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BAREVNÝ SVĚT PODLE  
PATRICIE URQUIOLY   

Příloha: Tipy na dárky

Byt, kde se věci 
nehromadí

SKRÝŠE 
NA HRAČKY

ÚTULNÁ PRACOVNA 

SEDAČKY 
S CHARAKTEREM

79,90 Kč/4,12 €
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A teď tu vládnu já!

Hyundai. Tucson

Komplexní
záruky bez
omezení km

Komplexní
záruky bez
omezení km



EDITORIAL

Podlahový polštář Cuscino 
Special, 100% polyester, 
99 x 99 cm, 12 vzorů, 
cena 4 050 Kč, 
www.fatboy.com, 
strana 26

Pojízdný úložný kontejner Chariot 
Boby je součástí stálé sbírky 
v Museu of Modern Art v New Yorku 
a La Triennale v Miláně, design Joe 
Colombo, cena 13 230 Kč, vyrábí 
B-line, www.madeindesign.com, 
strana 54–58

Skříňka Luna, otočná 
dvířka, MDF s dýhou 
v dekoru ořech nebo lak, 
vyrábí Coedition, cena 
143 000 Kč, 
www.coedition.fr, 
strana 88–91

Křeslo Klara, kostra z bukového dřeva, sedák 
a opěrák z ohýbané překližky s čalouněním, vyrábí 
Moroso, cena 44 200 Kč, 
www.ambientedirect.com, strana 27–38

Stojací lampa Cobra 
z lakovaného hliníku, 
výška 118 cm, design 
Greta Magnusson 
Grossman, vyrábí Gubi, 
cena 15 700 Kč, 
www.fi nnishdesignshop.
com, strana 52

EDITORIAL         
 Markéta Klocová,
 šéfredaktorka

Vážení a milí čtenáři,

nedávno jsem se dočetla, že pocit štěstí nevychází 

z nějakého „stavu“, nýbrž ze „změny stavu“, pocho-

pitelně k lepšímu. Z toho plyne, proč nemůžeme být 

šťastní nepřetržitě: na každou změnu si totiž rychle 

zvykneme a nová úroveň začne být brzy pociťová-

na jako běžná. Pro další pocit štěstí bychom proto 

potřebovali dosáhnout opět vyšší úrovně. To není 

dobrá zpráva, protože znamená, že bychom se při 

honbě za štěstím mohli také uhnat jako zajíci. Naštěstí 

na internetu objevíte i řadu jiných návodů na  štěstí. 

Tak třeba podle serveru FemaleFirst je u skoro 

90 procent lidí pocit štěstí ovlivněn čistotou domova. 

Vzhledem k tomu, že máme před sebou období před-

vánočního úklidu, dá se tedy očekávat, že množství 

šťastných lidí v naší populaci prudce vzroste. A to už 

teď na tom nejsme nijak zle: podle jednoho z mnoha 

průzkumů je nejšťastnější zemí na světě Švýcarsko, 

Česko se umístilo na pěkném 31. místě. Kdybychom 

ovšem v době dotazování věděli, že Slováci skončí 

až pětačtyřicátí a Poláci šedesátí, určitě by nás to 

katapultovalo do první desítky! Profesoři z University 

of British Columbia zase zkoumali, jak souvisí pocit 

štěstí s utrácením. Studentům rozdali poukazy na ná-

kup pochoutek a kávy. Jedna část skupiny měla jít 

a vybrat si za poukaz cokoli pro sebe. Druhá měla 

vzít milovanou osobu a poukaz utratit společně. 

Výsledek? Šťastnější byli ti, kteří se o své poukázky 

podělili. Vzpomeňte si na to, až půjdete kupovat dár-

ky svým bližním. A pokud by Vám chyběla nákupní 

inspirace, nalistujte poslední stránky tohoto čísla. 

Krásný advent, 

www.modernibyt.cz    3      
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PIŠTE, FAXUJTE, MAILUJTE! Moderní byt, Nádražní 32, 150 00 Praha 5, fax: 225 351 151, e-mail: moderni.byt@bmczech.cz, http://www.modernibyt.cz, 
marketa.klocova@bmczech.cz. Chcete-li mailovat i ostatním členům redakce, e-mailová adresa zní: jmeno.prijmeni@bmczech.cz.

79,90 Kč/4,12 €

INTIMNÍ
OSVĚTLENÍ

CHLADNIČKA  
ZN. IDEÁL  

KONFERENČNÍ 
STOLKY

ČÍSLO 10 /  ŘÍJEN 2015  ROČNÍK XIX

TŘICET ÚLOVKŮ PRO 
MILOVNÍKY DESIGNU

Příloha: Nejhezčí křesla

Dědeček malíř, 
otec architekt: 
byt s odkazem
slavných předků 

WELLNESS 
U VÁS DOMA
PRO BLAHO 
TĚLA I DUŠE 
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ŠTÍHLÉ A PRACOVITÉŠTÍHLÉ A PRACOVITÉ

VITAMINY 
U LEDU

KUCHYNĚ S DUŠÍ VENKOVA

Pracovní 
deska 
6x jinak

JAK VAŘÍ
RYCHLÉ VLNY?

3 TVÁŘE DŘEZU

Nože, které 
mají říz

PODZIM 2015 ČTVRTLETNÍK ČASOPISU MODERNÍ BYT 49 Kč / 1,99 €      

POUZE

49 Kč
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KOUPELNA, KTEROU 
BUDOU DĚTI MILOVAT

ELEMENTŮ
OČISTY5

TIPY PRO 
ZDRAVÉ ZUBY3

KDYŽ V RÁJI PRŠÍ
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PODZIM 2015 ČTVRTLETNÍK ČASOPISU MODERNÍ BYT 49 Kč / 1,99 €  

POUZE

49 Kč
CO UMÍ 
BIDETOVÁ 
SEDÁTKA? Posviťte si 

na koupelnu
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TIPŮ PRO 
RYCHLÝ ÚKLID 

LISTOPAD 2015 • 54,99 Kč / 2,29 €

... A BUDETE SE TĚŠIT DOMŮ

PRAKTICKÉ RADY A NÁPADY PRO PERFEKTNÍ DOMÁCNOST, DŮM A ZAHRADU

KUCHYNĚ PRO ŽIVOT, 
JAKÝ DOOPRAVDY JE

VÁNOČNÍ PEČENÍ 
TRADIČNĚ I TRENDOVĚ

KVETOUCÍ BALKON 
V ZIMĚ? PROČ NE! 

PODLAHY
NA VĚKY14

PROMĚNA DÍVČÍHO 
A KLUČIČÍHO POKOJE

PĚT DŮVODŮ, PROČ 
MÍT DOMA ŽIVÝ OHEŇ

TIPY PRO  
UMÍSTĚNÍ

OBRAZŮ

VYSAVAČE, 
KTERÉ SI 

ZAMILUJETE

KAMNA
& KRBY

SLEVA  & DÁREKPRO NOVÉ PŘEDPLATITELE
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KOUPELNA, KTEROU 
BUDOU DĚTI MILOVAT

ZDRAVÉ ZUBYZDRAVÉ ZUBYZDRAVÉ ZUBY

BIDETOVÁ 
SEDÁTKA? SEDÁTKA? SEDÁTKA? SEDÁTKA? 

VŠE, CO CHCETE VĚDĚT, KDYŽ ZAŘIZUJETE BYT...

...HLEDEJTE NA STÁNCÍCH A NA INTERNETU

PRO VÍCE INFORMACÍ A PŘIPOMÍNEK MŮŽETE PSÁT NA STRÁNKU MODERNÍHO BYTU NA FACEBOOKU

Vážení,  
musela jsem se štípnout, abych uvěřila 

vlastním očím, když jsem v minulém čísle vidě-
la na str. 78 vlevo nahoře u obrázku lampičky 
v podobě rozsvícené pandy cenu 273 266 Kč. 
Sice chápu, že jde o dílo slavné designérky 
a produkt známé značky Cappellini, ale přece 
jen – jste si jisti, že jste se nespletli a že taková 
věc může skutečně stát více než čtvrt milionu 
korun? 

 Jitka N., Olomouc 

Milá Jitko, skutečně jsme se nespletli, na-

opak, jak je naším dobrým zvykem, cenu jsme 

si důkladně překontrolovali. Částka samozřej-

mě nemusí sedět na korunu, protože je přepočí-

taná aktuálním kurzem. Dovolíme si ale uvést 

na pravou míru Vámi použitý pojem lampička: 

i když na obrázku vypadá svítící panda drobně, 

ve skutečnosti měří na výšku 160 cm a na šířku 

130 cm (jak bylo ostatně také uvedeno v popis-

ku). Svítící panda má tedy impozantní rozměry, 

o čemž se ostatně můžete přesvědčit na přilože-

né fotografii, kde se nachází ve společnosti své 

duchovní matky Paoly Navone a pana Giulia 

Milá Mirko, myslím, že doma také nenará-

žíte do stěn, takže věřím, že byste se naučila 

pohybovat i ve volném prostoru bez zdí, oddě-

leném pouze táhly ve výši pasu a propojeném 

symbolickými portály bez dveří. Já osobně vi-

dím u tohoto nádherného bytu jediný problém 

– jak odolat pokušení udělat si z všudypří-

tomných vodorovných táhel odkládací madla 

na ramínka, oblečení, šály, utěrky a jiné zavě-

sitelné předměty. To by byl totiž věčný hřích...

Vážená redakce,  
Moderní byt čtu už dlouhá léta a vždycky si 

v něm najdu něco, co mi pomůže zkrášlit moje 
bydlení. Také mi vždycky pomáhal najít inspi-
raci pro zajímavé vánoční dárky, a protože Vá-
noce už jsou tady za chvíli, tak by mne zajíma-
lo, jestli i letos přinesete nějaké nápady. 

 Alena Horká, Brno 

Milá Aleno, tipy na dárky najdete v tomto 

čísle na posledních stránkách. A kdybyste si 

tam nic nevybrala, máme pro Vás chytré řešení 

– když někomu věnujete k Vánocům předplat-

né Moderního bytu, vzpomene si na Vás hned 

jedenáctkrát do roka! Uznejte sama, že to se 

hned tak nějakému dárku nepovede... 

Nezapomeňte si také koupit příští číslo, 

v němž Vám prozradíme, do jakého stylu letos 

vyladit vánoční interiér. Pokud si od nás ne-

cháte poradit, čekají Vás pohádkové Vánoce!

