


Jubilejní kolonie

Byla postavena v  letech 1921-1932 Vítkovickými železárnami podle projektu Jindřicha Fiewalda. Jedná se o bytovou 
dělnickou kolonii. Na budovách je znát vliv expresionismu a dekorativismu. Uzavřené sídliště mělo původně 605 bytů v 
patrových, maximálně dvoupatrových domech. Ve své době se jednalo o nejvyšší úroveň bydlení. Kolonie měla 
vlastní knihovnu a obchody a po 2. světové válce se stala předlohou pro moderní sídliště. Do Jubilejní kolonie se vchází 
dvěma branami. Pomyslným centrem kolonie je budova Komorního klubu. Již při samotné výstavbě kolonie byl zasvěcen 
kulturním účelům. Původně zde sídlila čítárna, poté knihovna. V současnosti je zde společenské centrum, které hostí kulturní 
akce. Nyní prochází rekonstrukcí.

2



Inspirace
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Obhajoba
Úkolem bylo vytvořit podkrovní interiér s použitím oken Velux. Centrem bytu byl velký průchozí pokoj. Původní chodba byla 

protažena tak, aby propojila všechny místnosti a nemuselo se procházet pokoji. Z původního, velice prostorného pokoje, který byl 
zúžen o šířku chodby, vznikl krásný dětský pokoj pro dvě děti předškolního věku. Centrum bytu se přesunulo do obývacího pokoje 
který je propojený s kuchyní. Původně mezi místnostmi byla příčka, která se ubourala. V prostoru se nachází komín, což bylo ideální k 
umístění krbu a vytvoření příjemné rodinné atmosféry.  Po výrazném zásahu do střechy a posunutí obvodové zdi bytu vznikla terasa, 
ze které se vchází do obývacího pokoje.Stavební úprava mi umožnila použít v obývacím pokoji a v ložnici francouzská okna.V 
místnostech vznikl příjemný výhled a v obývací části možnost venkovního posezení, které je dobře přístupné. Problémem v celém
interiéru byl typ střešních oken jelikož je zde vysoká podezdívka a okna jsou tím pádem vysoko. Zvolila sem střešní okna se solárními 
čidly a dálkovým ovládáním. Základními barvami v interiéru jsou bílá a hnědá doplněné o další barvy podle typu místností. 

Chodba se od ostatních prostor liší jiným typem obkladu, jsou použity obkladové panely. V malém prostoru za komínem vzniklo 
místo k odkládání obuvi a svrchních oděvů. 

V kuchyni a obývacím prostoru jsou spolu s bílou a dekorem dřeva ořešáku odstíny žluté a oranžové. Interiér je vytvořený velice
jednoduše, aby si mohl zákazník umístit své oblíbené předměty a cítil se příjemně. V obývací části není klasická obývací stěna. Místo 
ní se zde nachází jednoduchá čistá stěna z laminovaných desek doplněná podhledem. Těsně pod televizí je nika pro ukládání 
drobných předmětů například harddisku nebo set top boxu. Interiér je oživený kusovým kobercem v části se sedací soupravou. drobných předmětů například harddisku nebo set top boxu. Interiér je oživený kusovým kobercem v části se sedací soupravou. 
Koberec byl zvolen také proto, že je v celém prostoru keramická dlažba. Sedací souprava je umístěna tak, aby bylo vidět na krb i na 
terasu. Dlažba jako podlahová krytina je zde kvůli krbu a kuchyni. Kuchyně je pouze v bílé barvě doplněné o odstíny hnědé. Pracovní 
deska je z masivního dřeva ořešáku. Sokl, skříň na lednici a vrchní skříňky jsou laminované MDF desky. Aby nebyly bílé plochy 
jednotvárné, jsou odlišeny povrchovou úpravou. Dvířka jsou ve vysokém lesku a stěny jsou matné. Stěnu za digestoří oživila 
fototapeta. Celý interiér doplňuje sklo na horních skříňkách pod svícené LED diodami. Prosklená vysoká skříň propojila honí skříňky s 
pracovní deskou a spodními skříňkami. Je určená pro ukládání drobných předmětů, popřípadě vína, proto je přístupná i z obývací 
části. 

Ložnice je řešena velice jednoduše a doplňkovou barvou je zde zelená. Nachází se na fototapetě, která je ústředním motivem 
ložnice. Zeleně je zabarvené i sklo na dveřích skříně. Postel je velice jednoduchá. Řešené je zde čelo, je to vlastně skříň s posuvnými 
dvířky, aby nepřekážely při otvírání. Dva spodní výsuvy skrývají noční stolky. Podlahová krytina je z bambusu.

