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Fotogalerie

Co je v kurzu? Krabičková dieta Lyžování Příběhy ze života Módní trendy

DOPORUČUJEME

Proměna bytu: I na sídlišti se dá žít
příjemně

NEJČTENĚJŠÍ

Největší omyly rodičů při péči o
miminko
Tipy na nenáročné pokojové
rostliny: Tyhle vydrží vše

13.12.2012 Panel Plus

5 důvodů, proč nemůžete
najít toho pravého
Pupínky u pusy: Nemoc
krásných žen

reklama

Poslat Doporučit Diskutovat

Témata :
rekonstrukce panelák
podlaha kuchyně ložnice

Po novém a větším bydlení v dobré lokalitě pátrali manželé
asi čtyři měsíce. Chvíli dokonce uvažovali o tom, že opustí
Prahu a nastěhují se do novostavby v Berouně, která byla na
nádherném místě za v podstatě stejnou cenu, jako tento

Fotogalerie

dosluhující panelový byt. Nabízela i další řešení.
Podobně lákavou nabídku objevili i v lokalitě Líbeznic, tehdy
tam zrovna začali stavět nové řadové domky, taky za obdobnou
cenu. Vyhrálo pražské sídliště.
"Nakonec jsme se ale rozhodli pro Prahu, řekli jsme si, že v
našich profesích je tu stále nejvíc možností uplatnění, a s
odstupem těch skoro pěti let musím říct, že jsme udělali

Luxusní stromový dům: Chris
Whalley ho postavil za 7
měsíců

správné rozhodnutí," říká majitel bytu.

Jak se povedla proměna kuchyně a
obýváku? Podívejte se do galerie

Související wiki
Podlaha
Ložnice
Kuchyně

V čem jsou ty klady, zajímá mne. "Mateřskou školku máme za

Rekonstrukce bytu

rohem, stíháme nakoupit, být odpoledne se syny. V okolí
během posledních let vyrostla úžasná hřiště pro všechny

Reklamy Google

věkové kategorie." Je to pochopitelné, manželé také netráví

LOFTY 2+kk u metra
Unikátní loftové byty od 2,7
mil.Kč Kolaudace ZIMA 2012 !
www.x-loft.cz

čas na dlouhých cestách do Prahy a zpět, takže byt či domek
by nakonec byly jen noclehárnou.

Vyhrálo pražské sídliště

Dveře - Interlignum
interiérové dveře přímo od
výrobce unikátní oblá hrana dveří

Výběr sídliště měl ještě jedno pozadí. Oba dva již předtím

www.sitechnology.cz

osobně se líbí, jak je to sídliště na kopci," říká majitel, "dost

Obrázky pro hezčí bydlení

často tady vane čerstvý vítr, nablízku jsou hezké skály a

Obrazy, plakáty, samolepky na
zeď. Výběr kvalitních dekorací na
stěnu.

chráněná území, údolí s řekou Vltavou. Za dvě minuty z bytu

postershop.cz

jsme v tepajícím srdci velkoměsta. A výhled z pokojů chlapců

delší dobu žili v Bohnicích, a tento byt je právě tam. "Mně

jsme v úžasné přírodě a když chceme, tak za dvacet minut

je přímo na zeleň Draháně."

Proměna bytu
Nově získaný byt byl prakticky v původním stavu z konce
sedmdesátých let. Zrekonstruována byla pouze koupelna na
přelomu osmdesátých a devadesátých let. Velkou bolest
panelových bytů - umakartové jádro, tedy noví majitelé řešit
nemuseli. Koupelna jako taková ale byla již za zenitem
funkčnosti a praktičnosti. K její rekonstrukci a úpravě spolu s
WC dochází právě v tomto roce.

Foto: Panel Plus

Úvahy o rekonstrukci bytu nastoupily hned po nastěhování. Dvě
okna z pěti byla plastová, jinak, jak již zmíněno, vše v
původním stavu. Manželka ale nastoupila s druhým synem
mateřskou dovolenou, splácela se hypotéka, a šetřit ještě na
rekonstrukci bylo vlastně nemožné.

Chcete vědět, jak postavit dům na stromě? Čtěte
ZDE>>
Na proměně bytu pracovali designéři Marek Poddaný a Ondřej
Borovec. Probrali s majiteli priority a představy včetně
barevného řešení a postarali se o dokonalou realizaci. "Žena
má ráda červenou barvu, já bílou a černou. Všechny tyto barvy
včetně jejich odstínů dokázali oba pánové přenést do
interiéru."

Neuvěřitelné kombinace
Velice si manželé cení variabilitu osvětlení, které Ondřej
Borovec a Marek Poddaný připravili. Stropní svítidla, nízké
lampy nad stolem, stojící lampa u okna a led diodové řetězy
bílé a červené barvy dokáží večer vytvořit neuvěřitelné
kombinace a nálady. "Tuhle světelnou hru já snad na celé
rekonstrukci oceňuji nejvíce," podotýká majitel a dodává:
"Možná lépe řečeno, nejvíc mne překvapilo, co vše je se světly
možné docílit. Že stěny je možné natřít různobarevně, jsem
věděl, ale co vše dokáže světlo v bytě, to jsem tedy zíral a
zírám dodnes."

