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O
 čudesne „rozparcelovaný“ priestor 
bytu vo výškovej budove nemal dlhé 
mesiace nikto záujem. Byt trčal 
v ponuke bez odozvy. Bezúspešne 

čakal na potenciálneho kupca. Keď sa aj niekto 
napokon objavil, hneď sa zľakol prapodivných 
miestností. Nehnuteľnosť sa po čase stala pre 
majiteľa príťažou... 

Loft z manufaktúry 
Len čo architekt Steve Blatz prvý raz uzrel 
čudesný priestor, prejavil o ponúkaný byt 
nečakaný záujem: „ Hneď som si to zamiloval. 
Vedel som, aké možnosti sa tu núkajú, koľko 
zaujímavého možno docieliť, ako vznikne 
neobyčajná dispozícia,“ spomína architekt 
na prvú návštevu v byte, ktorý sa nachádza 
v Garment District – v starej newyorskej 
priemyselnej budove z 20. rokov minulého 
storočia. Na 90 štvorcových metroch tu 
niekoľko desaťročí šili odevy. Keď začiatkom 
80. rokov najvyššie podlažia budovy vrátane 
bývalej odevnej manufaktúry postupne 
„konvertovali“ na obytné priestory, väčšina 
z nich sa rýchlo popredala.   
Tomuto obytnému priestoru však celkom 
chýbala vlastná identita. O stratu charizmy 
sa postarali už prví jeho vlastníci. Ignorovali 
originalitu konštrukcie budovy, nedokázali 
objaviť estetiku pôvodných tvarov 
a industriálnych artefaktov. Urobili presný 

Vytvoriť nekonvenčný, zaujímavý 

byt v striedmom a zároveň 

neopozeranom štýle je už samo 

osebe malé architektonické 

dielo. Keď k tomu pridáme fakt, 

že sa to udialo medzi stenami 

pôvodne nevzhľadného a viac 

ako pomýleného bytu, môžeme 

interiér navštíveného loftu zaradiť 

medzi vydarené počiny skúseného 

architekta.

01  Návštevy sa zvyčajne usadia na lavici a konverzujú, kým 
Steve chystá pohostenie. V lete sa stretávajú pri barbecue 
na terase; cez otvorené kuchynské okná sa podáva jedlo 
obojsmerne. Tí, čo sa usadili na obľúbenej lavici, nezostanú bez 
potravinového prídelu z terasy. 
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02  Z chodby so šatníkom sa vstupuje 
priamo do kúpeľne. Lavicu zhotovil Steve, 
koberec jeho stará mama. Aby aj sem 
dopadalo denné svetlo, pod stropom 
nechali priestor otvorený.

03  Nijaké ozdoby navyše, iba akceptácia 
konštrukcii a priznanie inštalačných 
rozvodov. Prevláda tu svetlobéžová 
farebnosť obkladu stien a vane 
v kombinácii s tmavým kameňom 
umývadlovej dosky. Zariadenia kúpeľne je 
z talianskej produkcie.

04  Biele steny jasne vyznačujú 
teritoriálne záujmy susedných miestností 
bez toho, aby ich úplne oddelili od 
spoločného priestoru s obývačkou: takto 
možno z obývačky vidieť vľavo smerom 
k chodbe so šatníkom a vpravo zas do 
kuchyne. Hnedá pohovka patrila predtým 
Stevovým rodičom.
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opak. V túžbe po tradičnom bývaní a predstave 
komfortu uzatvoreného za mnohými dverami 
rozdelili priestor na viacero izieb bez rešpektu 
k veľkosti okien, usporiadaniu trámového 
stropu, výške miestností, no najmä zabudli, že 
takýto objemný priestor už pôvodní stavitelia 
navrhli ako otvorený. Ako však inteligentne 
a ľudsky zabývať bývalú manufaktúru!?

