
JAK SI UDĚLAT 
OBRAZ  Stačí deska 
z překližky, lepidlo na 
tapety a obraz, který 
chcete nalepit. Pak 
už to chce jen šikovné 
ruce.  Na obvod desky 
přivrtejte pomocí vrutů 
dřevěné trámky. Motiv 
obrazu nechte při lepení 
přesáhnout i na tyto 
trámky, obraz tak získá 
3D efekt. 
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TAPETA  Máte vlastní obrázky, které byste rádi 
měli na stěně? Nechte si z nich udělat tapetu. Bude to 
originál a čistá radost!  Pamatujte jen na to, že aby bylo 
možné fotografii nebo obrázek na tapetu vytisknout, musí 
být kvalitní a mít rozlišení 300 DPI. 

Kuchyň Oresi včetně spotřebičů,  
www.oresi.cz, 109 569  Kč; stropní světlo Fubbla, 

799 Kč; zásuvky Levit Macchiato/Bílá, ABB, klasické 
zásuvky a zásuvka s USB nabíjením, www.nizke-
napeti.cz.abb.com; veškeré vánoční dekorace, 
Flying Tiger Copenhagen, tácek zelený, 230 Kč, 

prostírání, 60 Kč, kuchyňské náčiní, od 60 Kč/
ks, prkénko, 400 Kč, konvička na čaj, porcelán, 

400 Kč, úložná nádoba, 120 Kč, džbánek na 
sojovkou omáčku, 60 Kč, sklenice  

s korkovým víkem, 60 Kč, dózy z eko plastu,  
120 Kč/ks, ubrousky, různé motivy, 30 Kč/ks, vše 

Flying Tiger Copenhagen, www.flyingtiger.com

Pohled z ložnice

vidět byt z jeho perspektivy, abych 
pochopil věci, které jako chodící 
nevidím,“ vysvětluje Petr. V souvislosti 
s Lubošovým požadavkem, aby byl 
byt pohodlný i pro nevozíčkáře, bylo 
Petrovi jasné, že bude muset hodně 
kombinovat. „Kuchyň by neměla být 
typicky vozíčkářská, ale přívětivá 
i k chodícím asistentům. Zároveň tu 
musí být prvky, které umožní snadnou 
práci i handicapovaným,“ dodává. 
Rozhodl se proto, že bude kuchyň 
celkově nižší a v jednom místě  
bude možné vjet vozíkem pod  
pracovní desku. Varná deska a dřez  
jsou vysunuté dopředu, aby k nim byl 
snadný přístup pro všechny.  
Luboš potřeboval i jídelní stůl, Petr 

Stolička Charles Ghost, Kartell, plast, www.kartellshop.cz, 
od 5 780 Kč; fototapeta, autor Lubomír Mráz, tisk www.vavex.cz; 
pohovka Hammarn, 2 490 Kč, stůl rozkládací Norden, 4 990 Kč, 
povlak na polštář Gurli, žlutý, 89 Kč, polštář Ullkaktus, 
zelený, 79 Kč, vše www.ikea.cz; hvězda papírová, Flying Tiger 
Copenhagen, www.flyingtiger.com

Pohled od kuchyňské linky

se rozhodl pro skládací, který se dá 
snadno přenést a uvolnit prostor. 
Skládací jsou i židle a ve chvíli, kdy je 
Luboš nepotřebuje, jsou pověšené na 
stěně. Byly původně bílé, ale protože 
visí na zelené výmalbě, přestříkal je 
Petr stejnou zelenou tak, aby nebyly 
příliš výrazné. Slouží a jsou zároveň 
i dekorací.  
Luboš chtěl mít k dispozici i pohovku. 
„Opět jsem zvolil malou, lehkou, 
skladnou a přenositelnou, aby se s ní 
snadno manipulovalo,“ říká Petr.  

