny odpovídá i výběr po-

Odvaha umístit 
koupelnu do centra 
dění přináší odměnu 
v podobě nezvyklé 
a efektní dominanty 
interiéru
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užitých materiálů. Pohledová 
vnitřní část a vnější postranní 
stěna kabiny jsou obložené lu-
xusní italskou skleněnou mo-
zaikou v černo-fialové a zlato-
-zelené barvě pocházející ze 
série Gold od tradiční italské 
značky Bisazza.  Díky pod-
svícené zrcadlové skříňce nad 

 Stojací klozet z kolekce Il Bagno 
Alessi dOt (LAUFEN) s odpadem Vario 
a hlubokým splachováním, 58 x 39 x 
40 cm, LAUFEN

Podlaha z čínského exotického 
dřeva bangkirai, prkna silná 
2,4 cm, ocelový rošt, černě 
mořená, A-POOL 
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řeného černým lakem. Pod 
ní jsou schované kanalizační 
vpusti, které odvádějí vodu ze 
sprchy nainstalované v kon-
strukci podhledu. Ačkoli je ne-
velká koupelna spojená s toale-
tou, vejde se do ní vše potřebné 
včetně nadstandardní vestavné 
hlavové sprchy. Autor návrhu 

umyvadlem, která odráží svět-
lo, a bílému umyvadlu pod ní 
vystupuje tato část koupelny 
ze tmy. V ní naopak mizí čer-
ný obklad Lacobel, černá toa-
leta i roštová podlaha určená 
výrobcem původně na terasu, 
vyrobená z voděodolného  exo-
tického dřeva bangkirai opat-

Boční stěny koupelny 
- černě lakované sklo 
Lacobel, tloušťka 4 mm, 
LACOBEL

KONTAKTY: 

A-POOL, www.a-pool.cz; 
Ateliér aaPJ, Opatovická 1315/7, Praha 1, 
e-mail: info@aapj.cz, tel.: 605 827 609;
KERASERVIS, www.kerasevis.cz;
LACOBEL, www.lacobel.cz;
LAUFEN, www.cz.laufen.com;
MB KERAMIKA, www.mbkeramika.cz;
PERFECTO DESIGN, www.perfecto.cz;
PROFISTAVBA, www.profistavba.cz

PETR JANČÁLEK (1981)
Je absolventem Fakulty archi-

tektury ČVUT. Jeho diplomovou 
prací byl návrh nové budovy 
Národní knihovny na Letné, za 
nějž získal ocenění Zlatá karta 
od Fakulty architektury ČVUT 
a zároveňocenění děkana. Ná-
sledovala postgraduální stáž ve 
Španělsku v rámci programu 
Leonardo da Vinci a praxe v ar-
chitektonickém ateliéru Radana 
Hubičky, v Gianni Baretti Archi-
tects a v Metroprojektu Praha. 
Od roku  2009 má vlastní ateliér 
aaPJ, který se zaměřuje přede-
vším na individuální realizace 
pro soukromé osoby.  ■

a majitel v jedné osobě myslel 
i na možnost, že by se v nevel-
kém bytě objevila návštěva vy-
žadující minimální obvyklou 
dávku soukromí. V takovém 
případě lze prosklené stěny 
koupelny zatáhnout pomocí 
černého závěsu z neprůhledné-
ho, voděodolného materiálu. 

Intimitu 
v koupelně 
zajistí 
neprůhledný 
voděodolný 
závěs a černě 
lakované sklo 


