
Nežný barbar
Zariaóovanie «loftu» je komplikovaná záležitosČ. Tradiêne tento 
typ bytu svedêí «single» obyvateüom, ktorí oceĀujú veükorysú 

expanzívnosČ a slobodu neohraniêeného priestoru, 
a zároveĀ nepotrebujú privátne kútiky, kde by sa mohli obêas 

utiahnuČ v túžbe po kúsku súkromia. Ako sa teda berlínske štúdio 
Batek Architekten vyrovnalo s rekonštrukciou «loftu» urêeného 

pre päČêlennú rodinu?
Text: Lenka éiêvara; Foto: Marcus Wend
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B Ý V A N I E

Terasová vyhliadka: êasČ vložených kubusov 
obytných miestností má druhú etáž – pochôdzny strop 
uzavretý zábradlím z borovicových latiek.
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Konštrukêná podstata: aj kuchynská linka, podobne ako 
óalšie fragmenty «vloženého interiéru», preberá tesársku 

logiku konštrukcií zhotovených z bielených borovicových dosiek.
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Doružova: na zjemnenie surového naturelu «loftu» použil 
architekt Patrick Batek celkom zjavný trik – plochy stien 
vymaüoval tým najnežnejším z možných ružových odtieĀov.

Splynutie: do kúpeüne vybral architekt drobné 
obkladaêky v okrovom odtieni, ktorý dokonale splýva
s farbou borovicových konštrukcií montovaných prieêok.
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rchitektonický tím pod vede-
ním Patricka Bateka má za se-
bou množstvo vydarených re-
alizácií a okrem rezidenêných 
projektov sa êasto podieüa na reno-

váciách obchodných priestorov, barov a reštaurácií 
êi verejných budov i medicínskych zariadení. Me-
dzi popredných klientov štúdia patrí módna onli-
ne znaêka Zalando alebo Red Bull, ale napríklad aj 
niekoüko nemeckých kín.

Škatuükové bývanie

Berlínsky loft «SCH52» s rozlohou 240 metrov 
štvorcových vo vychytenej štvrti Kreuzberg pô-
vodne slúžil ako továreĀ. Štúdio sa rozhodlo vytvo-

riČ v byte separátne jednotky pre každodenný život 
obyvateüov, no zároveĀ pritom zachovaČ pocit roz-
üahlosti priemyselného «loftu» s rešpektom k jeho 
histórii. Preto vnútri bytu rozložili üahké borovico-
vé «škatule», do ktorých umiestnili spálne, kúpeü-
Āu, pracovĀu a šatník.
Otvorený priestor bol zachovaný v spojení obý-
vacej êasti s kuchyĀou a jedálĀou. Veüké okná do-
dávajú tejto spoloênej zóne extra rozmer otvore-
nosti. Škatuüové jednotky pritom nedosahujú až 
po strop, êím sa uchoval aj dojem vertikálnej veü-
korysosti. Vrchné êasti týchto obytných škatúü sú 
vyhotovené vo forme napodobenín zošikmených 
domových striech, takže z urêitého uhla pripomí-
najú panoramatický pohüad na mesto. Presvetle-
nie a odüahêenie je zabezpeêené aj použitím boro-

A
Ako sa patrí: obytný priestor «loftového» bývania 
v módnej berlínskej štvrti Kreuzberg je definovaný 
plynulou otvorenosČou a svetlosČou.
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vicových lištových «plôtikov» v hornej êasti stien 
škatúü, a takisto svetlíkmi z tvrdého polykarboná-
tu s mlieênou transparentnosČou. Celkový dojem je 
êistý, úhüadný, a najmä priateüský. Priamo nad šat-
níkom sa dá po schodíkoch vyjsČ na odpoêinkovú 
plošinu, využívanú na êítanie aj ubytovanie hostí.

Jemne i drsne zároveĀ

òalšou výzvou pri renovácii loftov je urêitý nevy-
hnutný industriálny chlad, ktorý iste má svojich fa-
núšikov, no pri rodinnom bývaní je skôr nežiaduci. 
Patrick Batek vyriešil túto dilemu bravúrne: vne-
sením množstva zjemĀujúcich prvkov, ktoré úspeš-
ne vykompenzovali pôvodnú tvrdosČ a neútulnosČ 
priestoru. Teplá ružová v tónoch cukrovej vaty 
a spomienok na detstvo, üahké konštrukcie z bie-
lenej borovice, hladkosČ a jemnosČ veükých nepre-
rušovaných plôch: to všetko zabezpeêilo na pohüad 
vüúdny výsledok, no vóaka citlivému dávkovaniu 

týchto elementov sa v náznakoch zachoval aj ori-
ginálny surovejší ráz loftu. Pri prechádzaní jednot-
livými miestnosČami pred oêami návštevníka hra-
jú lúêe svetla z rôznych strán a zdrojov, tvoriac tak 
oêarujúcu premenlivú scénu. Urêité nedokonalos-
ti stavby na stenách êi dlážkach ostali neupravené, 
nezamaüované, nezmizli ani industriálne kovové 
stúpy, takže voêi duchu pôvodného priestoru nebo-
la spáchaná žiadna zrada.

Slobodu priestorom!