HRA BAREV
Stěny bytu jsou bílé, podlaha má barvu 
dřeva, to je velké pole působnosti pro 
kombinace s dalšími barvami.  
Kuchyň je laděná v přírodních tónech, 
některé skříňky jsou bílé, další mají 
dekor dřeva, pracovní deska je šedá. 
Úchyty i dřezová baterie, která je 

KUCHYŇ NA MÍRU 
V Oresi vytvořili pro Luboše 
kuchyň, která vyhovuje 
přesně jeho potřebám a dobře 
se v ní vaří i jeho asistentům.  
Dušan Všelicha z Oresi vysvětlil 
Janě, že výrobce standardní 
kuchyňský nábytek přizpůsobí 
tak, aby vyhovoval vozíčkářům. 
Pod sníženou pracovní desku 
jde zajet vozíčkem, dřez, baterie 
a varná deska jsou umístěny 
blíže ke kraji a všechny úchytky 
jsou rozměrné.

BYDLET JAKO Bez barier
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3 body k úspěchu
1 

RESPEKT 
Vnímejte potřeby 

obyvatel bytu 
a přizpůsobte jim jeho 
zařízení. 

2 

ORIGINÁL  
Nebojte se použít 

originální prvky, třeba 
tapety z vlastních 
obrázků.

3 

PROSTOR_ 
Byt, kde se 

pohybuje vozík, 
potřebuje volný 
prostor. Vytvořte ho.
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Kuchyň Oresi včetně spotřebičů, www.oresi.cz, 109 569 Kč; stropní světlo 
Fubbla, 799 Kč; zásuvky Levit Macchiato/Bílá, ABB, klasické zásuvky 
a zásuvka s USB nabíjením, www.nizke-napeti.cz.abb.com; veškeré vánoční 
dekorace, Flying Tiger Copenhagen, tácek zelený, 230 Kč, prostírání, 60 Kč, 
kuchyňské náčiní, od 60 Kč/ks, prkénko, 400 Kč, konvička na čaj, porcelán, 
400 Kč, úložná nádoba, 120 Kč, džbánek na sojovou omáčku, 60 Kč, 
sklenice s korkovým víkem, 60 Kč, dózy z eko plastu, 120 Kč/ks, ubrousky, 
různé motivy, 30 Kč/ks, vše Flying Tiger Copenhagen, www.flyingtiger.com

Pohled z obývacího pokoje

dříve
Kuchyň byla prázdná, 

byly tu ovšem přípojky  
a rozvody, stačilo připojit 

spotřebiče a umístit 
kuchyňské skříňky. 

CHYTRÉ SPOTŘEBIČE 
Indukční varná deska AEG  
s funkcí OptiHeat sleduje zbytkové 
teplo u každé varné zóny. Trouba 
AEG SteamBoost s parními režimy  
má teplotní sondu, umožňující 
nastavení míry propečení pokrmů.  
Indukční varná deska AEG 
IKB64431XB, parní trouba AEG 
SteamBoost BSE882320M,  
www.aeg.cz

BAREVNÁ ŠKÁLA
JE VÝRAZNÁ A KONTRASTNÍ, ALE  

JAKO CELEK PŮSOBÍ HARMONICKY.

Výrazná tmavě 
zelená jako 
dramatická 
kontrastní 

barva

Bílá na stěnách  
prostor 

rozjasňuje.

Světlá cihlovo- 
-terakotová 
barva jako 

hřejivý základ

Hořčičná žlutá 
jako barevný 

výrazný akcent 
a dobíječ 
energie

PROSTOR PRO NOVÝ ŽIVOT  Luboš bude mít po 
mnoha letech různých sdílených bydlení vlastní byt.  
Denní užívání také ještě ukáže, zda se nezmění finální 

uspořádání nábytku v místnosti. To vše ověří čas.

tapety Tapety vytiskl český výrobce tapet, 
značka Vavex. Stačí pouze dodat předlohu, jejich 
specialisté zajistí předtiskovou přípravu a tisk.
kuchyň Kuchyň vyrobil a precizně instaloval český 
výrobce kuchyní – značka Oresi.

