
EXPERIMENT: BYDLENÍ
NA 22 ČTVEREČNÍCH
METRECH

Marie a Oliver jsou již 7 let pár. Nyní se chystají
přestěhovat z venkova do Berlína. Marie dostala ve
svém věku kolem třicítky nabídku zaměstnání,
kterou chce bezpodmínečně využít.
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Feldkirch, Rakousko

Experiment: bydlení na 22 čtverečních metrech

https://www.blum-inspirations.com/cs/


Pár chce využít šanci konečně si najít společné bydlení: „Pro naše přátele a kamarády už je to
takový nekonečný příběh. Známe se snad odjakživa a tak dlouho už jsme spolu, ale ještě
jsme spolu nikdy nebydleli“, svěřila se Marie. „Nikdy se nám to z nějakého důvodu
nepodařilo“, vysvětluje Oliver, „ale teď jakoby skládáme oba dva naše byty dohromady a
stěhujeme se do jednoho nájemního bytu v Berlíně, kam je to od nás 200 kilometrů“.
Oddělení pro průzkum potřeb Blum zaslalo oběma mladým lidem pozvání do Rakouska, k
provedení experimentu.



Méně úložného prostoru, jako výzva

„Samozřejmě budeme mít mnohem méně místa, než jsme měli doposud. Já mám trochu
strach, jestli budeme mít v malém prostoru k bydlení dostatek úložného prostoru pro
všechny naše věci, které potřebujeme“, říká Marie, která pracuje u jedné vědecké výzkumné
společnosti. A zasvěcuje nás ještě víc do svého soukromí: „Přesně z toho důvodu jsme tolik
zvědaví na ten experiment.“



Důmyslná řešení v co nejmenším prostoru

Marie a Oliver se sešli s Belindou Gasser z oddělení společnosti Blum pro průzkum potřeb.
Belinda patří k týmu, který se zabývá sledováním používání kuchyní v celém světě. A provází
dnešním experimentem. „My se věnujeme uživatelům kuchyní v jejich vlastních kuchyních.
Přitom jsou v hledáčku stále naprosto přesné pracovní procesy a potřeby. Zkušenost je
samozřejmě možné přenést i na zbývající místnosti v bytě či domě“, připomíná expertka, co
její pracovní oblast představuje, a dodává: „U nás se vše točí například okolo otázek jako
‚Které zásuvky otvíráme jak často každý den?‘ nebo ‚S jakou rychlostí zavíráme dvířka a
výsuvy?‘, ale také ‚Kolik kilogramů uložených předmětů jsou v různých skříňkách?‘“.



Mikro byt jako test

Marie a Oliver strávili, sledováni kamerami, odpoledne v miniaturním experimentálním bytě
firmy Blum: „V našem bytě, který má 22 čtverečních metrů, jde o to, abychom realizovali
inovativní nápady pro řešení bydlení a získali co možná nejvíce úložného prostoru na
maličkém prostoru. Ale faktor, jak dobře se lidé v takových bytech cítí, samozřejmě nesmí
přijít zkrátka“, má Belinda jasno. Oba mladí badatelé mají kromě toho také objevovat
nejrozmanitější řešení v jednotlivých částech bytu a testovat je.



22 čtverečních metrů, to je vlastně větší
pokoj – nic víc.
„Já si vůbec nedokázal představit, jak můžeme do takového mikro bytu
všechny věci − a to už vůbec nemluvím o celé koupelně a kuchyni se všemi
zásobami – složit“, dumá Oliver. Ale šikovný ajťák i jeho partnerka byli
nakonec důmyslnými vychytávkami a řešením úložného prostoru v
jednotlivých zónách bytu nadšeni.
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Malý a fajn

Oliverovi se co možná nejlépe využitý prostor líbil: „Díky tomu zde také vládne velmi
příjemný pořádek. Mít takový byt s tímhle vybavením v Neuköllnu, to si umím představit“,
zní Oliverovo pozitivní hodnocení. A předtím spíše skeptická vědecká pracovnice Marie s
úsměvem dodává: „Ano, s Oliverem bych se sem taky nastěhovala.“
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