Paní Aleně posíláme ze její milý dopis svíč-
ku Yankee Candle, která jí pomůže vykouzlit 
doma tu správnou vánoční atmosféru. 

Napište nám i Vy, co vás v tomto čísle nejvíc 
zaujalo, pro pět z Vás máme připraveny dárko-
vé balíčky značky Persil! 

Cappelliniho. Uznejte sami, že do takového 

milého společníka do domácnosti se už vyplatí 

trochu zainvestovat...

Milá redakce,  
v minulém čísle mne zaujal článek Mezi 

otevřenými stěnami o nevšedním bytě, který 
 vznikl na staré půdě. Na pohled vypadá úžas-
ně, ale nedovedu si představit, že bych v ně-
čem takovém bydlela a nenarážela neustále 
do některého z táhel či trámů. 

Mirka Krátká, Praha

DOPISY
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www.tescoma.cz

PRODEJNÍ CENTRA TESCOMA: BENEŠOV, Tyršova 175 / BLANSKO, Vodní 2 / BRNO, Olympia Brno / BRNO, OD Vichr, Kobližná 19 / BRNO, Ečerova 2b / BRNO, Cimrman, Masarykova 7 / BRNO–LÍŠEŇ Masárova 7 / BRUNTÁL, OD Rex 
/ ČESKÁ TŘEBOVÁ, J. Pácla 168 / ČESKÉ BUDĚJOVICE, IGY Centrum / ČESKÉ BUDĚJOVICE, Krajinská 31 / FRÝDEK-MÍSTEK, OC Frýda / FRÝDEK-MÍSTEK, Ostravská 1552 / HAVÍŘOV, OD Elan / HAVLÍČKŮV BROD, Na Valech 3568 
/ HODONÍN, Národní třída 50 / HRADEC KRÁLOVÉ, OC Atrium / HRANICE, nám. 8. května 368 / CHOMUTOV, OC Chomutovka / IVANČICE, Elektro Expert, Oslavanská 1597 / JIHLAVA, City Park / JIHLAVA, Farní 2 / KARLOVY VARY, 
OC Varyáda / KARVINÁ, OC Karviná / KLADNO, OC Central Most / KOLÍN, OC Futurum / KOPŘIVNICE, Obránců míru 1046 / KRNOV, OD Prior / KROMĚŘÍŽ, Kovářská 19/4 / LIBEREC, OC Nisa / LIBEREC, OC Forum Liberec / LITOVEL, 
Palackého 852/2 / LITVÍNOV, nám. Míru 336 / MLADÁ BOLESLAV, Bondy Centrum / MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, Stupka Home, Pivovarská 130/4 / MOST, OC Central Most / NÁCHOD, Běloveská 763 / NOVÝ JIČÍN, Masarykovo nám. 21 
/ OLOMOUC, Galerie Moritz / OLOMOUC, Galerie Šantovka / OLOMOUC, Dolní náměstí 47 / OLOMOUC, Erbenova 2 / OPAVA, OC Breda / OPAVA, Horní nám. 58 / OSTRAVA, Forum Nová Karolina / OSTRAVA, OC Avion / OSTRAVA, OC 
Laso / OSTRAVA, nám. Msgr. Šrámka 5 / PARDUBICE, OC Albert / PARDUBICE, tř. Míru 68 / PELHŘIMOV, Palackého 67 / PÍSEK, Chelčického 73 / PLZEŇ, Galerie Slovany / PLZEŇ, OC Olympia Plzeň / PLZEŇ, Koperníkova 
1 / PLZEŇ, Pražská 81/9 / POHOŘELICE, Komenského 259 / PRAHA 1, Obchodní pasáž Florentinum / PRAHA 1, OC Quadrio / PRAHA 1, Žitná 29/606 / PRAHA 2, Francouzská 175/14 / PRAHA 4, OC DBK Budějovická / PRAHA 4, OC 
Chodov / PRAHA 5, OC Nový Smíchov / PRAHA  6, OC Šestka / PRAHA 9, Centrum Černý Most / PRAHA 9, Galerie Harfa / PRAHA 9, OC Letňany / PRAHA 10, OC Europark Štěrboholy / PRAHA 13, OC Lužiny / PROSTĚJOV, OC Zlatá 
Brána / PŘEROV, nám. Přerovského povstání 1 / PŘÍBRAM, nám. 17. listopadu 298 / RAKOVNÍK, Ottova 89 / ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, Masarykovo nám. 176 / SLAVKOV U BRNA, Čs. armády 244 / STRAKONICE, Podskalská 
316 / SVITAVY, Stupka Hobby Market / ŠUMPERK, OC COOP / TÁBOR, OD Dvořák / TEPLICE, Galerie Teplice / TŘEBÍČ, Komenského nám. 141 / UHERSKÉ HRADIŠTĚ, Mariánské nám. 71 / ÚSTÍ NAD LABEM, OC Sever / 
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Křižná 853 / VESELÍ NAD MORAVOU, Masarykova 155 / ZLÍN, OC Centro Zlín / ZLÍN, Dlouhá 4311 / ZNOJMO, OD Dyje / ZNOJMO, Fiala, nám. Svobody 1551/4 / ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, OC Conven

Na pánvích s unikátně zvrásněným nepřilnavým 

povlakem, který má charakter neleštěného přírodního 

kamene, propečete pokrmy rovnoměrně, s minimálním 

množstvím tuku, bez připalování a se zachováním jejich 

přirozené chuti a šťavnatosti. Vhodné pro všechny typy 

sporáků včetně indukčních.

Wok
i-PREMIUM STONE

ø 28 cm 1199 Kč

Pánev hluboká
i-PREMIUM STONE

ø 24 cm 999 Kč

ø 28 cm 1199 Kč

Grilovací pánev
i-PREMIUM STONE

26×26 cm 999 Kč

Grilovac
i-PREMIUM

26×26 cm 99

Pánev 
i-PREMIUM

ø ø 24 cm 99
ø 28 cm 119

i-PREMIUM

øø 28 cm 119

, který má cha

kamene, propečete pokr

množstvím tuku, bez přip

přirozené chuti a šťavnato

sporáků včetně indukčních

3D struktura 
povrchu pánve
3D struktura 
povrchu pánve

Pánve
i-PREMIUM STONE

ø 20, 24, 26, 28 a 30 cm

od 799 Kč
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TEXT: JANA POLOMOVÁ A MARTINA PAULOVÁ, FOTO: ARCHIV

Pípáci v plném nasazení
Roztomilá přípojná zařízení komunikující s vaším chytrým telefonem pomocí 
aplikace Bleepbleeps vám pomohou otěhotnět a porodit, pohlídají a vychovají vaše 
dítě a ohlídají dům nebo vaše zavazadla. S novými zařízeními komunikujícími 
s vaším chytrým telefonem pomocí důmyslných aplikací se roztrhl virtuální prostor. 
Zatím si na britském e-shopu můžete koupit Sammy Screamer, ale v dohledné 
době bude v prodeji i domácí kamera, teploměr, tester plodnosti nebo kapesní 
ultrazvuk. Cena od cca 2 600 Kč.

Kontakt: BLEEP BLEEPS, www.bleepbleeps.com

Parádnice 
s copanem
Pohovku Braid navrhla pro 
norskou značku LK Hjelle 
designérka Lisa Hilland. 
Rozhodla se ji ozvláštnit 
látkovým copem ze čtyř pruhů 
látky. Materiál díky 3D vzoru 
ožívá hrou světel a stínů 
a získává skulpturální vzhled. 
Designérka našla inspiraci 
v každodenní činnosti – ranním 
splétání vlasů své malé dcery. 
Cena na dotaz.

KONTAKT: HJELLE, www.hjelle.no

Světlo, kolem se toč!
Designér Joel Hoff představil na nedávno 
proběhlém London Design Festival 2015 
stolní lampu Turn On (Wrong for Hay), 
kterou lze jednoduše ovládat otáčením její 
barevné základny, a světlo tak nejen 
zapnout a vypnout, ale také nastavit jeho 
intenzitu. Hliník a ručně foukané sklo, 
výška 19,5 cm, Ø 10 cm. Cena 3 557 Kč.

KONTAKT: STOCKIST, www.stockist.cz

010_016_MB11.indd   10 03.11.15   10:56
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Židle, která 
umí zestárnout
Novinka značky Kristalia židle 1085 
Edition, je předurčena k tomu stát se 
nadčasovou. Návrháři ze studia Bartoli 
Design se inspirovali nezdolností 
kožených podrážek značky Presot, které 
už od roku 1933 používají ti nejlepší 
návrháři obuvi a které vždy přežijí svého 
majitele. Kůže na sedáku a opěradle je 
stejně trvanlivá. V průběhu času bude 
krásně stárnout, trošku povolí, změní 
texturu i barvu, ale stále si zachová svou 
funkci. Kůže je na dřevěné kostře napnuta 
kovovými námořními upínáky a ve spoji 
prošita výrazným stehováním, které je také 
holdem obuvnické haute couture. 
Cena od 59 629 Kč.

KONTAKT: STOCKIST, www.stockist.cz

Rozmarné léto v Miláně
Helena Dařbujánová vytvořila speciální edici 
stolků z kolekce EmilyJarmilyCecily 
s motivem Rozmarné léto speciálně pro Český 
pavilon na milánském Expu.  Stolky jsou 
vyrobeny z překližky a březové dýhy se 
speciální úpravou, aby odolaly všem rozmarům 
počasí. Ilustrace dekorující desky stolků jsou 
od Andrey Tachezy. Cena 9 300 Kč.

KONTAKT: HELENA DAŘBUJÁNOVÁ, 
www.helenadarbujanova.cz

Majitelé džezvy budou závidět
Francesco Fusillo zaujal na milánském Salone Satellite, kde vystavují 
mladí designéři v rámci Salone del Mobile, natolik, že jeho roztomilý 
kávovar Lunika 360˚ se od 6. 10. prodává v prestižním milánském 
designovém supermarketu La Rinascente. Jeho zvláštní tvar 
umožňuje, že si kávu můžete snadno a bez jediné kapky nalít, 
i když kávovar nemá ucho. Cena cca 2 200 Kč.