KONTAKTY, KTERÉ BY SE 
VÁM MOHLY HODIT

Kolik to stálo
Kuchyň včetně spotřebičů.....109 569 Kč 
Pracovní stůl..................................9 730 Kč
Pohovka a jídelní stůl..................7 480 Kč
Osvětlení, doplňky a textil.........8 600 Kč  

CELKEM........................... 135 379 Kč

Úvěr od Buřinky ve výši 200 000 Kč se splatností 18 let a roční úrokovou sazbou 5,25 % se skládá z překlenovacího úvěru 
poskytnutého s úrokovou sazbou 5,25 % p. a. (pevná sazba) na 2 roky do přidělení úvěru ze stavebního spoření. Splácet budete 
měsíčně 1 455 Kč po dobu 24 měsíců. Za zpracování úvěru zaplatíte jednorázově 2 000 Kč, za vedení úvěru 0 Kč. Na překlenovací 
úvěr navazuje úvěr ze stavebního spoření poskytnutý na dobu 16 let, který je použit k úplnému doplacení překlenovacího úvěru. 
Úroková sazba je 5,25 % p. a. s fixací po dobu prvního roku a následně vždy na 3 roky. Splácet budete měsíčně 1 455 Kč po dobu 
192 měsíců, cena za vedení úvěru je 0 Kč. RPSN Úvěru od Buřinky činí 5,57 %. Celková částka splatná spotřebitelem za Úvěr 
od Buřinky je 314 715 Kč. Uvedené údaje platí za předpokladu čerpání celého úvěru v den jeho poskytnutí se splácením od 
následujícího měsíce vždy k 25. dni. RPSN max. 12,5 %

výše úvěru 136 000 Kč
smluvně sjednaná sazba 5,25 % p.a.
počet splátek 216
měsíční splátka 991 Kč
poplatek za poskytnutí úvěru 1 360 Kč
poplatek za vedení účtu zdarma
RPSN 5,58 %
Celková částka splatná spotřebitelem 214 070 Kč

NA VLASTNÍ 
OČI  Pokud chcete 

zařídit místnosti pro 
vozíčkáře, měli byste 

zažít svět z jeho 
perspektivy.  

„Dosta lo mě,  

jak moc máme  

s L uboš em
 

podobn é e
st e t i cké 

nastaven í.  Třeb
a 

bar vy,  k t eré
 mi 

ukáza l a líb i ly s e 

mu, by ly i  
pro mě 

jasná vo lba!“
Petr Šlejmar, designér

blíž k okraji, aby na ni Luboš lépe 
dosáhl, jsou chromové. Pokoj Petr 
rozsvítil nejen brčálově zelenou 
a barevnými polštáři, ale i Lubošovými 
grafikami, které pověsil ve formě 
tapety a obrazů na zeď. Jako podklad 
použil dřevotřískovou desku a lepidlem 

NA MÍRU 
Nadčasová kuchyňská linka je přesně 
podle Lubošových představ. Dušan 
Všelicha z Oresi doplňuje, že jsou 
zvyklí plnit přání na míru, protože 
každá kuchyň je vlastně originál, 
ať už jde o výšku pracovní plochy, 
nebo rozmístění nejrůznějších prvků. 
V případě Luboše to bylo speciální 
místo pro vozík, aby se lépe dostal 
k pracovní desce. Upozorňuje ale, že 
je důležité dodržovat některé zásady, 
například aby dřez nebyl vedle sporáku 
a voda necákala třeba na pánev, když 
zrovna smažíte řízky. „Konečně mám 
v Praze domov, do kterého si můžu 
pozvat návštěvu,“ konstatuje spokojený 
Luboš.
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BYDLET JAKO Bez bariér

na tapety připevnil grafiku tak, aby 
přesahovala rohy a nebyl vidět žádný 
rámeček. Tapetu umístil v kuchyni. 
„Tapeta mi vyrazila dech. Poprvé vidím 
svou grafiku v takovém formátu a je 
úžasná. Většinou dělám své práce jen do 
šuplíku,“ pochvaloval si nápad Luboš.  


