
Case study
Cíle
Na začátku byl nápad architekta Adama Rujbra na zvel-

ebení a netradiční využití opuštěného prostoru bývalé prádelny 

v pavlačovém domě v centru Brna. Střešní prostor mu připadal  

zajímavý i díky pěknému výhledu na město. Majitelé domu bratři 

Stogerovi se záměrem přestavět bývalou prádelnu na obytný prostor 

souhlasili a prostor pronajali. Architektovi a iniciátorovi celé  

rekonstrukce se tak podařilo zprovoznit první Living showroom. 

Architekti a výrobci bytového vybavení mohou na základě platformy 

Living showroom spojit své síly, což pomůže oživit nevyužitá místa 

v atraktivních lokalitách měst. Každý z projektů je přínosem  

pro majitele pronajatého prostoru i pro zúčastněné dodavatele,  

kteří mohou touto netradiční cestou prezentovat své produkty  

ve vzorovém bytě. Na konci celého projektu je klient, který showroom 

navštíví, pronajme si ho a vše si na vlastní kůži vyzkouší.  

Potenciál spolupráce architekta, majitele a dodavatele tkví  

ve všestranné spokojenosti. Každý má možnost svou účast v projektu 

zhodnotit po svém. Architekt získá příležitost pracovat na obnově 

neobvyklého místa, dát mu zcela novou podobu a pronajmout ho 

k užívání. Majitel místa získá díky dohodě o pronájmu stálý příjem, 

který bude plynout ze zrekonstruovaného prostoru bývalé prádelny. 

Pro zúčastněné dodavatele je projekt přínosem z toho důvodu,  

že zde mohou netradiční cestou prezentovat své produkty.  

VýzVy
•	 Pronájem	zajímavého	a	neobvyklého	prostoru	v centru	města

Pro vybudování showroomu byl vybrán střešní prostor prádelny 

v pavlačovém domě na ulici Lidická v centru Brna. Pro vybudování 

obytného prostoru s kvalitním vybavením bylo k dispozici 21 m2.  

Díky poloze a výhledu na město byla taktéž splněna podmínka  

zajímavé a bezpečné lokality pro budoucí klienty. 

•	 Zajištění	finančních	prostředků	na	opravy	a	nákup	vybavení

Zástupci Living showroom vyjednali financování projektu s bankou 

Waldviertler Sparkasse prostřednictvím investičního úvěru ve výši 

350 000 Kč. S majiteli domu bylo domluveno, že nájemné bude 

odečítáno z hodnoty rekonstrukce. Maximální výše nákladů na 

opravu byla stanovena před podpisem nájemní smlouvy. 

•	 Vypracování	projektu	a	realizace	rekonstrukce

Projektové práce a management stavebních prací a dodávek  

vybavení zajistil tým Adam Rujbr Architects. Pro vybavení byli 

pečlivě vybíráni dodavatelé splňující kritéria jako: vysoká kvalita, 

designová vytříbenost, užitná hodnota a místo výroby Evropa. 

V neposlední řadě také výhodný poměr cena/výkon.

www.livingshowroom.cz	
 

Klient 
Stogerovi – majitelé domu 
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HISTORIE

Na začátku byl nápad architekta Adama Rujbra na zvelebení a netradiční využití 
opuštěného prostoru bývalé prádelny v pavlačovém domě v centru Brna. 
Architektovi a iniciátorovi celé rekonstrukce se v roce 2013 podařilo vytvořit 
první Living Showroom, apartmán spojující nadčasový design, originalitu 
a funkčnost na malém prostoru. Stal se pilotním projektem, který měl vyzkoušet 
životaschopnost apartmánů Living Showroom. 

Za dva roky svého provozu se začal těšit velké oblibě, začalo se tedy pracovat 
na vytvoření franchisové sítě apartmánů Living Showroom, prozatím na území 
České republiky, později i v zahraničí.

V roce 2015 objevil Ing. arch. Adam Rujbr v samém centru Prahy na ulici Jakubská 
atypický nevyužívaný prostor, který svou polohou a originalitou splňoval 
požadavky projektu. Tak se začal rodit první Living Showroom v hlavním městě.

KOMPLIKACE A VÝZVY

Vybraný prostor v Jakubské ulici nebyl určený k pronájmu, ale pouze k prodeji, 
což zkomplikovalo plán � nancování projektu.  

Dále bylo potřeba vypracovat projekt a realizovat ho, zajistit dodavatele s výrobky 
splňujícími požadavky na design a vysokou užitnou hodnotu. 

Prostor byl vlhký a relativně stísněný. Dlouhá léta nebyl nijak využívaný a bylo 
jasné, že rekonstrukce bude komplikovaná. 

To vše ale jen podporovalo zapálenost architektů a touhu se s touto 
výzvou poprat. 



Řešení
Úprava prádelny mj. znamenala kompletní zateplení, vybourání 

čelní stěny, osazení prosklené stěny, střešního okna, nových vstup-

ních dveří, vyzdění nových příček, obklady, dlažby, dubové podlahy, 

očištění původní cihelné stěny, osazení krbových kamen, instalace, 

elektro, voda, odpady, nové omítky, osazení tepelného čerpadla  

vzduch/vzduch, klimatizace, podlahového vytápění, rozvodů TV  

a internetu a osazení sanitárního vybavení. Dodávka mobiliáře 

spočívala v dodání atypického mobiliáře na míru v provedení  

kombinujícím dubem dýhované desky, bíle lakované části a části 

z černě probarvené MDF. Dále typový nábytek z ekokůže. Svítidla 

vesměs formou LED pásků. High tech audio / video. Celkové náklady 

činily 420 000 Kč. 