KONTAKT: LA RINASCENTE, www.rinascente.it
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Měkké objetí 
v pevném sevření
Postel 768 (De La Espada) z kolekce 
čínského studia Neri & Hu je 
kombinací stabilní konstrukce 
z tvrdého dřeva dubu nebo ořechu, 
na kterou je možné uchytit libovolné 
doplňky včetně osvětlení nebo 
úložných boxů, a měkkého čalounění 
dostupného v mnoha materiálových 
i barevných provedeních. Výška 
konstrukce 22,5 cm, rozměry: 
150/160/180 x 200 cm. 
Cena od 136 343 Kč.

KONTAKT: KONSEPTI, www.konsepti.cz

Kruhový graf, který nenudí
Pie Chart System (H Furniture) tvoří čtyři různé moduly dodávané ve dvou 
provedeních, ze kterých je možné sestavit odkládací stolek nebo systém úložných 
boxů s odnímatelným víkem. Jednotlivé moduly lze kombinovat několika způsoby až 
do 13 různých konfi gurací. Tento velmi univerzální kousek nábytku umožňující hru 
s tvary a barvami je vyroben z masivního dřeva a překližky v několika barevných 
provedeních, design Hierve. Cena 9 296 Kč.

KONTAKT: H FURNITURE, www.hfurniture.com

Zahrajte si (s) kužely 
Kolekce svítidel Cone (Universo Positivo) vyniká 
jednoduchými liniemi bez viditelných svárů a výrazných 
otočných kloubů i při zachování dokonalé funkčnosti. 
Čistý vzhled podporuje kovová konstrukce a barevné 
stínidlo v kombinaci s dubovým dřevem, design 
Lara & Jan. Cena od 4 400 Kč. 

KONTAKT: UNIVERSO POSITIVO, www.universopositivo.com

010_016_MB11.indd   14 03.11.15   10:56
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Sprcha okouzlila porotu
Sprchová hlavice Closer, kterou loni představila fi rma Zuchetti, získala 
European Consumers Choice Award za rok 2015. Její autor Diego Grandi 
musí být potěšen. Po Good Design Award a Design plus zvítězil na celé čáře 
i u uživatelů, kteří v rámci své účasti v porotě sprchu každý den testovali 
a hodnotili její funkčnost. Došli k závěru, že sprcha je nejen mimořádně 
originální, inovativní, ale i kvalitní a funkční. Cena 39 000 Kč.

KONTAKT: DESIGNBATH, www.designbath.cz

TV od Bouroulleců je krásná i vypnutá
Bratři Bouroullecovi se s radostí odklonili od současného trendu 
ultratenkých obrazovek a navrhli Serif (Samsung), televizi připomínající kus 
nábytku. Vrchní část rámu lze využít jako praktickou poličku na dekorace 
a tu spodní jako stabilní podstavec pro umístění třeba na stůl nebo komodu, 
součástí televize je však také elegantní stojan. Textilní panel na zadní straně 
ukrývá všechny porty a dráty, takže Serif může stát klidně uprostřed 
místnosti a pořád mu to bude slušet. Televize bude dostupná ve třech 
velikostech s úhlopříčkou 24“, 32“ a 40“. Cena zatím nebyla stanovena.

KONTAKT: SAMSUNG, www.samsung.cz

Křehká obryně
Houpací židle jsou interaktivní 
a zábavné. Rocky (Nola) je 
navíc dostatečně pohodlná i při 
zachování křehkého výrazu díky 
subtilnímu kovovému rámu, 
který harmonicky kontrastuje se 
sedákem a opěrkou z masivního 
dřeva s bohatou přírodní 
texturou. Rozměry 66 x 70 x 
76 cm, výška sedu 43 cm. 
Cena na dotaz.

KONTAKT: NOLA, www.nola.se
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Byt, kde 
se věci 
nehromadí
Půdní byt na pražské Letné patřící sklářské 

výtvarnici Vladimíře Klumparové navrhl 

architekt Ivan Kroupa už před čtrnácti 

lety. Podařilo se mu vytvořit zajímavý 

a inspirativní prostor, který předběhl dobu 

a díky tomu vůbec nezestárl.

Půdní byt má úžasnou atmosféru 
i díky výtvarným dílům, které paní 
Vladimíra sbírá a vozí z cest. 
Řadu z nich má od svých přátel

018_024_MB11.indd   18 03.11.15   11:01
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Architekt Ivan Kroupa vytvořil 
na svou dobu nezvykle otevřený 
a minimalistický prostor. Sedací 
nábytek od značky Lignet Roset 
tvoří útulný společenský kout, 
který dobře komunikuje s celým 
prostorem

Vladimíra KlumparoVá

narodila se v roce 1954 v Rychnově nad Kněžnou

vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou 
školu sklářskou v Železném Brodě a pak 
pokračovala ve sklářském ateliéru profesora 
Stanislava Libenského na UMPRUM v Praze

za sebou má řadu výstav a ocenění a její 
tvorba je součástí sbírek světových muzeí

střídavě žije a pracuje v České 
republice a v Mexiku

www.vladimiraklumpar.com
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Práce na projektu probíhala na dálku, proto-
že majitelka bytu tehdy žila se svým manželem 
v zahraničí, kde má stále druhý domov a kde také 
pracuje. Nemovitost v Praze začala hledat kvůli 
své mamince. Měla představu loftového bytu, kte-
rý bude pražskou základnou a kde si zároveň zřídí 
ateliér. Půdu našel její kamarád výtvarník Jaroslav 
Róna a ten doporučil i architekta Ivana Kroupu. 

Měla jste nějaké specifické požadavky?
Vlastně jsem Ivanu Kroupovi hodně důvěřo-

vala. Znala jsem jeho práci, měla jsem představu 
o chytře a zajímavě pojatém otevřeném loftovém 
bytě, kde ale bude zároveň i dostatek soukromí. 
Vzpomínám si, že první návrh dispozice, ve kte-
rém byla kuchyň oddělená od společného pro-
storu, jsem odmítla. Pro mě je kuchyň srdcem 
domova a má být v centru bytu. Tehdy to tu bylo 
docela neobvyklé, kuchyň nebyla integrovanou 
součástí obývacího pokoje, ale Ivan se s tím vý-
borně vypořádal. S jeho finálním návrhem jsem 
naprosto spokojená. Moc ráda vařím a taky čas-

to něco nestíhám a tady to vlastně nevadí. Když 
hosté přijdou a večeře ještě není hotová, můžu se 
jim i přesto věnovat. Pracovní ostrůvek je konci-
povaný tak, že se k němu vejde víc lidí, takže často 
vaříme společně, a kdo pomáhat nechce, usadí se 
na pohovku se sklenkou vína nebo jen tak postá-
vá, ale všichni si můžeme povídat. Kuchyň je vy-
robená na míru podle návrhu Ivana Kroupy stejně 
jako stůl, u kterého se nají dvanáct lidí. 

Zbytek nábytku a zařízení vybíral také on?
Nábytek jsem vybírala sama. V Mexiku máme 

hliněný dům zařízený přírodními materiály, pře-
vládá tam dřevo, hlína, máme tam hodně kerami-
ky, a tak jsem v Praze zvolila pravý opak a vůbec 
jsem se třeba nebránila plastům. Židle u jídelní-
ho stolu jsou plastové a vytvářejí příjemný efekt. 
Plast úplně absorbuje barvu zapadajícího slunce 
a dostává teplý růžový nádech. V době, kdy jsme 
byt zařizovali, ještě nebyl příliš bohatý výběr, ale 
líbila se mi třeba značka Ligne Roset, tak jsem 
nakoupila pohovky u nich. 

p Otevřená, na míru navržená 
a vyrobená kuchyň přesně 
splňuje nároky majitelky na její 
funkci. Není místem, kde se 
kuchař o samotě a ve stresu 
potí nad přípravou večeře, tady 
zapojuje strávníky do činnosti, ať 
už je to pomoc s vařením nebo 
konverzace

pt Práci s prostorem zvládl 
architekt výborně. Jednotlivé zóny 
mají jednoznačně definovanou 
funkci, jsou dostatečně oddělené, 
a přesto tvoří kompaktní celek 
vyhovující stylu života majitelky 
bytu

t Velký jídelní stůl, u kterého se 
pohodlně nají dvanáct osob, je 
vyrobený na míru podle návrhu 
Ivana Kroupy. Tato část bytu je 
situovaná na západ a plastové 
židle získávají od zapadajícího 
slunce příjemné teplé tóny
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Byt už máte pěkně zažitý. Jak se vám tu po čtrnácti 
letech bydlí? Měnila jste během té doby něco?

Ivan Kroupa odvedl skvělou práci, co se týče 
dispozice bytu, jeho řešení prostoru se mi pořád 
moc líbí. Dokázal navrhnout otevřený byt a zá-
roveň v něm vytvořit dostatek soukromí. Jen 
jsem si v průběhu let uvědomila, že jemu vlastní 
styl je opravdu hodně minimalistický a že pro 
ženu by se přece jen ještě hodily další úložné 
prostory, například pro věci v koupelně nebo 
v ložnici. Celková obytná plocha bytu je 240 m2, 
z toho 80 m2 je ovšem původní ateliér, dnes sa-
mostatný byt, kde dříve bydlel syn. Minimálně 
50 metrů stěn je zkosených, což má své kouzlo, 
ale nedají se příliš využít. Tohle jsem si třeba 
z návrhů neuvědomila. Proto jsem pak trošku 
měnila původní výkresy a místo plánované vel-
ké knihovny jsem si pořídila uzavřenou skříň, 
nebo jsem zasáhla do prostoru, kde se původ-
ně vstupovalo z výtahu rovnou do bytu. Kvůli 
tepelné izolaci jsem si raději přece jen nechala 
vybudovat předsíň.

Zkosené stropy k půdním 
bytům neodmyslitelně patří. 
samozřejmě redukují prostor 
využitelný na úložný nábytek, 
ale na druhou stranu usínat 
s pohledem na hvězdnou oblohu 
se nesplní každému

Koupelna s vanou a neotřele 
umístěným umyvadlem 
navazuje na hlavní ložnici 
a autor návrhu se tedy opět 
musel poprat s velkým 
zkosením
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Inovační řešeni

Ušetřený prostor 2,6 m !2

Tradiční řešeni

Posuvné dveře se téměř rovnají pohyblivé stěně, která umožňuje spojení dvou  

prostorů. Podle nálady můžete získat větší místnost pouhým posunutím dveří, které 

oddělují dva menší pokoje. Ale to rozhodně není vše! Běžné křídlové dveře  obvykle 

nedovolují účinně využít malý prostor, jakým je koupelna nebo komora, či pohodlně 

otevřít dvířka chladničky, skříně, sprchového koutu.

