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TEXT: Erika Kuhnová
FOTO: Dano Veselský

Máloktorá kúpeľňa je dosť veľká. Ťažko povedať, či je to skôr obvyklými rozmermi kúpeľní, alebo 

predstavami užívateľov, ale je to fakt. Pri rekonštrukcii sa preto oplatí pouvažovať nad tým, či sa 

niekde v okolí nenájde priestor, ktorý by jej nejaký ten štvorcový centimeter pridal. V tomto prípade 

sa to podarilo – kúpeľňa sa roztiahla aj na územie bývalej chodbičky, aj na miesto, na ktorom 

predtým býval záchod. Ani tak ale nemali jej majitelia vyhraté.

Hra o kúpeľňové 
centimetre
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Väčší priestor na novú kúpeľňu vznikol v rodinnom dome spojením 
pôvodnej, menšej kúpeľne, samostatného WC a chodbičky, ktorá viedla 
k ich dverám – tým vytvorila architektka Lucia Hakelová miestnosť 
dostatočne veľkú na to, aby sa do nej zmestilo všetko, čo si majitelia 
domu želali: vaňa dlhá aspoň 170 cm, veľký sprchovací kút, WC a dve 
umývadlá. Vzhľadom na to, že v dome je ešte jedna toaleta na prízemí, 
nebolo spojenie kúpeľne a WC problémom.

Pôdorys – 
pôvodný stav

Návrh

Sanita a armatúry: Roca
Obklad, dlažba, mozaika: Toscana
Svietidlá: Massive
Zdroje svetla: www.nastrojezdravia.sk
Tieniace rolety: luica haquel
Polica: IKEA
Dvere: WENS door
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Veľké zrkadlo nad umývadlami siaha na celú šírku miestnosti – od steny po 
stenu. Jeho úlohou je kúpeľňu opticky zväčšiť a presvetliť. 
Pod umývadlami ešte chýba jednoduchá policová zostava. Praktický nábytkový 
prvok vyrobený na mieru zatiaľ aspoň čiastočne nahrádza regál z Ikey.

Vďaka plnospektrálnemu osvetleniu je v kúpeľni aj pri 
zatiahnutých roletách svetlo ako cez deň. „V kúpeľni, 
kde sa človek upravuje a líči, by sa mal vidieť v reálnom 
svetle, ktoré neskresľuje farebnosť,“ zdôvodňuje svoju 
voľbu Lucia Hakelová. „Na to je však potrebné pamätať 
už pri výbere svietidiel – mali by mať klasický závit, do 
ktorého sedia plnospektrálne žiarivky. Ponuka rôznych 
typov žiariviek totiž nie je v tomto prípade veľmi široká,“ 
upozorňuje architektka.

Domáca pani túžila po modernom, geometricky tvarovanom vybavení, aké je na 
pôvodnom návrhu kúpeľne. Aj si vybrala krásne dvojumývadlo značky Duravit. Ibaže 
pri realizácií nakoniec chýbalo na šírke kúpeľne oproti zameraniu asi 12 cm a hranaté 
umývadlo sa do nej nezmestilo – priveľmi by trčalo do dverí. Jedným z riešení by bolo 
zbúrať časť priečky a posunúť dvere, nakoniec však zvíťazil menej nákladný variant – 
namiesto hranatých zvolili oblé tvary keramiky. „Umývadlo je dostatočne veľké, ale vďaka 
zaobleniu neprekáža pri vstupe do kúpeľne,“ vysvetľuje architektka. (vizualizácia: Ľubo Bizík)

Oproti vani je WC so zabudovanou nádržkou – hoci predstenová inštalácia si podľa výrobcu vyžaduje len 12 cm, 
„majstrom“ zo stavebnej firmy sa podarilo rozšíriť ju až na 25. V kúpeľni, kde sa, ako to už chodí, počítalo s každým 
centimetrom, to však bolo neprípustné – nezmestila by sa pre to vaňa potrebnej veľkosti (alebo by sa do vyhradeného 
priestoru nevošla toaleta, prípadne nohy). Keďže sa však zariadenie kúpeľne objednáva 6 týždňov vopred, v tom čase 
už veľa možností na zmenu nebolo, navyše, 150 cm dlhá vaňa bola pre investorov primalá. Rozhodli sa teda konečne 
vymeniť „majstrov“ za skutočných, ktorí inštaláciu zvládli s predpísanými parametrami. To však, žiaľ, znamenalo 
náklady navyše, s ktorými pôvodne nepočítali.