Hľadanie strateného priestoru
„Boli tam iba miestnosti, steny, podesty, 
piedestály, ktoré odčleňovali ešte menšie 
zákutia, ako boli samotné izby. A práve tým 
sa tento priestor nemal stať. Preto byt vyzeral 
tak úboho, “spomína Steve Blatz, architekt 
a dizajnér s viac ako dvadsaťpäťročnou praxou 
v navrhovaní dizajnu a interiérov.  
Nepochybne takéto miesto potrebovalo niekoho, 
kto rozpozná kvality starého industriálneho 
objektu. Vyhadzovanie neodôvodnených 
priečok a architektonické očistenie miesta až 
k originálnej podobe konštrukcií bola prvá vec, 
ktorú Steve v roku 1998 urobil. Hneď po kúpe 
nehnuteľnosti vrátil miestu pôvodný charakter. 

Steve má štýl
Steve vedel, že len správne zvolený štýl v duchu 
loftového bývania zachová miestu príslovečný 
charakter. Bez toho, aby sa každých niekoľko 
metrov dvíhali od podlahy k stropu steny 
a v tomto priestore naozaj nezmyselné priečky, 
postupne dával jednotlivým miestam v byte ich 
estetický a úžitkový zmysel. „Rozhodol som sa, 
že to, čo naozaj chcem, je použiť v otvorenom 
priestore niekoľko pomerne jednoduchých, 
ale výrazných prvkov,“ hovorí Steve o svojich 
prvých krokoch. Aby napríklad mohla vzniknúť 
funkčná spálňa a pritom jej priestor pôsobil 
vzhľadne, Steve navrhol celodrevenú stenu. 
Tá oddelila miestnosť s lôžkom a bielym 
čalúneným kreslom od obývacej a jedálenskej 
zóny, ale neubrala z pocitu voľného priestoru. 
Na rozdiel od klasickej steny, tá Stevova si 
nepotrebuje siahnuť až na strop a dotýkať 
sa stropných prievlakov. Od nosných stien 
si tiež drží odstup, a tak priestor spálne síce 
oddeľuje, ale neuzatvára: „Drevenú stenu som 
navrhol ako voľne stojaci architektonický 
prvok a samostatný kus nábytku.“ Možno 
sem vojsť z dvoch strán: buď spoza rohu od 
hlavného vstupu do bytu, alebo bezprostredne 
zo susediacej pracovne. Veľkou ozdobou 
a zvláštnosťou pracovnej časti, ale aj spálne sú 
nadrozmerné industriálne okná, ktoré otvárajú 
výhľady z vtáčej perspektívy na Garment 
District. Táto štvrť voľakedy žila najmä 
textilným priemyslom, až kým v 70. rokoch 04
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05  Kuchynský nábytok pôsobí tradične 
vďaka dreveným dvierkam a čelám 
zásuviek, ktoré Steve dal natrieť nabielo. 
Spodný rad skriniek prikryla kamenná 
pracovná doska. Hoci interiéru kuchyne 
chýba akákoľvek pompéznosť, architekt 
sa postaral o nekonvenčný účinok vďaka 
kontrastu prostých plôch nábytku a stien 
s dekoratívnosťou marockých a tureckých 
vzorov na textíliách.

06  Jedným z najzaujímavejších kusov 
zariadenia sa stal jedálenský stôl 
z autorskej dielne Steva Blatza a jeho 
kolegu zo štúdia ArchLab. Spolu 
s Antoniom Piom Saracinom dostali 
cenu za výborný dizajn konštrukcie stola 
z ľahkých, ale pevných karbónových 
vlákien. 

07  Výstup na terasu len potvrdzuje pocit 
dostatku svetla a priestoru. Byt vyzerá 
oveľa väčší, ako v skutočnosti je.      

08  ?????

0807
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minulého storočia neobjavili mladí bohémy, 
nezávislí intelektuáli a odviazaní umelci čaro 
bývania v loftoch. Táto vzájomná príťažlivosť 
nepoľavila podnes; dokonca sa stala natoľko 
populárna, že oslovila aj ľudí so zmyslom 
pre tradičnejší životný štýl. Napriek tomu 
prevažné osadenstvo loftových bytov tvoria 
pôvodní obyvatelia a ich duchovní následníci 
s liberálnymi profesiami. 

