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Při navrhování úložných
prostor v podkroví se
vyplatí spolupracovat

se zkušeným architektem. Spolé-
hat můžeme samozřejmě jen na
svou představivost a navštívit
s centimetrem v ruce běžné ná-
bytkové prodejny. Při pečlivém
výběru určitě uspějeme. Pokud
ale nechceme mít vedle skříně
nebo nad ní prázdné a nevyužité
místo, bude třeba objednat také
truhláře. „Nábytek do podkroví je
nejlepší vyrobit na míru,“ říká ar-
chitektka Olga Pokorná. „V pod-
krovních místnostech se zkosené
stropy přímo nabízejí k tomu,
abyste si pod nimi zřídili úložné

prostory. S designem vestavě-
ného nábytku se dá velmi
dobře vyhrát a vytvořit chytrá
řešení. Výborně se tak využijí
i nepřístupné rohy a zákoutí,
ale hlavně získáte krásný
a účelně vymyšlený byt podle
svého přání.“

Šatny a pojezdy
Trendem v současném

 interiérovém designu nejen
v podkrovních bytech je uložit
maximum věcí a oděvů do
šatny nebo do velkých vesta-
věných skříní, které jsou umís-
těny v předsíni nebo předpo-
koji. Vybavit je můžeme řadou
doplňků – praktické je použití
například dvou řad věšáků na
šaty nad sebou, kdy horní vě-
šák je výklopný do výšky do-
sažitelné pro člověka. S vybu-
dováním takových úložných
prostor je dobré počítat už ve
stavebních plánech, aby nám
při pozdějších změnách zby-
tečně nenarůstaly náklady. 
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Bydlení pod střechou

ZKOSENÉ STĚNY A NEPŘÍSTUPNÁ ZÁKOUTÍ DODÁVAJÍ SICE PODKROVNÍM MÍSTNOSTEM ROMANTICKÝ VZHLED,
PŘINÁŠEJÍ ALE TAKÉ ŘADU STAROSTÍ PŘI JEJICH ZAŘIZOVÁNÍ NÁBYTKEM. SE ŠIKMINAMI SE MUSÍME VYPOŘÁDAT

HLAVNĚ NA DVOU MÍSTECH – VE ŠTÍTOVÝCH STĚNÁCH, KDE MÍSTNOST KOPÍRUJE TVAR STŘECHY, A PŘI ZEMI

V NÍZKÉM PROSTORU PODÉLNÉ POZEDNICE.

Kam s ním

1,2 POKUD JE PODKROVÍ DOSTATEČNĚ PROSTORNÉ A NENÍ TŘEBA ŠETŘIT MÍSTEM, NABÍZÍ SE

SPOUSTA PROSTORU PRO REALIZACI ODVÁŽNĚJŠÍCH NÁPADŮ. AUTORKOU NÁVRHU JE

 ARCHITEKTKA IVANA DOMBKOVÁ
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PODKROVNÍ BYT O 50M2 JE TYPICKÝM PŘÍKLADEM, KDE SE VYUŽILO

