Malý byt? Velký problém?
Kam s věcmi na zimu, jaký zvolit ideální jídelní stůl a co s prostorem v předsíni? U malého bytu
je dobré se při plánování nebo přestavbě poradit s odborníkem, který vyřeší a dobře využije
„každý kout“ vašeho bytu.
Požadavky na bydlení se stále mění a vyvíjejí. Využití prostoru záleží především na typu
uživatele a jeho preferencích. „Často řešíme byt jako jeden multifunkční prostor, který musí
splňovat všechny požadavky najednou. U mladých už není středem televize nebo kuchyň,
protože žijí naplno a není to jejich prioritou“, říká Ing. arch. Markéta Knobová z ateliéru
MOOZA ARCHITECTURE.
Architektku Markétu jsme zastihli v ateliéru právě v době, kdy pracuje na několika zajímavých
projektech přestaveb a rekonstrukcí klasických bytů na nové bydlení. Neváhali jsme a zeptali se na
několik otázek.
Co charakterizuje vaše klienty, nebo lépe, co nejčastěji řešíte?
S klienty společně pracujeme na přestavbách jejich nového bytu nebo domu, kde velmi často požadují
celkovou změnu dispozice. Nejprve tedy zjišťuji jaký je jejich styl života, jaké mají zájmy a potřeby .
Poté teprve navrhuji novou dispozici a společně utváříme nový prostor pro jejich život.
Jaký je vlastně postup, když vás klient osloví?
Nejprve si spolu povídáme o jejich představě, vznikají první skici a promýšlím úložné prostory v bytě či
domě. Postupujeme návrhem nového dispozičního řešení, případně rovnou návrhem designu interiéru
a následně navazujeme realizací interiéru a spoluprací se stavební firmou. Pokud si klient přeje, mohu
pomoci dotáhnout realizaci do posledního detailu.
Když už máte jasnou představu o novém bydlení, tak tím asi vaše role architekta nekončí.
Nejčastěji postupujeme do fáze realizace interiéru, kdy se z plánů stává skutečnost a navrhované
dostává konkrétní podobu. Vybíráme společně i materiály, barvy, zařizovací předměty a mnohé další
spojené s finalizací bydlení.
Nedílnou součástí vaší práce je jistě i výběr finálních povrchů a nábytku. Jak zvládáte klientům
představit váš výběr? Internet a fotky určitě nestačí.
Na základě referencí prvotně ukáži, jak by mohl jejich nový domov mít atmosféru se základními prvky,
nebo styly. Na základě realistické vizualizace si klient dokáže velmi často daleko lépe celkový návrh
představit a při realizaci pracuji s konkrétními vzorky materiálů nábytku na míru vyrobenými od
truhlářů nebo kvalitních výrobců. Každý návrh je jedinečný a potřebuje kvalitní přípravu i při samotné
realizaci.
A co když, klient chce vidět v reálu opravdu širokou škálu možností
Ideálním řešením je například společná návštěva veletrhu zaměřeného na vybavení, nábytek a
doplňky – tak třeba podzimní FOR INTERIOR, kde během jednoho dne mohu klientovi ukázat to
nejlepší z aktuální nabídky od českých i zahraničních firem.

Pro Vás je veletrh také jistě zajímavý, že?
Ano, velmi. Baví mě se opět osobně setkat se zástupci firem se kterými spolupracuji. Vždy zde také
najdu něco zajímavého a nového. Letos se například těším na připravovanou sekci zdravého spánku,
kde budou i workshopy a přednášky od odborníků z tohoto oboru.

A jaké jsou Vaše plány do budoucna? Jste umělecká duše a jistě máte i další činnosti.
Navrhování mě těší a práce s lidmi také. Kromě toho však moc ráda maluji a nově jsem se začala
věnovat technice akvarelu. Snažím se tedy vytvořit novou kolekci maleb, kterou bych ráda využila a
ukázala třeba i v jiné formě.

Chcete se inspirovat i vy? Přijďte na veletrh plný interiérů, nábytku a doplňků - FOR INTERIOR, který
proběhne v termínu 4.–7. 10. 2018 v PVA EXPO Praha, Letňany.

www.forinterior.cz