Posuvné dveře naopak představují dokonalé řešení pro optimální využití omezených 

prostorů. 

Firma Scrigno je lídrem ve výrobě stavebních pouzder určených pro posuvné dveře, 

značkou  velmi oblíbenou italskými architekty a dekoratéry. 

STAVEBNÍ  POUZDRA PRO POSUVNÉ
DVEŘE ZVĚTŠUJÍ DŮM

info@scrigno.cz • www.scrigno.cz Stavební pouzdra pro posuvná okna a posuvné dveře
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Co považujete za nesporná pozitiva bytu?
Už jsem zmínila otevřenost, kompaktnost 

a využití prostoru. Jsem stále nadšená z kuchyně 
a nikdy mě neomrzí okolí. Letná je skvělé místo. 
Je tu spousta autentických krámků s kvalitními 
potravinami, výborné kavárny a restaurace, ze-
leň ve Stromovce a taky tu mám dobré sousedy. 
Je to taková kosmopolitní a omlazená čtvrť. ■

p několikaúrovňový prostor 
působí na první pohled velmi 
čitelně, ale na ten druhý je zřejmé, 
že je tu řada koutů stojících za 
bližší prozkoumání. Rozhodně se 
zdá být inspirativním místem, 
které by mohlo výtvarnému 
nadání svědčit

Říkala jste původní ateliér? Proč původní?
Věnuji se ateliérovému sklu, takže jsem si 

v ateliéru kreslila, ale i modelovala ze sádry nebo 
z hlíny modely, podle kterých pak ve sklárně 
vyrobili formu a do ní lili sklo. Ateliér, který tu 
vznikl, byl sice dost dlouhý a na výkresech vy-
padal prostorně, ale kvůli otevřenosti jednotli-
vých úrovní bytu a také kvůli tomu, že je stěna 
opět zkosená, by byl spíš vhodný jako ateliér pro 
grafika, ale ne jako sochařský ateliér, kde se po-
užívá prašný materiál a kde potřebujete vysoký 
prostor.
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www.sykora.eu

KUCHYNĚ
MĚSÍCE

Svěží bílá barva v kontrastu s temnou dýhou dubu 
kouřového. Ať už zvolíte jakýkoliv doplněk bude vždy IN.Kuchyně jsou vybavovány 

vestavnými elektrospotřebiči Electrolux

K modernímu bydlení patří i moderní vaření.  Díky nové řadě vestavných spotřebičů 
Electrolux bude chuť vašich pokrmů vždy dokonalá.  Vařte doma jako profesionálové 
s těmi nejlepšími kuchyňskými pomocníky, které využívají tu nejvyspělejší 
technologii s vysokým výkonem a chytrými funkcemi. Inspirujte se recepty a tipy 
na www.pecemevpare.cz a užijte si radost z vaření.

najděte nás na facebooku
www.facebook.com/electroluxceskarepublika
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LÁSKA 
JMÉNEM PUF
NEJČASTĚJI JE POUŽÍVÁME K PŘÍLEŽITOSTNÉMU 
POSEZENÍ A MILUJEME JE VE VŠECH PODOBÁCH 
PRO JEJICH RAFINOVANOU JEDNODUCHOST.

Puf/taburet Kovva, vlna/textil, 
Ø 45 cm, výška 45 cm, cena 
6 750 Kč, www.decortie.com

Puf/taburetka Circus, 
potahová látka Gabriel Medley, 
65 x 65 cm, výška 35 cm, 
design Simon Legald, vyrábí 
Normann Copenhagen, 
cena 14 280 Kč, 
www.questodesign.com

Puf Vevery, 100% 
bavlna, Ø 80 cm, výška 
35 cm, i pro venkovní 
použít, vyrábí Missoni 
Home, cena 19 390 Kč, 
www.amara.com

Ručně pletený puf 
z kolekce Catness 
Design, bavlna s 5 % 
elastanu, Ø 45 cm, výška 
30 cm, cena 3 320 Kč, 
www.catness-design.cz

Podlahový polštář 
Cuscino Special, 
100% polyester, 
99 x 99 cm, 12 vzorů, 
cena 4 050 Kč, 
www.fatboy.com
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Pohovka Paleta, design Christian 
Werner, možnost širokého výběru 
velikostí s područkami i bez, 
čalounění v kůži nebo látce, vyrábí 
Leolux, cena podle provedení od  
315 000 Kč, www.sedlakinterier.cz, 
www.poggenpohl.cz
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text: martina Paulová, foto: archiv

Pohovky 
s charakterem
Jsou ozdobou místnosti a znamenají pro nás mnoho. Společnice, 

s nimiž doma trávíme spoustu volných chvil, se přizpůsobí našim 

potřebám, poskytnou nám komfort a konejšivou náruč z polštářů 

plněných nejjemnějším husím peřím. Navíc jsou krásné, ať už 

jsou subtilní a lehkonohé, robustní a všeobjímající nebo roztomile 

výstřední. Bez pohovek by život nebyl tím, čím je.
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Pohovka Calin, design 
Pascal Mourgue, nohy 
z lakované trubkové oceli 
nebo masivního dřeva 
opracované do tvaru 
šestiúhelníku, 176 x 104 x 
82 cm, hloubka sedu 38 cm, 
vyrábí Ligne Roset, 
cena od 53 000 Kč, 
www.ligne-roset.cz

1

POHOVKY S CHARAKTEREM

LEHKONOHÉ SVŮDNICE
Máte pocit, že se prostorem 

vznáší s lehkostí motýla. 

Štíhlé elegantní nohy nesou 

měkké polštáře s grácií 

a něžností. Takové pohovky 

sluší každému prostoru, 

protože mu dodávají lehkost, 

vzdušnost a velkorysost. 
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Pohovka Combine, design Numen/For Use, 
ve třech různých šířkách, nohy masivní 
ořech, dub nebo kov, polštáře plněné 
paměťovou pěnou a peřím, snímatelný 
potah v různých látkách, vyrábí Prostoria, 
cena od 59 240 Kč, www.prostoria.cz

Pohovka Noho, výplň polštářů 
studená pěna, výběr z několika 
typů látek, 219/190 x 85 x 
78 cm, vyrábí Furninova, 
cena od 37 350 Kč, 
www.symersky.cz

Pohovka Evita, design Tamara Härty, automaticky 
nastavitelné područky, manuálně nastavitelná hlavová 
opěrka, možnost zakoupit s vestavěným řídicím panelem 
pro pohodlné nastavení sedáku, vyrábí Koinor, 
cena od 83 440 Kč, www.homestyle.cz

2

Pohovka Fénix, lze přizpůsobit 
sklon a polohu opěradel 
a područek pomocí polohovacích 
systémů, cena od 83 641 Kč, 
www.polstrin.cz

LEHKONOHÉ SVŮDNICE

1/ ÉTERICKÉ SEZENÍ
Kombinace přírodního ma-

sivního dřeva a bílých nadýcha-
ných polštářů působí neobyčej-
ně křehce až étericky. Pohovky 
se subtilní kostrou a jemnými 
nohami se hodí do každého in-
teriéru, protože opticky půso-
bí skladně a zdá se, že zabírají 
málo místa.

2/ HARMONIE KŘIVEK
Elegance lehkých nožek je 

nepřehlédnutelná. Ladné křiv-
ky jemné kovové konstrukce 
jsou v harmonii s měkkým tělem 
pohovky. Díky kvalitní výpl-
ni jsou sedáky velmi pohodlné 
a k maximálnímu komfortu vse-
dě i vleže přispívají nastavitelné 
opěrky. Nepopiratelnou výho-
dou je i vysoká zádová opěra za-
jišťující potřebnou oporu zádo-
vému svalstvu.
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3
vzhled může vzbuzovat dojem, 
že nejsou tak stabilní a kom-
fortní jako jejich podsadité 
kolegyně, ale opak je pravdou. 
Výplňové materiály mohou mít 
samozřejmě různou kvalitu, 
od níž se pak odvíjí tvarová stá-
lost a životnost pohovky. Použí-
vají se paměťové nebo studené 
pěny, které jsou doplněny po-
vrchovou vrstvou peří.  Pro do-
sažení požadované tvarové stá-
losti se využívá směs uvedených 
materiálů v poměru závisejícím 
na preferovaných vlastnostech 
výplňového polštáře.

Pohovka Noir, vyrábí 
Furninova, ve čtyřech 
různých šířkách, výplň 
polštářů studená pěna 
a peří, cena od 87 750 Kč, 
www.symersky.cz

Pohovka Don Giovanni, 
design Claudio Bellini, 
trubková konstrukce 
v kontrastní barvě k látce 
čalounění, kovové nohy 
v různé úpravě povrchu, výplň 
z paměťové pěny, stlačeného 
polyuretanu a vrstvy 100% 
husího peří, vyrábí Natuzzi, 
cena od 57 450 Kč, 
www.correctinterior.cz

3/ MODULUJTE
Modulární sedací systémy 

sbírají body už dlouho. Díky 
různým typům modulů si můžete 
vytvořit sezení přesně pro veli-
kost vašeho interiéru a na míru 
vašim potřebám. Výběr čalouně-
ní z množství tkanin je u větši-
ny výrobců samozřejmost stejně 
jako nabídka různých variant 
základny, ať už z různě uprave-
ného kovu nebo dřeva.

4/ NOHATÉ POHODLÍ
Nohaté pohovky boura-

jí představy o pohodlí. Štíhlý 

Pohovka Box, design Ivan 
Čobej, kostra buk či dub 
216 x 87,5/70 cm, cena 
39 680 Kč, www.brik.cz
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5/ OPŘETE SE ZDRAVĚ
Pohovka nemůže splňovat 

pouze estetickou funkci. O dobře 
zvolené pohovce můžeme mlu-
vit až tehdy, když se k zajímavé-
mu neotřelému designu přidají 
i parametry důležité pro zdravé 
sezení. Při sezení byste měli mít 
podepřenou více než jednu třeti-
nu délky páteře, abyste nemuseli 
sedět vzpřímeně kolmo k pod-
laze v úhlu 90°, ale pohodlně se 
mohli opřít a uvolnit svalstvo.