komerční sdělení

MBA studium + knihy zdarma?
Studujte výhodně, u akreditované
instituce.
Foto: Panel Plus

reklama

Bydlete nadosah přírody - s
výhodami velkoměsta

Změnám není konec
Jakmile se změnil v realitu sen s proměnou, bylo všem jasné,
že úprava bytu musí pokračovat dále. Rozdíl mezi
zrekonstruovanou částí a částí původní byl přímo propastný.
Manželé pro začátek udělali svépomocí z jedné ze dvou
severních místností druhý dětský pokoj. Do té doby sloužila
místnost jako skladiště a kočárkárna.
Obdobně se poté pustili i do rekonstrukce ložnice, kterou
vybavili nábytkem z Ikea. Severský jednoduchý a praktický styl
mají oba manželé velice rádi, a zatím jsou rozhodnuti

Achillovou patou bytu zatím zůstávají podlahy ve třech

5x LipoLaser a 5x
lymfodrenáž jen za 790 Kč!

pokojích a ve vstupní chodbě. Zatím je kryjí koberce, ale

PŮVODNĚ: 31000 KČ - VAŠE CENA: 790 KČ

pokračovat touto cestou i v dalších etapách rekonstrukce.

majitelé si jsou vědomi toho, že musí přijít radikální řešení.
Jakmile to dovolí finance. Zatím poslední úpravou byla

Žena.cz

výměna zbývajících starých oken za plastová.

To se mi líbí

Celý článek najdete ZDE >>

Žena.cz se líbí více lidem (11.466).

Text: Vladimíra Storchová, Panel Plus
Foto: Jaroslav Hejzlar

MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT:
Toužíte po záclonách bělejších než sníh? Poradíme
Test: Bude vám o Vánocích zle? Vyzkoušejte svůj žaludek
Vánoční úklid: Jak ho (ne)zvládnout v 10 krocích

To se mi líbí

Poslat

Plugin pro sociální síť Facebook

Toto se líbí více lidem (8).

Mrznou vám nohy?
Vážnější problém, než
byste řekli
3 nejčastější chyby v
sexu, kterých se ženy
dopouštějí
Český objev: Vyhněte se
kočkám, zabráníte
schizofrenii

Nevěrník David Duchovny
alias agent Mulder prodává
rezidenci

Přejít na hlavní stránku Žena.cz
Reklamy Google

Palivové dřevo
Nalezneme pro Vás nejnižší možnou cenu. Zadejte si zdarma
poptávku!
www.ePoptavka.cz

Babovřesky: Nové Slunce,
seno? Omyl! Je to průšvih!

Energetický štítek zdarma
Akce prodloužena do 31.3.! Certifikovaná inspekce
nemovitostí.
www.home-experts.cz

Hledáte profesionály?
Rekonstrukce bytového jádra, již od 25000,- Kč a pouhých 5
dnů!
www.amakord.cz
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Hledejte firmy

HLEDAT

Auto moto

Bydlení

Ubytování

Elektronika

Erotika

Kariéra

Restaurace

Lékaři
OREA HOTELS s.r.o.
Největší český hotelový řetězec s
více než 20 hotely po celé ČR nabízí
horské, lázeňské a wellness pobyty,
rodinnou dovolenou, ...

CEMED v.o.s.
Ordinace praktického lékaře pro
dospělé.

Reklamy Google

Rezidence Na Santince
Exkluzivní byty od 5,4 mil Kč v centru Prahy 6
Dejvic.
www.na-santince.cz

Diskuse k článku

Novostavby Brno

Žena.cz má zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Tím, že
zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících.
V opačném případě se vystavujete riziku, že příspěvek administrátor skryje z diskuse
na serveru Žena.cz a bude viditelný jen pro vás a vaše přátele na Facebooku. Při
opakovaném porušení kodexu může administrátor zablokovat zobrazování vašich
příspěvků v diskusích na serveru Žena.cz ostatním uživatelům.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů. Redakce Žena.cz

Nabídka nových domů, bytů a pozemků Brno,
Beroun, Ostrava, Karlovy Vary
www.imos-development.cz

Projekt Líbeznice
Kvalitní a současně cenově dostupné RD v
oblíbené obci Líbeznice!
www.DumZaCenuBytu.cz

Přidat komentář...

Přidat komentář
Lenka Válková · Slovácké strojírny
Co to sem davaji za kraviny,kde by na to clovek s normalnim platem
vzal.Mame 2 deti a jsme radi ze jsme koupili skrin do deckeho
pokoje.Bydlime v pronajmu,hypoteku nam nikdo neda.Maji na to sva
pravidla,to davaji jen cikanum a nezamestnanym!
Odpovědět ·

1 · To se mi líbí · 13. prosinec 2012 v 11:28

Tomáš Talanda ·

Autor nejlepších komentářů

Bezvadný pžíspěvek. 1 - v první větě chybí podmět (kdo
sem dává kraviny?), 2 - co je to normální plat?, 3 - ve čtvrté
větě opět chybí podmět (kdo má svá pravidla?) 4 - co dávají
cikánům a nezaměstnaným, hypotéky?
Odpovědět · To se mi líbí · 13. prosinec 2012 v 14:10
Radek Prokop · Řidič kamionu ve společnosti Pospitrans Tuchlovice
Žiji ve větším panelákovém bytě už léta, ale radši bych měl barák se
zahradou. Kde na něj ale vzít, že ?
Odpovědět · To se mi líbí · 16. prosinec 2012 v 3:55
Plugin pro sociální síť Facebook

TELEVIZNÍ TIPY

EKONOMIKA

ZPRÁVY

AMPLION.CZ

Dnes ve 20:00 na Nova
Cinema: Tankový prapor

Na úřadech práce je stav
nouze. Chybí půl miliardy

Ať si Zeman myslí, co chce,
ale média nejsou jako mafie

6 ks vakuových pytlů jen za
199 Kč!
reklama
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