Uvažovaním k vyvažovaniu
Podobný šikovný ťah s voľne stojacou stenou 
použil Steve aj na opačnej strane bytu. Do 
otvoreného priestoru umiestnil oproti drevenej 

09  Jediné dvere, ktoré Steve objednal, sa minuli pri prestavbe kúpeľne, a tak sa celým priestorom možno 
voľne prechádzať. Kuchyňa sa otvára do obývačky a ďalej voľne plynie do jedálne, ktorej dominujú veľké 
industriálne okná. Svetlo z nich sa znásobuje v sklenenej ploche jedálenského stola.                     

10  Pracovňa ako prestupná stanica medzi spálňou a jedálňou. Steve má asi pevnú vôľu, lebo oba smery by 
bežného smrteľníka lákali k iným ako pracovným aktivitám. Písací stôl obsadil výhodnú pozíciu pod oknom. 
Zázemie pre pracanta tvorí množstvo kníh, ktoré strážia obrázky a drobné plastiky.

11  

12  Výhľad zo spálne na zimný New York

13  Kufor-pamätník patrí ku kúskom z rodného hniezda, koberec si Steve priviezol z Peru. Teraz spoločne 
zútulňujú spálňu.

14  Zbierka obrázkov je zmesou pouličného umenia, ktoré kúpil alebo dostal od priateľov a suvenírov z výletov 
po svete.
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spálňovej polopriečke hladkú, nazeleno 
vyfarbenú stenu, o ktorú sa opiera jedna 
z pohoviek veľkej obývačky. Vymedzila sa 
tak časť, ktorá sa začína chodbou-šatníkom 
a pokračuje kúpeľňou v pánskom štýle; iba ona 
si vyhradila absolútne právo na súkromie za 
jedinými dverami v celom byte. A keď jediné, 
tak aj jedinečné svojím okrúhlym „ponorkovým“ 
okienkom. Ani tu sa neukrývajú nijaké 
konštrukčné zvláštnosti; umývadlá plávajú 
na spoločnej doske a hrdo sa hlásia k svojim 
inštaláciám, ostatne, rovnako ako celý loft. Šaty 
sa odkladajú v chodbe za dverami drevenej 
stenoskrine, ktorá má za chrbtom kuchynskú 

linku bez zbytočnej parády. Hladkým plochám 
dvierok po oboch stranách kuchyne diktuje 
vodorovný tón tmavá pracovná doska z lávového 
kameňa. Horizontálnu líniu potvrdzuje aj dlhá 
polica, ktorá doslova zastrešuje kuchynskú 
linku. „Vagónovitý“ objem kuchyne pribrzdila 
tmavomodrá plocha steny, zariadenie 
poľudštil príjemný kontrast tureckého koberca 
a kuchynskú linku predĺžilo domácky útulné 
podokenné posedeníčko s čalúnením, ktoré 
si Steve štýlovo vystlal vankúšmi z Maroka. 
Ornamentálny dotyk vyznieva originálne v inak 
triezvo minimalisticky zariadenom prostredí. 
Nekomplikovaný povrch podlahy na motívy 

15  V rohu spálne si Steve zriadil malú 
čitáreň. Očalúnené biele kreslo, tak 
trochu starosvetské, kúpil na severe New 
Yorku spolu s príručným stolíkom.

16  Posteľ si sám navrhol a zhotovil. 
Drevená voľne stojaca stena oddeľuje 
spálňovú časť od otvoreného priestoru. 
V noci priamo z postele dovidieť 
na horizont, kde sa obrysy a svetlá 
veľkomesta stretávajú s nočnou oblohou. 

17  Namiesto klasického delenia 
miestností plnými stenami Steve 
rozmiestnil v priestore neúplné voľne 
stojace priečky. Tie pomáhajú pri 
vytváraní jednotlivých zón a zákutí 
a súčasne sa stali nábytkovými solitérmi.

1716
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tej pôvodnej, len s niekoľkými kobercami, bol 
zámerom a vyjadrením rešpektu k originálnej 
konštrukcii. Jednotlivé zóny bytu spája nielen 
architektonická otvorenosť, ale aj jednoliaty 
tmavomodrosivý náter podlahy.
Hlavnú obytnú zónu s obývačkou a jedálňou 
nechal architekt voľne plynúť od vstupu do bytu 
až k obvodovej stene. Jej plochu ovládli veľké 
okná osadené v oceľových rámoch a zabezpečené 
tradičným kovaním. Prirodzené svetlo sa tu vďaka 
nezapriečkovanému priestoru dostáva do každého 
kúta a zákutia. New York má Steve nielen za 
oknami, ale aj pod kožou svojho domova.    