U dětského pokoje nebylo určeno, jestli měl být pro dívku nebo chlapce a nebyl určený ani věk. Snažila sem se ho řešit v 
univerzálních barvách a tak, aby většina nábytku zůstala dětem až do staršího věku. Změnit se bude muset akorát stůl s židlemi. 
Stěna u stolku je pokryta kovolaminátem, který plní funkci kreslící a magnetické tabule. Jako podlahovou krytinu jsem zvolila korek, 
který je teplý příjemný i na bosá chodidla. 

V koupelně a WC se opět opakuje dřevo. Podlaha je keramická dlažba s imitací dřeva. Dřevo opět doplňuje bílá barva.
Mým záměrem bylo, aby interiér působil jednoduše, ale zároveň příjemně.   
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Materiály

• Podlaha 

• Korková plovoucí podlaha CLASSIC SAND, 
MATCX

• Povrchová úprava nábytku

• Kronospan ořech Lyon 729 BS

• Povrchová úprava skříňových dveří

• Kronospan bílá 8685 BS

Dětský pokoj

• Povrchová úprava židlí, stolku, polic a 
stolku

• Kronospan  Chilli red 7113 BS

• Kronospan bílá 8685 BS

• Kronospan lime grass 5519 BS

• Egger sluneční žlutá U129 ST15

• Egger horizont U522 ST15

• Kronospan ořech Lyon 729

• Výmalba

• Primalex plus bílá
• Kronospan  Chilli red 7113 BS

• Magnetická tabule

• Kovolaminát Homapal magnetická tabule 
bílá lesk 8219

• Konstrukce schodů k posteli

• LEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA 
EUROLIGHT 40mm
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• Primalex plus bílá

• Koberec

• LA Rug Groovy Dots

http://www.amazon.com/LA-Rug-Groovy-
Dots-x58/dp/B001658C9O



Dětský pokoj Rendery
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Materiály

• Pracovní deska
• Desk form masivní deska US Ořech

• Dvířka
• KRONOSPAN - MIRROR GLOSS 8685 MG Bíla

• Úchytky
• Úchytka Paloma chrom 15134

Kuchyně

• Grafosklo za digestoří

• Na zakázku 

• Výmalba

• Primalex plus bílá

http://www.wallpapersdb.org/origin
al/3119/

http://www.deskform.com/drevene-
desky_dekory_cz.htm

• Úchytka Paloma chrom 15134

• Materiál korpusu
• LAMINO EGGER ST30 dekor bílá lesk

• Povrchová úprava horních skříněk, 
lednice a soklu

• Kronospan ořech Lyon 729 BS
• Materiál korpusu
• DTDL 18 EGGER ST30 dekor bílá lesk

• Podlaha
• Orsa Avelana 22x90 cm
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Kuchyně

• Sklokeramická varná deska GHT64B Gorenje

• ELECTROLUX EOB 43100 X - vestavná trouba

spotřebiče

• Vestavná chaldnička Electrolux EJN 
2301 AOW bílá

• Digestoř komínová SETTA KLF-101 90 

• Vestavná myčka Mora VM 532 X
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• Digestoř komínová SETTA KLF-101 90 
X/V



Kuchyně + obývací pokoj Rendery
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Ložnice + koupelna Rendery
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Chodba Rendery
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Okna

• Dětský pokoj, ložnice, koupelna, WC

• Bezúdržbové kyvné střešní okno GGU 006630 
SOLAR   660x1180 mm

• Chodba

• Světlovod do šikmé střechy TWR 0K14 2010
400x418 mm  

• Kuchyně, obývací pokoj

• Sestava střešních oken Bezúdržbové kyvné střešní 
okno GGU 006630 SOLAR 550x980 mm
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Technická dokumentace Původní stav
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Půdorysy

Půdorys dětského pokoje
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Půdorysy

Půdorys kuchyně
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Technická dokumentace Řezy

Řez A-A Řez B-B
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Řezy

Řez C-C Řez D-D
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Řezy

Řez E-E
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Technická dokumentace Vlastní prvek

Půdorys
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Vlastní prvek

Řez A-A  Řez B-B  
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Skicy
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Zpráva o projektu

Jméno: Adéla Ryzí
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Obor: Design interiéru
Ročník: 4. ročník
Vedoucí práce: Ing. Iva Lukšová Ph.D
Oponent: Ing. Arch. Karla Krchová

Prohlašuji, že jsem tuto maturitní práci prováděla a navrhovala zcela sama, že jsem nekopírovala a 
nepřenášela cizí prvky přejaté z literatury, internetu apod. médií.nepřenášela cizí prvky přejaté z literatury, internetu apod. médií.

Adéla Ryzí

30.4.2015

22