Partneři, kteří dodali vybavení do nového showroomu, mohli  

poprvé ocenit přednosti platformy Living showroom. Dodavatelé  

audio vybavení a matrací vyzdvihli výhody jedinečné prezentace 

jejich produktů zákazníkům v příjemném prostředí vzorového bytu.  

Pro firmy se zastoupením pouze v Praze nebo bez finančních 

prostředků na vlastní vzorkovnu byla účast na brněnském projektu 

skvělou příležitostí k propagaci. 

shrnutí - Kritéria pro Volbu liVing showroom

•	 Nové uplatnění nevyužitého prostoru a jeho zhodnocení  
kvalitním vybavením

•	 Minimální finanční účast zúčastněných stran – vyjednání úvěru

•	 Budoucí stabilní příjem z nájmu showroomu pro majitele prostoru

•	 Jedinečná příležitost prezentace produktů zúčastněných 
partnerů 

•	 Možnost vyzkoušet si použité vybavení a produkty na vlastní kůži

•	 Příjemná spolupráce s profesionály z týmu Adam Rujbr Architects

“Osobně projekt hod-
notím jako velmi záslužný 
a významný. Living show-
room v sobě vhodně 
snoubí odpovědi na 
mnoho naléhavých otázek 
současného života - jak 
být originální, ekologický, 
úsporný a hospodárný, 
uspokojit své estetické 
požadavky – a přesto 
se těmito faktory necítit 
omezený a limitovaný. 
Prostory i zdroje ubývají  
a inspiraci, jak lépe  
a radostněji využít v praxi 
to, co je již k dispozici, 
uvítají jistě nejen mladí lidé. 
A příležitost vyzkoušet si 
vše na vlastní kůži a smysly 
bude, domnívám se, všemi 
vysoce ceněna,”
 
Petr Ivanov
ředitel festivalu Architecture Week 
Praha.

„Projekt Living Showroom je velmi 
zdařilým pokusem o laboratoř, 
která nabízí interaktivní dialog 
mezi architektem a potenciálním 
klientem. Architekti simulují vysoký 
standart bydlení v malometrážním 
bytě, jehož prostory byly historicky 
využívány pro diametrálně odlišnou 
činnost. Klient si tak může během 
krátkodobého pobytu osobně ověřit 
tvůrčí kreativitu architektů 
a designerů, kteří tím prezentují svůj 
architektonický názor přímo 
v terénu. Tento projekt je ukázkou, 
že lze vytvořit kompaktní bydlení 
s estetickou nadhodnotou i 
v exponovaných lokalitách, a to bez 
obrovských � nančních nákladů.“

Dan Merta
ředitel Galerie Jaroslava Fragnera

ŘEŠENÍ

Ing. arch. Adam Rujbr našel vhodného investičního partnera, Martina Dítěte, 
se kterým založili společnost Jakubská s.r.o., a mohli tak vyjednat � nancování 
projektu formou bankovního úvěru a prostory vhodné pro Living Showroom 
koupit. 

Rekonstrukce prostorů bytu znamenala odstranění letitých nánosů stavebních 
úprav, tedy obezdívky stěn, vrstvy podlah a starých omítek. Bylo třeba vybudovat 
nové podlahové souvrství s tepelnou izolací a izolací proti pronikání zemní 
vlhkosti. Byly osazeny technologie pro zajištění výměny vzduchu, podlahové 
vytápění, ohřev teplé vody a kompletní inteligentní elektroinstalace. Dominantou 
apartmánu se stala skleněná průhledná koupelna.  

Tým Adam Rujbr Architects navázal partnerství s vybranými dodavateli 
atypického vybavení interiéru, a tak mohl být Living Showroom vybaven těmi 
nejmodernějšími bytovými prvky.

Vestavěný nábytek zcela netypicky neslouží jen jako úložný prostor, ale také 
skrývá veškeré technické vybavení, pro které by za normálních okolností byla 
třeba samostatná technická místnost. V dutině nad koupelnou se nachází větrací 
jednotka Atrea, zásobník teplé vody, kotel, rozdělovače podlahového vytápění 
i zázemí multifunkční stěny Smart-i-wall, která je jedním z nejzajímavějších prvků 
celého bytu. Jde o prosklenou interaktivní plochu, která zároveň tvoří jednu stěnu 
koupelny a představuje zcela novou dimenzi vnímání – promítá, hraje, reaguje 
na gesta podobně jako dotykový displej a v případě potřeby soukromí jedním 
stisknutím tlačítka učiní koupelnu neprůhlednou.  

Celý prostor Living Showroomu je inteligentní, ovládáný pomocí aplikace 
v chytrém telefonu nebo tabletu. Hosté nebo personál Living Showroomu tak 
můžou pohodlně řídit vytápění, spínat spotřebiče, ventilátory, vstupní dveře, 
závěsy, audio, video a další vybavení bytu, to vše navíc s možností nastavení času. 

Mobiliář byl dodán na míru, designový vzhled podtrhuje dřevěná podlaha 
a doplňky, jako jsou retro radiátory s litinovým vzhledem.

Dodavatelé mají v domácím prostředí Living Showroomu Jakubská umístěna 
svá loga, dále jsou prezentováni pomocí interaktivní stěny, což ocení zejména 
společnosti bez vzorkoven nebo se zastoupením v jiných městech. 

Celkové náklady včetně projektové dokumentace na rekonstrukci, technického 
dozoru, koordinace a interiérového vybavení činily 3 100 000 Kč, z toho 
nemovitost 2 350 000 Kč. 

 