Nábytkové reminiscencie
Stevov výber nábytku a premyslené miešanie 
starého s novším ukázali, že vytvoriť zaujímavý 
a vkusný interiér nemusí byť otázkou veľkého 
míňania financií. Jasná koncepcia a vyhranený 
vkus môžu pokojne vykompenzovať neochotu 
investovať do drahého zariadenia alebo, 
jednoducho, nedostatok prostriedkov. Jednotlivé 
kusy umiestnené na správnom mieste a vo 
farebnom súlade s jednoznačnou tmavou 
podlahou dali tomuto loftu povestný šmrnc. 
Stevova nábytková zostava nie je zbierkou 
„z pozostalosti“, ale výsledkom pozorného 
výberu nábytku, ktorý vcelku pôsobí ako cenná 
dizajnérska kolekcia. Pravda ale je, že pohovka 
z 50. rokov minulého storočia sa po prečalúnení 
dopravila do loftu z obývačky Stevových 
rodičov. Podobnosť jedálenských stoličiek 
s opierkami vznikla čisto náhodne – prvú 
z nich našiel vyhodenú v smetiach, tú druhú 
o štyri roky neskôr prikúpil v starožitníctve. 
Veľkú časť nábytku si Steve navrhol sám: 
posteľ, lavicu v chodbe so šatníkom, ale aj 
tú v kuchyni a niekoľko stolíkov. Najväčšou 
atrakciou spomedzi vlastných návrhov sa stal 
jedálenský stôl – spoločné dielo Steva a jeho 
obchodného partnera Antonia Pia Saracina, 
ktoré vytvorili v dielni archLAB studia a potom 
zaň získali aj cenu za nekonvenčný dizajn. Časť 
konštrukcie navrhli z uhlíkových vláken a jej 
ľahké, ale pevné krídla nesú hmotu ebenového 
dreva a tabule z tvrdeného skla. Dokonalosť 
remeselného dizajnu stoličiek sa objavuje 
v súčasnom vzhľade Stevovho stola s obdobným 
tvaroslovím. Steven tu býva už jedenásty rok, 
a napriek tomu svoj domov stále dotvára, mení 

18  Pohľad z malej čitárne smerom k oknu v pracovni

19  Mix nábytku v obývacom priestore vytvára dojem, že ide 
o hodnotnú zostavu dizajnérskeho nábytku. Steve zariadil svoju 
obývačku staršími kusmi, pre ktoré našiel to správne miesto, 
a tak im prisúdil eleganciu v harmónii s tmavou cementovou 
podlahou.
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detaily, prichádza s novými nápadmi. Byt sa 
stal takým domovom, aký si architekt Steve 
predstavoval od prvej chvíle. Bolo preňho 
životnou príležitosťou kúpiť priestor, na 
ktorí kupci nedovideli pre množstvo priečok 
a nesúrodé zariadenie. Napriek tomu to bol 
predsa len experiment a trochu laboratórny 
pokus oživiť interiér podľa vlastného priania, 
a pritom nemať starosti so zasahovaním 
či požiadavkami klienta. Napokon, byt 
reprezentuje názor architekta na bývanie a sám 
Steve hovorí, že experiment bol úspešný.

Len taká poznámka na slovenský 
okraj
Na tomto mieste by som chcela venovať 
pietnu spomienku niekoľkým industriálnym 
objektom, ktoré padli za obeť náhlivosti, 
nepochopeniu, megalomanstvu, ale možno 
len prostej túžbe po rýchlom zisku... Ak 
sa mýlim, nech mi developeri, ktorých 
sa to týka, a s nimi spolucítiaci činovníci 
odpustia. Česť hynúcej pamiatke ešte pred 
niekoľkými rokmi nádejných adeptov 
loftového bývania! Keby to Steve vedel, 
zaplakal by s nami...
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