Pohovka Spirit, design Georg 
Appeltshauser, kostra ze dřeva a kovu, 
kožené čalounění, na výběr ze dvou 
hloubek sedáku, zádová opěrka 
se dá nastavit, vyrábí JAB, cena od 
121 290 Kč, www.casamoderna.cz

Pohovka Julita, design Jan Armgardt, 
nohy inspirované tvary větví stromů 
v provedení přírodní nebo mořený dub, 
nebo lakovaný buk, na přední části 
zádové opěrky ozdobné prošívání, 
k dostání v několika velikostech, 
vyrábí Leolux, cena 96 600 Kč, 
www.sedlakinterier.cz, 
www.poggenpohl.cz
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POHOVKY S CHARAKTEREM

JEMNÉ PEČOVATELKY

32      

Naducané polštáře, pevné boky a měkkost, kam oko dohlédne je 

výsadou robustních pohovek. Často se mohou rozložit na super 

pohodlná lůžka a mnohé z nich nabízejí i úložný prostor. Chtějí za to 

často ale hodně místa.
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7JEMNÉ PEČOVATELKY

6/ SVLÉKACÍ POHOVKY
V případě modulárního sys-

tému Tetris je příjemná možnost 
výběru ze tří volně kombino-
vatelných modulů a dostatečně 
vysoké zádové opěrky. Model je 
k dostání v látce i v kůži. V lát-
kovém provedení je potah sní-
matelný a lze ho prát, což je ob-
zvlášť u světlých pohovek dost 
praktický aspekt.

7/ POHOVKOVÁ POSTEL
Rozkládací pohovky s úlož-

ným prostorem jsou výhrou 
v menších bytech. Je dobré si 
před koupí vyzkoušet rozkláda-
cí mechanismus, obzvlášť tehdy, 
když plánujete lůžko využívat 
častěji než jen pro občasné ná-
vštěvy. V tom případě je důležitá 
i kvalita výplně, která by se ne-
měla proležet ani prosedět, ale 
naopak si udržet stálý tvar.

Pohovka Mio, design 
Norbert Beck, sedáky 
s vnitřní dřevěnou kostrou 
a pružinami vyplněné 
studenou pěnou a vrchní 
vrstvou z prachového peří 
zapracovaného 
do kapsiček, grafi tové 
kovové nohy, vyrábí 
Rolf Benz, 
cena od 173 333 Kč, 
www.sykora-home.cz

Rozkládací pohovka Aro, 
možnost rozložení na lůžko 
s úložným prostorem, plocha 
lůžka 148 x 196 cm, výška sedu 
41 cm, v látce Sawana 80, 
vyrábí Euromebel Styl, cena 
9 299 Kč, www.okay.cz

Pohovka Dorian, design Mansoni 
a Tapinassi, výplň z paměťové 
pěny, stlačeného polyuretanu 
a vrstvy 100% husího peří, potah 
v látce i v kůži,  vyrábí Natuzzi, 
cena od 68 540 Kč, 
www.correctinterior.cz

Pohovka Connect, design Anderssen & Voll, 
11 různých modulů, které mohou být libovolně 
sestaveny, v různých typech čalounů značky Kvadrat, 
cena za 1 modul 22 000 Kč, www.stockist.cz

Pohovka Tetris, volně 
kombinovatelné moduly 
o rozměrech 80 x 80 cm, 
nebo 80 x 120 cm, výplň 
ze studené pěny s vrstvou 
vláknité výstelky, 
vyrábí Furninova, 
cena od 60 480 Kč, 
www.symersky.cz

Pohovka Orion, jednotlivé moduly umožňují vytvořit si 
libovolnou sestavu, je možné je rozkládat, polohovat nebo 
třeba měnit jejich hloubku, 283 x 80 x 61 cm, cena v látce 
od 54 897 Kč, v kůži od 104 169 Kč, www.polstrin.cz
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8/ VINTAGE S KOLEČKY
Lehký vintage vzhled pohov-

ky Aberdeen naznačuje, že si 
v ní posedíte opravdu pohodlně. 
Zajímavě řešené jsou područky, 
které nabízejí pažím komfort 
a zároveň si na nich lze i příjem-
ně poležet. Péče byla věnována 
detailům, jako je zdobné tunýl-
kové prošití polštářů sedáku 
nebo praktická kolečka, která 
dodají modelu švih.

9/ DVAKRÁT CVAK
O pohovce Nap říká její tvůr-

ce Rafa García, že je inspirována 
starými matracemi s knoflíky. 
Tohoto prvku využil na sedá-
ku, ale jinak je pohovka mla-
distvě moderní produkt, který 
se pomocí sofistikovaného me-
chanismu změní dvěma pohyby 
v pohodlné lůžko. Ráno se pak 
stejně rychle promění v úhled-
nou pohovku, která ukryje ložní 
prádlo ve svých útrobách.

Pohovka Aberdeen, design 
Offi cinadesign Lema, polyuretanová 
výplň s antialergickými a ekologickými 
vlákny, 200 až 230 x 60 x 101 cm, 
vyrábí Lema, cena od 154 188 Kč, 
www.stockist.cz

Pohovka Nap, design Rafa García, 
lze rozložit na pohodlné lůžko, má 
úložný prostor z eukalyptového dřeva, 
nohy jsou černě lakované, vyrábí 
Sancal, cena od 55 159 Kč, 
www.onespace.cz

Pohovka Lario, design Antonio Citterio, podstavec z kovu 
s epoxidovým lakem, sedací část s vnitřní kostrou ze dřeva 
a z kovu čalouněnou ochrannou látkou, výplň z husího peří, 
snímatelný látkový nebo kožený potah, vyrábí Flexform, 
cena (bez polštářů) od 537 337 Kč, www.stockist.cz

Pohovka Colonn, 3 základní kombinovatelné 
moduly, 2 přídavné polštáře plněné peřím, lze 
rozložit na pohodlné lůžko, vyrábí Miotto, cena 
od 52 699 Kč, www.miotto-design.com
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POHOVKY S CHARAKTEREM

ZÁBAVNÉ VÝSTŘEDNICE
Všechno je na nich tak trochu 

jiné, vyzývavé a mnohdy 

zarážející. Nudit se s nimi 

ale nebudete, ať už pro jejich 

zábavný design, nebo pro to, 

že myslí třeba i na to, kam si 

položíte svůj drink. Smiřte se 

ale s tím, že všechnu pozornost 

budou mít ony. Pohovka Bridge, design Kati Meyer-Brühl, 
posunovatelné područky a zádové opěrky 
v pastelových barvách, snímatelný potah, vyrábí 
Brühl, cena od 54 800 Kč, www.defakto.cz
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Pohovka Avec Plaisir, design Kati 
Meyer-Brühl, snímatelný potah v různých 
typech látky, 185/215 x 104 x 71 cm, vyrábí 
Brühl, cena od 76 000 Kč, www.defakto.cz
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ZÁBAVNÉ VÝSTŘEDNICE

10/ PŘÁTELSKÁ K PÁTEŘI
Pohovka Gynko se pyšní nejen 

výraznými barvami, ale i smy-
slem pro odpovědnost vůči vaší 
páteři. Sezení má totiž svoje pra-
vidla, a čím větší záklon při se-
zení máte, tím by měla být opěr-
ka pohovky vyšší. Při obvyklém 
sklonu od 120° by měla dosa-
hovat pod lopatky, jinak vám 
po chvíli začne tuhnout krční 
páteř. Gynko vyjde v tomto ohle-
du vaší páteři vstříc. 

11/ MLÁDÍ VE SPRÁVNÉ 
VÝŠCE

Špatné sezení je vedle stresu 
hlavním důvodem zablokování 
krční páteře. Vybírat pohovku 
se tedy vyplatí nejen očima, ale 
především pozadím. Sedíte do-

statečně vysoko, pohodlně usa-
zeni a vaše tělo cítí oporu? Pak 
jste si vybrali dobře. A znáte to 
moudré přísloví: „Co se v mládí 
naučíš…?“

Pohovka Ottoman, design 
Sholten & Baijings, vyrábí 
Moroso, cena nebyla dosud 
stanovena, www.konsepti.com

Pohovka Thea, design Lina Obregón a Carolina 
Galan, sedací systém sestává ze 6 typů modulů, kostra 
je vyrobena z masivního dřeva a dřevotřísky a je 
opatřena elastickými popruhy, výplň z polyuretanové 
pěny a husího peří, snímatelný potah v bílé, holubičí 
šedi a šedé barvě, vyrábí MGF Italia, cena za dvojsed 
od 108 552 Kč, www.konsepti.com

Pohovka Gynko, design 
Jörg Wulff & Thomas Müller, 
k dostání jako dvoj a trojsed 
s různými moduly 
a podnožkou, nastavitelné 
područky, lze zvolit 
i v čalounění pro venkovní 
použití, vyrábí Leolux, cena 
pohovky od 92 260 Kč, 
taburetu od 13 580 Kč
www.sedlakinterier.cz,
www.poggenpohl.cz
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12/ SKLÁDANKA NÁPADŮ
Mosaico je španělskou mo-

zaikou dobrých nápadů. Clara 
a Alex, designéři ze studia Yo-
noh, jsou z Valencie, města pro-
slulého výrobou keramických 
dlaždic. Právě ty je inspirovaly, 
když pro Sancal vytvářeli mo-
dulární sedací systém s odklá-
dacími stolky, které mají mra-
morové nebo dřevěné desky. 
Mosaico je skládanka, pomocí 
níž můžete vyřešit různá pro-
storová omezení a vytvořit v in-
teriéru úžasné sezení.