Ing. arch. Lucia Hakelová
www.luicahaquel.com

Vizitka architekta
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Domáca pani chcela mať kúpeľňu obloženú gresom v neutrálnej, 
prírodnej farbe, podlaha nemala byť veľmi kontrastná. Vo finále si vybrala 
béžový obklad, ktorý pekne ladí s drevom aj s fialovými roletkami na 
oknách. Veľkoformátové obkladačky s moderným, predĺženým tvarom, 
skombinovala architektka s o čosi tmavšou dlažbou zosúladenou tón 
v tóne s tmavou mozaikou ladenou do tmavofialova.

Výhodou gresu je, že sa výborne reže – ocenili to najmä remeselníci, ktorí kúpeľňu 
obkladali. A keďže gres je v celom priereze rovnaký, detaily na hrane ník sa dali urobiť 
jednoducho a pekne – neboli potrebné žiadne lišty, ani sa nemuseli prácne skosiť 
hrany obkladačiek. Obklad sa podaril k všeobecnej spokojnosti aj vďaka presnému 
plánu uloženia: „Ukladací plán je dôležitý v každej, aj v celkom malej kúpeľni,“ 
prízvukuje autorka návrhu. «

Nová generácia systému 
tepelného čerpadla

  Prirodzená 
voľba

www.daikin.sk

Pre investorov bolo dôležité 
mať v kúpeľni okrem vane aj 
priestranný sprchovací kút –
dostatok miesta sa naň získalo 
zmenou dispozície. Keďže im 
však neplánované výdavky 
urobili škrt cez plánovaný 
rozpočet, jeho realizácia sa 
odložila takmer o rok. V rámci 
rekonštrukcie sa ale na 
montáž sprchovacieho kúta 
všetko pripravilo.   
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 ■ Špeciálna
 protišmyková úprava
 vaničiek (na objednávku)

 ■ Model vaničky v reze  ■ Dvojkomorový sifón
s vysokou prietočnosťou
a možnosťou vrchného 
čistenia

Vaničky ILA z liateho mramoru s dvojkomorovým sifónom a lineárnym krytom 
sifónu boli vyvinuté pre náročného klienta, ktorý požaduje vynikajúce úžitkové 
vlastnosti produktu a zároveň moderný, minimalistický design.

Radosťzo sprchovania
Sprchové vaničky ILA
s lineárnym odtokovým žľabom

Použitie vaničiek ILA je z praktických 
dôvodov výhodnejšou alternatívou 
podlahových odtokových žľabov a to 
najmä v rekonštruovaných kúpeľniach, 
ale uplatnenie v zásade nájdu 
v akomkoľvek sprchovom kúte, kde 
je kladený dôraz na estetiku, hygienu, 
tesnosť a jednoduchú údržbu. 
Vaničky ako celok spĺňajú všetky 
kritériá normy EN 14527:2006, ktorá 
špecifi kuje požiadavky na vaničky pre 
sprchové kúty. 

www.sanswiss.sk

SanSwiss s.r.o.  |  Popovická 1123, 506 01 Jičín – CZ |  Tel.: +420 493 587 425-6, -450  |  E-mail: prodej@sanswiss.cz

ILA

Set pre vykurovanie a ohrev vody

Tel. 052 7127 227 | www.stiebel-eltron.sk

Set pre  vykurovanie, chladenie 
a ohrev vody 

Jesenná akcia!
Od 20. 8. do 20. 11. 2012

Sety s tepelným čerpadlom vzduch|voda 
WPL 10 AC teraz za zvýhodnené ceny.

* Ceny sú uvedené s DPH. 

WPL AC
› elektronický expanzný ventil
› jednoduchá inštalácia
› vyhrievana vaňa pre kondenzát
› meranie tepla a spotrebovanej energie
› tepelný výkon pri A2/W35 - 6,74 kW
› výkonové číslo pri A2/W35 - 3,51

7 900 €*

CENA SETU

PRE VYKUROVANIE 

A OHREV VODY

8 390 €*

CENA SETUPRE VYKUROVANIE, CHLADENIE A OHREV VODY
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