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Stavíme, bydlíme...
STRANA 15

Z hlediska užitné hodnoty jsou pane-
lové byty hendikepované ze dvou dů-
vodů. Jednak je to umakartové jádro, 
a pak poměrně nízká světlá výška. Po-
kud budeme považovat jádro za rekon-
struované, pak nízkou výšku můžeme 
vykompenzovat vhodnou prací se svět-
lem, a to samé platí v případě, kdy nám 
panelákový byt připadá ke všemu ještě 
poněkud stísněný. 

Prvním nástrojem změny bude přive-
dení světla do místností, respektive od-
stranění všeho toho, co světlu brání. 

Zkuste odstranit veškeré předměty z 
okenních parapetů. Přímo proti oknu 
by neměly stát žádné velké tmavé plo-
chy, ale naopak plochy bílé, světlé, kte-
ré světlo nepohltí, ale odrazí zpět do 
místnosti. 

Zkuste třeba takovou věc, jako je při-
vedení toho nejatraktivnějšího světla, 
tedy světla denního, přímo do koupel-
ny. To je přece vysoce komfortní. Stačí k 
tomu „skleněné cihly“, tzv. luxfery. 

Zamyslete se také, zda by nestačilo 
jen přemalovat stěny na bílo. 

Musíte dělit místnosti na dvě funkč-
ně odlišné části? Pokud ano, pak to dě-
lejte tak, aby omezení přístupu denní-
ho světla bylo v té vzdálenější části co 
nejmenší. Zkuste použít např. „příčku“ 
v podobě otevřené knihovny, tj. knihov-
ny bez „zad“.

Máte malé místnosti? Udělejte si jed-

nu velkou spojením dvou malých. Spoj-
te kuchyň a obývací pokoj. V kuchyni se 
bydlet nedalo, ale její čtvereční metry 
se dají využít. Díky kuchyni se mimo-
řádně zvětší obývací pokoj, kde tráví-
te nejvíce času. A ten, kdo pracoval v 
kuchyni, si najednou nemusí připa-
dat odstrčený a odříznutý od dění v 
bytě. 

Pocit stísněnosti je dán malým pro-
storem, který se bohužel nafouknout 
nedá. Je ale možné odstranit vše, co 
prostor nadále zmenšuje. Jste si např. 
jistí, že potřebujete vše, co je ve vašem 
obývacím pokoji? Potřebujete všechny 
ty skříně, police atp. ? Není možné je 
dát do sklepa?  -lm-

Nevýhody panelákového bytu 
a možnosti rekonstrukce