KAŽDÉ VHODNÉ MÍSTO PRO ÚLOŽNÉ PROSTORY. PO CELÉ DÉLCE

ŠIKMINY V OBOU MÍSTNOSTECH (OBYTNÁ MÍSTNOST S KUCHYNÍ

A LOŽNICE) A NAD PŮVODNÍM KAMENNÝM SCHODIŠTĚM PROBÍHAJÍ

SOUVISLÉ ŘADY SKŘÍNĚK, KTERÉ MAJÍ V DOLNÍ ČÁSTI VÝSUVNÉ

ŠUPLÍKY A HORNÍ ČÁST BUĎ ZASLEPENOU (V MÍSTECH, KDE JE

VELIKOSTÍ NEVÝZNAMNÝ TROJÚHELNÍK) NEBO S VÝKLOPNÝMI

 SKŘ ÍŇKAMI V KUCHYNI, KDE JE DOSTATEČNÝ ŠIKMÝ PROSTOR PRO

ULOŽENÍ HRNKŮ, SKLENIC A DALŠÍCH MENŠÍCH PŘEDMĚTŮ K VAŘENÍ

A STOLOVÁNÍ. VŠECHNY SPOTŘEBIČE JSOU INSTALOVÁNY

V PROSTŘEDNÍ ČÁSTI KUCHYNĚ, VČETNĚ LEDNICE S DVĚMA

VÝSUVNÝMI ŠUPLÍKY NAD SEBOU. VE ŠTÍTOVÉ STĚNĚ, KTERÁ JE

DODATEČNĚ OBLOŽENÁ ŘEZANÝMI PÁSKY CIHEL, SE VYUŽIL PROSTOR

MEZI DVĚMA KOMÍNY K ZAPUŠTĚNÍ SKŘÍNĚ A KNIHOVNY. STEJNÝ

ČTVERCOVÝ MOTIV SE PAK VYUŽÍVÁ V DALŠÍCH ČÁSTECH BYTU

V PODOBĚ MENŠÍCH ÚLOŽNÝCH SKŘÍNĚK TVARU KRYCHLE. V LOŽNICI

JSOU VESTAVĚNÉ ŠATNÍ SKŘÍNĚ. AUTORKOU NÁVRHU JE ARCHITEKTKA

IVANA DOMBKOVÁ

Bydlení pod střechou
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1 PŘI PROPOJENÍ DVOU PŮDNÍCH PROSTOR DO JEDNOHO BYTU SKRYLA

PŘEDĚLOVÁ STĚNA KONSTRUKČNÍ TRÁMY, KTERÉ MUSELY ZŮSTAT ZACHOVÁNY.
PRO ODLEHČENÍ JE STĚNA V MÍSTECH, KDE TRÁMY NEPROCHÁZEJÍ,
PROVZDUŠNĚNÁ PRŮZORY. AUTORKOU NÁVRHU JE ARCHITEKTKA IVANA

DOMBKOVÁ

2, 3 NAOPAK V TOMTO REKONSTRUOVANÉM PODKROVÍ JSOU TRÁMY PŘIZNANÉ.
JEDEN Z TRÁMŮ JE ČÁSTEČNĚ SKRYT DO PRACOVNÍ PLOCHY, COŽ ZNAMENALO

PRO STAVEBNÍ TECHNIKY A MONTÁŽNÍKY NELEHKÝ ÚKOL, SE KTERÝM SE SKVĚLE

POPASOVALI. NAVÍC SKŘÍŇKA, KTEROU TRÁM PROCHÁZÍ, NEZŮSTALA BEZ

VYUŽITÍ, JE ZDE ODPADKOVÝ KOŠ A ÚKLIDOVÉ POMŮCKY. ZBYTEK KUCHYNĚ JE

VELMI DOBŘE VYBAVEN ORGANIZÉRY PRO UKLÁDÁNÍ A ROZČLENĚNÍ DROBNÝCH

POTŘEB I POTRAVIN. REALIZACE RITZY – INTERIÉRY, KUCHYNĚ

4 ZÁZEMÍ KUCHYNĚ JE MOŽNÉ VYBUDOVAT I POD SCHODIŠTĚM

MEZONETOVÉHO BYTU. AUTORKOU NÁVRHU JE ARCHITEKTKA OLGA POKORNÁ
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mnoho prostoru. Nábytek dobře využije prostor do hloubky 90, maxi-
málně 120 cm, hlubší výsuvy se už nevyrábějí. V případě větší hloubky
je možné v ní vytvořit jednoduchou šatnu, kam se však budete dostá-
vat po čtyřech. Takže pokud nemáte specifickou věc, o které víte, že ji
potřebujete někde zastrčit (kajak, kufry, matrace pro návštěvy, místo
pro psa….), je lepší udělat si zde podezdívku a větší vrstvu izolace,“ radí

Jitka Litschmannová ze společ-
nosti Ritzy – interiéry, kuchyně.