13/ RŮZNÝ ÚHEL POHLEDU
U pohovky B flat, jak už její 

název napovídá, můžete sklopit 
zádové opěrky do několika úhlů 
nebo si vyrobit pohodlnou měk-
kou placku. Nemusíte zůstat 
ani u neutrální světlé šedé, ale 
můžete vybírat z dlouhé desítky 
kůží a látek tu pravou. ■

Pohovka Prado, design 
Christian Werner, snímatelný 
potah, polštáře mohou být 
v jiné barvě než potah 
sedáku, lez rozložit na lůžko, 
cena od 86 000 Kč, 
www.ligne-roset.cz

Pohovka Mosaico, design 
Yonoh, modulární systém 
sedáků a přídavných stolků 
pro vytvoření řady variací, 
vyrábí Sancal, 
cena 50 610 Kč, 
www.onespace.cz

Pohovka B fl at, design 
Andreas Berlin, opěradlo 
se dá sklopit do horizontální 
polohy, ve třech různých 
velikostech, hliníkové nohy, 
vyrábí Leolux, 
cena od 352 660 Kč, 
www.sedlakinterier.cz,
www.poggenpohl.cz
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1/ JAKO KÁMEN
Pokud chcete zajistit své kou-

pelně nadčasový vzhled a ze-
nový klid, seznamte se s mo-
derními imitacemi kamene. 
„S použitím digitální technolo-
gie HD Print není těžké vytvořit 
dokonalý povrch kamene s lávo-
vým reliéfem a autentickou ba-
revností, který je plně funkční 
a nabízí všechny výhody kera-
mického obkladu, jako jsou che-
mická nezávadnost, odolnost, 
snadná údržba,“ vysvětluje 
produktová manažerka značky 
Rako Zděnka Kaslová. Origi-
nální kresba kamene nejvíc vy-
nikne na velkých plochách. Aby 
se však koupelna neproměnila 
v grottu, radí Zděnka Kaslová 
odlehčit keramický obklad s ka-
menným vzhledem obkládač-
kami v bílé nebo světlé barevné 
variantě. V prostorově úsporné 
koupelně bude fungovat „ka-
menná“ keramika ve světlém 

Pokud se právě chystáte na rekonstrukci 

koupelny, podívejte se kritickým okem 

na všechny její přednosti i slabé stránky. 

Právě výběrem vhodného obkladu můžete 

otočit výsledný dojem o 360 stupňů.

OPTICKÉ TRIKY

1

2
Nové dekorativní obkládačky 
s reliéfem ze série Color 
One, formát 20 x 20 cm, cena 
459 Kč/m2

Keramický obklad Como 
s reliéfem přírodního kamene, 
základní formát 33 x 33 cm, 
cena 399 Kč/m2

OPTICKÉ TRIKY
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odstínu, která ji pocitově ochladí 
a přidá optické centimetry navíc. 

2/ SVĚTLÁ VS. TMAVÁ
Řešíte-li problém nedostatku 

prostoru a přirozeného svět-
la, vsaďte na kombinaci tma-
vé podlahy a světlých obkladů 
na stěnách. Aby výsledný efekt 
nepůsobil fádně, pohrajte si 
s formáty a zapojte různé po-
vrchové úpravy obkladů. Inspi-
rujte se například sérií Color 
One značky Rako Object, v níž 
najdete nové dekorativní ob-
kládačky s reliéfním povrchem 
v odstínech bílé, krémové, svět-
le šedé, červené a antracitové 
v lesku i matu. Světlé odstíny 
koupelnu opticky nafouknou 
a reliéfní dekor dodá jejím stě-
nám živou plasticitu. 

3/ OBLOŽENÁ DŘEVEM
Potřebujte-li koupelnu na-

opak zateplit, inspirujte se 

originálními imitacemi dřeva. 
Obklady s výrazným reliéfem 
použijte zejména v koupelně, 
v níž mají šanci vyznít. Jako 
protiváhu doporučují odborníci 
z Raka použít bílé obkládačky 
a tvarově zajímavou bělostnou 
sanitu. Pokud chcete aplikovat 
imitaci dřeva v malé koupelně, 
směřujte ji zejména na podla-
hu, která odpoutá pozornost 
od stísněných prostor.

4/ V ŽIVÝCH BARVÁCH 
Nezříkejte se v koupelně ba-

revných obkladů, protože právě 
díky nim se může stát nejoblí-
benější místností vašeho bytu. 
Zvýrazníte-li v dlouhé a úzké 
koupelně zadní stěnu, opticky 
se vám přiblíží a rázem bude 
působit příjemnějším intim-
ním dojmem. Široké koupelně 
zase prospějí barevné boční 
stěny, které celý prostor vizuál-
ně stáhnou. Zapojíte-li do hry 

mozaiku, vyvoláte iluzi hemže-
ní nekonečného množství kos-
tiček, tedy další optický klam, 
který vaši koupelnu zvětší. 
Nebojte se moderních metalic-
kých odstínů, které budou dob-
ře odrážet světlo. Vaše koupelna 
pak bude jen zářit. ■

ODBORNÍK RADÍ

„Díky mixu barevné mozaiky 
dodáte světlému koupelnovému 
prostoru ‚šťávu‘. Odvážná 
barevnost obkládaček vynikne 
sama o sobě i v kombinaci 
neutrálních barev a přírodních 
materiálů. Nebojte se 
experimentovat,“ doporučuje 
Pavel Novák za creative 
shop značky Rako

 

4 Barevná exploze ve vysokém 
lesku Trinity, základní formát 
20 x 40 cm, cena 399 Kč/m2

3
Série obkladů Era, vysoký reliéf 
s designem rustikálního 
„ochozeného“ dřeva, základní 
formát 33 x 33 cm, cena 359 Kč/m2

KONTAKT:
RAKO, www.rako.cz

040_041_MB11.indd   41 03.11.15   11:19



byt od a do z

42      

OdříkanéhO 
chleba největší 
krajíc Monika a její syn Kryštof postrádali zahrádku natolik, 

že se rozhodli po pěti letech opustit příjemný, moderně 

zařízený byt a postavit si dům. Byt už nechtěli. Monika se 

začala rozhlížet po parcele, ale designérka Dája Šulcová ze 

studia Design Line ji představila přízemní byt v Praze 6 se 

zahradou, který ji natolik okouzlil, že od svého původního 

záměru upustila.
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text: lenka saulichová, foto: lukáŠ hausenBlas

p Designérka Dája Šulcová 
ze studia Design Line

t Jemné oživení modrou 
barvou vnáší do místnosti 
kvalitní koberec Prime Silk 
(Stepevi). Harmonický celek 
dotvářejí stolky s kamennou 
deskou Harpa (Alivar)

Slovo deSignérky

Dája Šulcová, Design Line 

Ačkoliv se nám zpočátku zdála dispozice 
obývacího pokoje s kuchyní jednoznačná, nakonec 
byla ta nejobtížnější. Klientka měla tak náročné 
požadavky, že se zprvu zdálo téměř nemožné 
všem vyhovět. Po předložení mnoha variant řešení 
se nám podařilo naplnit její představy. K velkým 
změnám došlo i v prostoru ložnice, která je díky 
širokým skleněným dveřím propojená s velkou 
šatnou, koupelnou a dopřává klientce pocit 
absolutního soukromí. Práce na tomto interiéru 
trvala téměř rok a podílel se na ní se mnou celý 
náš tým. Skutečnost, že je klientka v novém 
domově šťastná, je pro nás velkou odměnou.
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kdo tu žije

Monika  
41 let, majitelka reklamní agentury, hraje 
plážový volejbal a tenis, ráda čte a cestuje

Kryštof 
6 let, rád plave, maluje, fotí a natáčí videa, hraje 
tenis a stejně jako maminka hraje plážový volejbal

 

Majitelka si pochvaluje 
extrémně širokou koženou 
pohovku Le onde (dema), 
jejíž sedací plochu lze 
jednoduchou úpravou zkrátit 
k pohodlnějšímu sezení

t kuchyň je vybavena bílými spotřebiči Miele. 
Výrazný je velmi dlouhý ostrůvek, který 
zahrnuje varnou i mycí zónu, zhotovený 
z corianu v kombinaci s dřevěnými 
podlahovými prkny (kid interier design)
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Zahrada byla jediným důvodem, proč jste původní 
byt opustili?

Změnila se moje životní situace, potřebovali 
jsme také prostornější bydlení. S Dájou jsem se 
poznala při rekonstrukci svého bývalého bytu. 
Potřebovala jsem poradit se stěrkou a nakonec 
mi zrekonstruovala a zařídila celý byt. Líbí se mi 
způsob její práce, je rychlá a rázná. Vyhovujeme si 
temperamentem i lidsky. Ihned má jasnou vizi. Při 
mé pracovní vytíženosti to bylo ideální, nemohla 
jsem jinak než ji opět oslovit. V předchozím bytě 
jsem bydlela pět let a nikdy se mi neokoukal. Vše 
se mi tam líbilo, jako by to bylo nové. Klidně bych 
tam bydlela dál, ale hodně jsme postrádali zeleň 
a zahrádku. 

Tento byt naplnil vaše představy a vyhověl všem po-
žadavkům? 

Je větší a zahrada je skvělá. Syn se rád koupe 
v bazénu a já také ráda plavu. Nebyl žádný pro-
blém umístit sem bazén s protiproudem. Je tu 
dost místa také pro vířivku, venkovní posezení, 
gril i trampolínu. Mám radost z bytu i zahrady. 
Jsou přiměřené svými rozměry a nároky odpo-
vídají mým časovým možnostem. Dům vyžaduje 
daleko větší péči a já jsem pracovně hodně vytí-
žená. Hned po první návštěvě bytu jsem měla jas-
no, zamilovala jsem se do tohoto místa navzdory 
své touze po domě. Byt má 180 m2, rozprostírá se 
v jednom podlaží a má zahrádku. Vnímám ho jako 
jednopodlažní dům s přímým vstupem na zahra-

p Prostor jídelny, vyzdobený 
na zakázku malovaným 
abstraktním obrazem Zuzany 
Valentové, odlehčuje jídelní 
stůl Pechino (MIDJ) 
s transparentní skleněnou 
deskou a kovovou podnoží. 
Doplňují ho kožené židle 
Sharon v kombinaci 
smetanové a světle modré 
barvy od stejného výrobce
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mi, že to nelze, ale mám ho, protože Dája nezná slo-
vo nelze. Nechala v Itálii vyrobit atypický velký krb 
na biolíh. Kuchyň jsem si přála řešit jinak, než byla 
v původním projektu. Bylo třeba přivést vodu do os-
trůvku a vysekat odpad. Sice to trvalo skoro rok, ale 
všechny mé představy se naplnily. Vše je zhotove-
no v dobré kvalitě, smysluplně je řešený celý dům. 
V kuchyni mám na jedné straně velkou chladničku 
a na druhé stejně velkou mrazničku a také zabudo-
vaný kávovar, který jsem si moc přála.

V původním projektu pamatovali i na šatnu?
To ne, ale já si ji moc přála. Vznikla z malé 

místnosti vedle ložnice odstraněním příčky, dveří 

du, kde je chytře zajištěno i soukromí. Prostředí 
je příjemné a mám to blízko do práce i do centra. 