Patrick Batek sa vo svojej práci zameriava najmä 
na vytváranie atmosféry; napriek tomu, že všetky 
jeho projekty sa vyznaêujú nemeckou precíznosČou 
konštrukcie, to, ako sa v priestore cítite, je preĀ-
ho omnoho dôležitejšie ako technické detaily. Špe-
ciálnou kapitolou je preĀ svetlo; rezolútne tvrdí, že 
«LED-kami» sa toho dá veüa pokaziČ. Pocit, kto-
rý vo vás chce vzbudiČ, je túžba dotknúČ sa prv-

kov interiéru, pohladiČ povrch a zoznámiČ sa tak 
s materiálom aj hmatom. Vtedy architekt dosia-
hol svoj cieü.
Vyhýba sa vzorom, nahusteniu a prílišnej dekora-
tívnosti, no nepodpisuje sa pod dizajnérsky mini-
malizmus. Viac mu sedí filozofia «slobody priesto-
ru». S každým klientom pred samotnou tvorbou 
návrhu strávi veüké množstvo êasu, aby sa pod-
üa vlastných slov «nacítil» do predstavy zadáva-
teüa. ZdôrazĀuje pritom, že to nie je êas na ka-
marátstvo – príliš blízky vzČah by, naopak, mohol 
byČ poêas prípravy a realizácie projektu kontrapro-
duktívny. Po finalizácii sa však vždy rád dá pozvaČ 
do vynoveného bytu êi domu na veêeru.

Nemeckí majstri

Materiály v jeho projektoch vždy hrajú prím: sku-
toêné, pravé, priznané, kvalitné. Patrick Batek sa 
netají svojou antipatiou voêi napodobeninám a fal-
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Neha minimalizmu: statný jedálenský stôl, ktorý bol 
vyrobený na zákazku v nekonvenênom (celkom odvážnom) 
farebnom odtieni, pochádza z dielní berlínskeho 
nábytkára Moritza Bannacha.

Fragmentárne dediêstvo: 
mohutné liatinové stúpy sú nástojêivou pripomienkou 

industriálnej minulosti priestoru.

Kontinuum: všetky priestory príbytku
zjednocuje plynulá podlaha z liatej cementovej stierky.
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ši. Preto sa zámerne vyhýba dlaždiciam, ktoré sa 
hrajú na drevo, êi nevhodne zvoleným odkazom 
k histórii êi geografii. V jeho návrhoch nenájdete 
nesprávne zaradený prvok patriaci do inej doby êi 
lokality. Dôkladný historický prieskum je dôleži-
tou súêasČou každej prípravy. SamozrejmosČou je 
použitie obnoviteüných zdrojov êi recyklovateüných 
materiálov.
Batek sa sČažuje aj na nemeckú «mentalitu staveb-
níctva»: každý si myslí, že si vie veci urobiČ sám, 
bez architekta êi profesionálneho nábytkára, staêí 
zájsČ do Hornbachu, všetko si tam nakúpiČ a doma 
zmajstrovaČ. V kontraste s do bodky premyslený-
mi a pedantne vyhotovenými realizáciami Patrika 
Bateka znie takýto prístup naozaj ako strategická 
neuváženosČ.

V lofte «SCH52» badaČ nielen precíznosČ návr-
hu, ale aj unikátny cit pre rovnováhu: industriál-
ne prvky sú akurátne vyvážené jemnosČou hlad-
kých a êistých plôch, tlmená monochromatickosČ 
je oživená jedinou výživnejšou farbou, výnimoêné 
kusy nábytku sú ojedinelé, a tak ostávajú skutoêne 
výnimoênými. (Za zmienku istotne stojí napríklad 
ružový kuchynský stôl z dielne nemeckého nábyt-
kára Moritza Bannacha.) Liata betónová podlaha 
kontrastuje svojou tvrdosČou s oblými operadlami 
stoliêiek z ohýbaného svetlého dreva. Studený ko-
vový kuchynský ostrov komunikuje s jasnou ku-
chynskou linkou z hladkej borovice.
Na otázku, êi je loft vhodný pre väêšiu rodi-
nu s deČmi, Patrick Batek svojou prácou odpo-
vedal brilantne. So svojím tímom vytvoril sku-
toêne jedineêný obytný priestor, ktorý poüahky 
pojme do svojej presvetlenej náruêe obyvate-
üov a vóaka cielenej všestrannosti im bude slú-
žiČ ešte mnoho rokov. —

Rekonštrukcia priemyselnej haly na obytný «loft»
«SCH52», Berlín-Kreuzberg, Nemecko
Architektonický tím: Anke Mü ller, Patrick Batek
BATEK ARCHITEKTEN, batekarchitekten.com
Dokonêené: november 2019
Pôdorysná výmera: 240 m2

Pôdorys podlažia
1 Vstup
2 Obytná hala
3 KuchyĀa s jedálĀou
4 PracovĀa
5 SpálĀa
6 Šatník
7 Chodba
8 Detská izba
9 KúpeüĀa
10 PráêovĀa

Dvojaký úêel: skriĀové moduly šatníka pri spálni sú 
nielen miestom na odkladanie obleêenia, 
ale aj konštrukciou podopierajúcou etáž oddychovej galérie.

1

2

3

4
5

6

7

9

10
8

8

byvanie batek.indd   82byvanie batek.indd   82 8. 12. 2020   15:15:058. 12. 2020   15:15:05