Majitelé podkrovních bytů
při jejich zařizování vlastními
silami také zapomínají, že si
k nízké boční stěně nemohou
postavit třeba postel nebo pra-
covní stůl, přesvědčí se o tom
často až při pořádném úderu
hlavou o šikminu. Pro pracovní
kout potřebujeme výšku svislé
stěny aspoň 130 centimetrů
a sklon střechy 35, nebo lépe
45 stupňů a více. 

„Hlavou vyzařujeme velké
množství tepla, proto se cítíme
dobře, když nad ní máme do-
statečný prostor,“ vysvětluje

dále Jitka Litschmannová. „Spát tedy na lůžku zastrčeném pod nízkou
šikminou, protože se tam zrovna vejde, není správné řešení i z tohoto
důvodu. Rychle si nad sebou vydýcháte vzduch a ráno jste nevyspaní,
aniž víte proč.Totéž platí i pro umístění sedacích souprav.“

Nestandardní stěny podkrovních místností mohou doslova ode zdi
ke zdi a od stropu až po podlahu kopírovat různé skříně, skříňky, police
a niky vytvořené na míru. V bytech, kde se nepočítá s každým kous-
kem místa, nechávají designéři vzniklé trojúhelníkové prostory u šik-
min většinou zaslepené. Málokdy se opravdu využívají, skříňky jsou
konstrukčně složitější, vyžadují stoprocentně rovné stěny a patenty
 seříznutých dvířek nemusí na-
trvalo spolehlivě fungovat. 

Také v místech, kde výška
od podlahy ke stropu je menší
než 130 centimetrů, se vyplatí
pod šikminu vestavět skříňky,
jejichž vnitřní členění může
být přizpůsobeno požadova-
ným účelům. Ideálním řeše-
ním je k otevírání dvířek použít
posuvného systému a pro
větší přehled skříňky opatřit
šuplíky nebo výsuvy místo kla-
sických polic. Usnadní se nám
tak přístup k uloženým věcem,
které si navíc vytáhneme více
do prostoru, kde je strop vyšší.

Prázdné kouty nás dostanou na kolena
Podkrovní byty se od sebe liší nejen výškou svislých stěn, ale hlavně

různým sklonem střech. „Největší chybou při budování podkroví je, že
si lidé nechají postavit pozvolné šikminy, pod kterými je schováno

Bydlení pod střechou
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1, 2 V ÚZKÉM PŮDNÍM PROSTORU JE PRACOVNÍ ČÁST KUCHYNĚ UMÍSTĚNÁ

V NEJVYŠŠÍ STŘEDOVÉ VÝŠCE, KDE SE DÁ OBSLUHOVAT Z OBOU STRAN. 
VĚTŠÍ SPOTŘEBIČE, VČETNĚ DVOU NÍZKÝCH LEDNIC, PRAČKY A BOJLERU,
A DALŠÍ ÚLOŽNÉ PROSTORY JSOU „SCHOVANÉ“ POD ŠIKMINOU. V OBYTNÉ

ČÁSTI PODKROVNÍHO BYTU JSOU TAKÉ VÝSUVNÉ ŠUPLÍKY A SKŘÍŇKY S ŠATNÍ

TYČÍ V BOČNÍ STĚNĚ. DO ŠTÍTU JE MEZI SKRYTÝMI KOMÍNY UMÍSTĚNÁ NIKA

PRO KNIHOVNU A DALŠÍ PŘEDMĚTY. AUTORKOU NÁVRHU JE ARCHITEKTKA

IVANA DOMBKOVÁ

3 VYBAVENÍ KUCHYNĚ JE V TOMTO PŘÍPADĚ VSAZENÉ I DO CIHLOVÉ ZDI – TŘI

ŘADY ŠUPLÍKŮ A NAD NIMI KÁVOVAR. NEJNIŽŠÍ MÍSTO V ŠIKMINĚ SE OBVYKLE

VYUŽÍVÁ PRO UMÍSTĚNÍ RADIÁTORŮ. AUTORKOU NÁVRHU JE ARCHITEKTKA

IVANA DOMBKOVÁ

4, 5 VE VĚŽOVITÝCH SKŘÍNÍCH DÍVČÍHO POKOJE JE ULOŽENO OBLEČENÍ,
HRAČKY A KNIHY, MEZERY MEZI NIMI VYPLŇUJÍ SVĚTELNÉ POLICE. POSTEL