V jaké podobě jste byt přebírala?
Byl to vlastně holobyt, ale s podlahou. Ta se mi 

líbila stejně jako koupelny. Naštěstí se byt nacházel 
ve fázi, kdy bylo možné udělat větší změny. Napří-
klad bylo třeba upravit příčky v klidové zóně, změ-
nit dveře, kompletně předělat elektroinstalaci... Teh-
dy jsem téměř bydlela v showroomu Design Line. 
Pohovku jsem nechtěla mít umístěnou v prostoru 
a dívat se na televizor na zdi. Naopak, přála jsem si 
mít výhled do prostoru a ven do zahrady. To se po-
dařilo stejně jako krb, po němž jsem toužila. Řekli 

pu Pokoj Kryštofa je 
sestaven z nábytku 
vyrobeného na zakázku 
a vyzdoben tapetou Mineral 
(Elitis) a záclonou designers 
Guild. Spí na dětské posteli 
Novamobili. Sám si zvolil 
tyrkysovou barvu
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PRODEJNA SVÍTIDEL 
A BYTOVÝCH DOPLŇKŮ

Brněnská 2177, 686 03 Staré Město u UH
tel.: +420 573 902 077

www.svitidla-led-lighting.cz, palnas@palnas.cz
www.palnas.cz, www.styl-bydleni.cz

Palnas, spol. s r. o., je předním českým 
dovozcem a prodejcem osvětlení. Klademe 

důraz na kvalitu, technické provedení 
a spolehlivost, proto nabízíme svítidla 

a osvětlení od předních výrobců pro všechny 
typy interiérů i exteriérů, a to v moderním 

i klasickém provedení. 

Dobře zvolené osvětlení vytvoří pomocí svítidel 
dokonalé harmonické prostředí, které zajistí 

spokojený a klidný život.

Můžete se sice inspirovat v prodejním 
e-shopovém katalogu svítidel, ale také Vás rádi 

přivítáme v naší prodejně svítidel ve Starém 
Městě, kde je Vám k dispozici více než 200 m2 
prodejní plochy. S výběrem svítidla Vám rádi 

poradíme

Stěna vstupní chodby je 
polepená tapetou Pezzara 
(Studio Art) z bílé kůže
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a dlažby, kterou nahradila dřevěná podlaha. Celý 
interiér je prostorný a působí vzdušně. Kryštof má 
svůj pokoj i koupelnu, kterou v případě potřeby 
využívají také naši hosté. I pro ně je zde připravená 
jedna ložnice. Byt je velkorysý i z hlediska množ-
ství úložných prostorů, které jsou zcela nenápad-
ně zakomponovány do stěn. Vyhovuje mi i barevně. 
Jsou zde použity převážně světlé barvy, které jsou 
nadčasové a neomrzí mě ani za deset let. Myslím, 
že vše dobře doplňují obrazy od Zuzany Valentové, 
které malovala právě pro tento interiér.

Vzhled interiéru působí jemně, spíš neutrálně, ale 
nelze přehlédnout zdobnější, spíš ženské detaily...

Mám ráda jednoduché linie, moderní a nadča-
sové interiéry, které ale nepůsobí chladně. Vítám 
střídmou aplikaci zdobnějších prvků, které celek 
zateplují, a nebojím se ani třpytivého lesku, kte-
rý sem vnesla svítidla Blink a Aurea italské firmy 
Masiero. 

Také třpytivé detaily na lněných závěsech do-
dávají bytu šmrnc a eleganci. Požadovala jsem 
kvalitní materiály. Hojně je zde zastoupená také 
kůže, která je odolná a praktická. 

Jsem nadšená i z krásných tapet (Elitis) 
a ve vstupní chodbě ze stěny polepené tapetou 
Pezzara (Studio Art) z bílé kůže. Nic bych nemě-
nila, jsem naprosto spokojená. ■

p V ložnici kraluje béžová 
kožená postel Suede (Notte 
brava) s velmi kvalitní matrací 
Falomo a křeslo Kascia (Notte 
brava). Elegantní vzhled 
dokreslují luxusní závěsy 
Gloria (Sahco) a kovové 
stolky Joint doplněné kůží. 
Stěna za postelí je obložena 
dřevěnými podlahovými prkny
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up Nábytek v chodbě 
i do šatny je zhotoven 
z lakované MDF desky 
na zakázku firmou Kid interier 
design

u V pokoji pro hosty je 
použita atraktivní textilní 
tapeta (Elitis) a část stěny 
s televizorem je zvýrazněna 
koženkou. Majitelka zde také 
trénuje na sportovním stroji 
Kettler
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t Koupelna paní domu je 
vybavená dvěma umyvadly 
a prostorným sprchovým 
koutem. díky chytrému řešení 
dispozice bytu má stejně jako 
dětská přímé denní světlo

u Na zahradu se vešlo vše, 
co si majitelé přáli – bazén 
s protiproudem (USSPa), 
vířivka (Jacuzzi), kovový 
venkovní nábytek včetně 
venkovní postele Roberti 
Rattan i trampolína. Už chybí 
jen vysněná houpací síť

q do dětské koupelny se 
vešla dvě umyvadla, vana 
i sprchový kout
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KONTAKTY:
DESIGN LINE, Dája Šulcová, showroom Dělnická 2, Praha 7, 
tel.: 736 630 882, info@designline.cz, www.designline.cz;
KID INTERIER DESIGN, Havlíčkova 52, Kamenický Šenov, 
tel.: 602 459 989, info@kid.cz, www.kid.cz

1 3 4

5

6

7 8

2

1/ ložnice, 2/ šatna, 3/ koupelna + WC, 
4/ kuchyň, 5/ obývací pokoj, 6/ dětský pokoj, 
7/ pokoj pro hosty, 8/ koupelna
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LÁKAVÉ 
ODLESKY 
STÁLE OBLÍBENÁ JE KOMBINACE 
MĚDĚNÉ A KORÁLOVÉ BARVY, 
ZEJMÉNA V INDUSTRIÁLNÍCH 
A SKANDINÁVSKÝCH INTERIÉRECH. 

Závěsné svítidlo Fedora, hliník 
s bronzovou úpravou/čiré sklo, 
Ø  jednoho svítidla 11 cm, výška 19 cm, 
LED žárovky, vyrábí Axo Light, 
cena 22 123 Kč, www.60.cz

Mísa na ovoce Eplaff, lakovaný ocelový 
plech, Ø 58 cm, design Tous Les Trois, 
cena 9 248 Kč, www.ligne-roset.cz 

Rohová skříňka z kolekce IKEA 
PS, 17 x 110 cm, cena 1 990 Kč, 
www.ikea.cz 

Židle Lizz vyrobená z jednoho kusu 
plastu, design Piero Lissoni, vyrábí 
Kartell, cena 6 200 Kč, 
www.kartellshop.cz

Dámská vůně Lady 
Emblem v nádherném 
fl akonu evokujícím 
šperk, mystické růžové 
saké lehce doplňuje 
nádech liči a čerstvě 
posekané trávy, cena 
EdP od 1 099 Kč 
za 30 ml, www.fann.cz 

Stolek Ding, dubové dřevo/sklo, 
Ø 75 cm, výška 40 cm, vyrábí 
Normann Copenhagen, cena 
10 190 Kč, www.galleriabuvoli.cz

Stojací lampa Cobra 
z lakovaného hliníku, výška 
118 cm, design Greta 
Magnusson Grossman, vyrábí 
Gubi, cena 15 700 Kč, 
www.fi nnishdesignshop.com 
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Praha
Next Trade Store  
www.schuellerpraha.cz
HVT interiéry kuchyně 
www.hvt.cz
Bellini kuchynĕ 
www.bellini-kuchyne.cz

Plzeň 
Interiéry Krejcar 
www.interiery-krejcar.cz

Cheb
DM2 
www.kuchynedm.cz

Liberec
Studio Decret 
www.decret.cz

Hradec Králové
AD 1150 
www.ad1150.cz

České Budějovice
Studio D 
www.studio-D.eu

Milevsko / Písek
Calta interiery 
www.caltaelektro.cz 

Brno
Deho 
www.deho.cz

Olomouc
Karel Kováč centrum 
www.karelkovac.cz

Zlín
Minár interiér s.r.o. 
www.minarinterier.cz

Ostrava
Bodinger studio 
www.bodinger.cz

Bratislava
Kuchynské štúdio  
P&Ľ Špaček s.r.o. 
www.spacek.sk 

Rovinka
INTERIÉR 48 
www.interier48.sk

Prievidza
PEGAS studio  
www.pegasstudio.sk

Poprad
INSPIRE DESIGN 
www.inspiredesign.eu

Košice
ING FOUR 
www.minitec.sk

Holíč
DESIGN FACTORY 
www.design-factory.sk

www.schueller.de

KUCHYNĚ 
NĚMECKÉ KVALITY – 
INDIVIDUÁLNĚ 
NAVRŽENÉ PRO VÁS

PŘIJĎTE SE  
PODÍVAT SAMI …

NĚMECKÉ KVALITY – 

kitchens 
made in
germany
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DOBŘE UTAJENÉ 
SKRÝŠE Děti hodně věcí potřebují a ještě víc jich 

chtějí. Stejně náročné jsou vzhledem ke svým 

rozmanitým aktivitám také na prostor. Žádný 

pokoj ale není nafukovací, dokonce ani ten dětský, 

ve kterém je jinak samozřejmě možné všechno. 

Dobře vyřešené úložné prostory však dokážou 

opravdové zázraky.

Systém Trofast lze libovolně 
kombinovat podle individuální 
potřeby, design Studio 
Copenhagen, korpus 
o rozměru 99 x 44 x 94 cm, 
cena 1 390 Kč, úložný box 
o rozměru 42 x 30 x 23 cm, 
cena 100 Kč, vyrábí Ikea, 
www.ikea.com

Set kufříků Ozza a Noza, 
19 x 28 x 12,5 cm, cena 
645 Kč, vyrábí Done By 
Deer, www.mayali.cz
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Skutečnost, že vše nepat-
ří na jednu hromadu, ale 
každá věc má své místo, je 

vhodné začít učit dítě už kolem 
tří let věku. Nejpozději v tuto 
dobu je tedy potřeba vybavit 
dětský pokoj tak, aby bylo mož-
né všechny věci vždy po jejich 
používání jednoduše uklidit.