JE VESTAVĚNA DO VÝKLENKU POD ŠIKMINOU, OKOLNÍ PROSTOR JE VYUŽIT

BEZEZBYTKU. MATRACE JE ZAPUŠTĚNA, TAKŽE NEKLOUŽE, POD NÍ JE KVALITNÍ

ROŠT A DALŠÍ ÚLOŽNÝ PROSTOR. REALIZACE RITZY – INTERIÉRY, KUCHYNĚ
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Když už někdo nízký prostor v podkroví má a raduje se ze zákoutí,
která mohou být opravdu velmi romantická, je lepší rovnou uva-
žovat také o pořízení robotického vysavače. Jen tak nám radost
z nízko posazených šikmin může opravdu vydržet a nebudeme se
muset dívat na prach, který budeme vymetat opět na kolenou. 
„Doporučuji proto nízký prostor nábytkem co nejvíce obestavět,
aby nikde nevznikala zbytečná místa na uklízení,“ dodává Jitka
 Litschmannová.

Další záludnosti
Podobných nástrah nás může při zařizování podkroví čekat víc.

Třeba představa, že ležíme v posteli a nad hlavou máme hvězdnou
oblohu, je sice krásná, ale zkuste střešní okna umístěná nad postelí
zavírat, otvírat a mýt, nebo je úplně zapomenout zavřít a opustit
byt, když se právě chystá na déšť! Určitě dojdeme k názoru, že jsme
nezvolili nejlepší řešení, i když si k oknům pořídíme automatické
ovládání. Také rachotící sklo za přívalového deště nebo krupobití
nás může při noční bouřce pěkně vyděsit.  

Výhodou je, pokud podkroví poskytuje dostatek místa pro vy-
budování velké kuchyně. Jen tak se v místnosti, kde je nutné umís-
tit nejvíc nezbytných věcí z celého bytu, eliminuje nevýhoda
šikmých stropů. Jinak se standardní výškou pracovní plochy  
90 a hloubku 60 centimetrů zde většinou nevyjdeme, ale tento pro-
blém můžeme vyřešit hlubší pracovní deskou, kterou svůj mani-
pulační prostor posuneme doprostřed místnosti a tím i pod vyšší
strop. Místa u stěny se nám budou hodit k odkládání drobných
 kuchyňských spotřebičů. S vysokou lednicí si v podkrovní kuchyni
také asi neporadíme, ale i s tím výrobci spotřebičů počítají a nízké
ledničky vybavují přístupnými výsuvnými šuplíky.

Kouzelné, ale omezující krovy
Trámy jsou pro půdní byty charakteristické, v prostoru ale zabí-

rají spoustu místa a ovlivňují jeho dispoziční řešení. „Nad chaosem,
který do obytného podkroví vnášejí, se musí architekt zamyslet
a využít jejich estetickou hodnotu tak, aby v dispozici mezi přizna-
nými krovy a ostatním zařízením bytu nedocházelo ke kolizi, ale
naopak, aby spolu účelně komunikovaly. Zvláště v památkově chrá-
něných objektech, kde se do historických krovů nesmí zasahovat,
musíme jejich zdánlivě negativní přínos pro funkčnost zařizova-
ných místností obrátit v příjemná řešení,“ doplňuje architektka
Ivana Dombková .

Navrhování prostoru v podkroví bývá vždy zajímavé a náročné
na dobré nápady, výsledný efekt však závisí z velké části také na
práci  truhláře a na kvalitní montáži. 

Připravila Helena Petáková
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