POHÁDKOVÉ TRUHLY
Děti potřebují místo přede-

vším na hračky a potřeby pro 
své koníčky, na oblečení, školní 
pomůcky a knihy. Základem je 

prostorná šatní skříň. V přípa-
dě vestavěné varianty zhoto-
vené na míru oceníte dokonalé 
využití každého centimetru. 
Do vyšších polic se však dítě ne-
dostane ani za pomoci schůdků, 
a tak mu budete muset při vyn-
davání i uklízení věcí asistovat. 
Navíc ji nelze snadno stěhovat 
bez kompletního rozmontování, 
což zmenožňuje snadné změny 
v zařízení pokoje, které bývají 
u dětí poměrně časté. Běžněj-
ším řešením proto bývají nižší 
šatní skříně jako součást celé 

Sestava H-321, velikost 
a barevnost nábytku je 
variabilní, lamino, rozměry 
horního lůžka 207 x 105 x 
162 cm, rozměry spodního 
lůžka 201 x 99 x 40 cm, 
cena zobrazené sestavy 
58 250 Kč, vyrábí Rimobel, 
www.space4kids.cz

Armario Mangione, 
lakovaná MDF, 56 x 40 x 
172 cm, cena 31 185 Kč, 
vyrábí Emporium, 
www.muebleslluesma.com

 Komoda Street s posuvnými dvířky, 
masivní buk a laminovaná deska, 100 x 
50 x 50 cm, cena 4 890 Kč, vyrábí 
Gazel, www.egazel.cz

Úložné boxy, 14 x 14 cm a 17 x 
17 cm, cena 560 Kč, vyrábí 
Done By Deer, www.mayali.cz
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sestavy nábytku zahrnující mj. 
komody na ukládání spodního 
prádla a doplňků nebo otevře-
né úložné police a boxy na kni-
hy a sešity a nezbytné dekora-
ce z hraček a obrázků. Kromě 
standardního rozložení nábytku 
v místnosti, kdy jeden kousek 
navazuje na další, je nejen v ma-
lých bytech stále oblíbenějším 
řešením patrová postel a umís-
tění úložných prostor přímo pod 
ní. K ukládání se pak dá využít 
také samotné schodiště do patra 
buď v podobě otevřených polic, 

nebo běžných zásuvek. Výrob-
ci nabízejí využití prostor také 
pod běžnou postelí za pomoci 
velkého výsuvného boxu, kam se 
vejdou i sezonní věci, jako jsou 
lyže, brusle, péřové bundy apod. 
Obecně se vyplatí vybírat mul-
tifunkční sestavy nábytku, které 
lze průběžně doplňovat a přesta-
vovat vždy na míru aktuálním 
potřebám rychle rostoucích dětí.

KOUZELNÉ SKŘÍŇKY 
Stejně důležité jako hlav-

ní úložné prostory na oblečení, 

 Dětský pokoj Infi nity 
s plnohodnotným výsuvným 
lůžkem pro hosty, lamino, rozměry 
postele 200 x 100 x 48 cm, 
rozměry skříně 200 x 66 x 
239 cm, cena 91 672 Kč, 
vyrábí JJP, www.space4kids.cz

Dětský kapsář III., 100% 
polyester, 34 x 70 cm, cena 
950 Kč, vyrábí Devoto, 
www.devoto.cz

Pojízdný kontejner Basic Sit 
On s tajnou přihrádkou 
na zadní straně lze použít 
i jako stoličku, 40 x 43 x 
57 cm, cena 3 490 Kč, 
poduška Logo, cena 790 Kč, 
vyrábí Kettler, www.kettler.cz

Box na hračky z kolekce Zoo, 
100% polyester, 32 x 41 cm, 
cena 499 Kč, vyrábí Skip 
Hop, www.detskydum.cz

Skříň z kolekce Sajmon 
doplněná přídavným regálem, 
lamino, 55 x 195 x 39 cm, 
cena 2 316 Kč, 
www.okay.cz 

Dětský program Mobi

Pokojík přesně podle 
dětských představ
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sportovní náčinní a další větší 
kousky jsou ty doplňkové police, 
pevné i látkové boxy, různé vaky, 
kapsáře, košíky nebo krabice. 
Často mívají design zajímavý 
i pro ty nejmenší děti, kterým se 
tak stane úklid hraček zábavou, 
zvláště pokud jde o kontejnery 
na kolečkách, které mohou na-
víc samy snadno přemisťovat. 
Důležitá přitom je samozřej-

Nástěnná police z kolekce 
Landa, masivní dub, překližka, 
čalounění textil nebo kůže, 35 x 
90 x 27,5 cm, design Samuel 
Accoceberry, cena na dotaz, 
vyrábí Alki, www.alki.fr

Pojízdný úložný prostor Metro 
Toy Box, dřevo, 95,2 x 53,8 x 
16,5 cm, cena 2 588 Kč, 
vyrábí Delta Children, 
www.deltachildren.com

Polička Zebee, kov, 
11 x 11 x 17 cm, cena 
365 Kč, polička Croco, 
kov, 26,5 x 11,5 x 13 cm, 
cena 640 Kč, vyrábí Done 
By Deer, www.mayali.cz

INZERCE

Dětský program Mobi

Pokojík přesně podle 
dětských představ
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Při výběru nábytku mějte na paměti 
kromě funkčnosti a vzhledu také 
zdravotní nezávadnost materiálů a při 
jeho umístění dbejte na prevenci 
dětských úrazůdětských úrazů
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materiálů – lepší jsou ty měkčí, 
např. z látky nebo papíru. Hrany 
by měly být spíše oblé a šrouby 
a kování vždy skryté. Při řeše-
ní velkých, malých, otevřených 
i uzavřených prostor pak dbejte 
především na přehlednost. Dítě 
by si mělo snadno zapamatovat, 
kam co patří, aby to nemuse-
lo složitě ukládat nebo dlouho 
hledat, to by ho totiž rychle pře-
stalo bavit a i ty nejdokonalejší 
úložné prostory by nakonec pl-
nily stejnou funkci jako jedna 
velká přeplněná krabice. ■

mě bezpečnost, která se odvíjí 
od věku dítěte. Dítě v předškol-
ním věku si může ublížit, pokud 
police na hračky umístíte příliš 
vysoko a ono na ně nedosáhne. 
Ve vyšším školním věku mu na-
opak mohou překážet, budou-li 
příliš nízko. U menších dětí je 
vhodné přemýšlet také o výběru 

Dětský pojízdný stolek s kontejnerem z klasické 
kolekce USM, která je součástí expozice Museum 
of Modern Art v New Yorku, 43 x 103 x 53 cm, 
design Fritz Haller & Paul Scharer, cena 
18 590 Kč, vyrábí USM Haller, www.usm.com

Úložný prostor Crocodilia se 
dvěma výsuvy a boční 
otevřenou policí, lakovaná 
MDF, 68 x 148 x 41 cm, cena 
41 195 Kč, vyrábí Emporium, 
www.deconlinestore.com

Stůl na hraní Stuva 
lze využít také jako 
přebalovací pult, 90 x 
79 x 102 cm, cena 
3 890 Kč, www.ikea.cz

Sestava dětského pokoje Sajmon, lamino, policový 
systém SJ 5, 50 x 195 x 40 cm, cena 1 939 Kč, SJ 6, 
20 x 195 x 39 cm, cena 1 292 Kč, nástěnná police 
SJ 19, 115 x 32 x 22 cm, cena 753 Kč, psací stůl, 
130 x 82 x 55 cm, cena 2 101 Kč, www.okay.cz
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Setkání Florence Margue-
rite Schust a Eero Sa-
arinena v Cranbrooku 

bylo pro design fatální. Tehdy 
mladá chráněnka Saarineno-
va otce, ředitele Academy of 
Arts, v Cranbrooku studovala 
a Saarinen se tam vracel jako 
vystudovaný architekt. V roce 
1946 už měla Florence vzdělá-
ní a vynikající zkušenosti jako 
designérka a architektka a vdá-
vala se za Hanse Knolla, který 
právě zakládal podnik na výro-
bu nábytku.  S jejími tvůrčími 
schopnostmi a jeho obchodním 
talentem vytvořili veleúspěšnou 
značku, která stavěla na tom 
nejlepším z nejlepšího.

Eero Saarinen měl tehdy v kap- 
se první místo v soutěži The 
Museum of Modern Art Organic 

JAKO 
V MATČINĚ 
LŮNĚ
O svém křesle Eero Saarinen řekl: 

„Jeho návrh staví na teorii, podle 

níž se velké množství lidí už nikdy 

necítí tak komfortně a bezpečně 

poté, co opustili matčinu dělohu.“ 

Pro ty navrhl v roce 1946 pohodlné 

křeslo Womb, česky děloha.

IKONY

Design z roku 1941, které získal 
spolu s Charlesem Eamesem, 
a spoustu nadšení prozkoumat 
možnosti toho, jak dosáhnout 
maximálního pohodlí křesla 
pomocí dokonalého tvaru jeho 
sedáku nikoli prostřednictvím 
vycpaných polštářů. Původně se 
zabýval pouze malými židlemi, 
ale Florence jej nasměrovala ji-
nam. Přišla za ním a řekla mu: 
„Proč nechytit příležitost za pa-
česy a nevyrobit nějaké pořádné 
křeslo? Už jsem otrávená z těch 
jednorozměrných dlouhých a úz-
kých křesílek, chci křeslo, kte-
ré je pohodlné ze všech stran. 
Chci křeslo, které je jako košík 
plný polštářů, do něhož se můžu 
schoulit a číst si.“ 

Saarinen se té myšlenky chytil 
a navrhl křeslo původně nazva-
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TEXT: MARTINA PAULOVÁ, FOTO: ARCHIV

Najít výrobce 
inovativního křesla 
dalo Saarinenovi 
dost zabrat. 
Nakonec uspěl až 
u stavitele lodí 
v New Jersey

né No. 70, které si velmi krátce 
získalo díky svému pohodlné-
mu organickému tvaru označe-
ní Womb. První výrobek přišel 
na svět až o dva roky později 
v roce 1948. Saarinen totiž rád 
využíval materiály a technolo-
gie, které byly v jeho době ještě 
v plenkách, a najít výrobce Womb 
Chair mu dalo dost zabrat. Kro-
mě inovativního tvaru bylo tedy 
křeslo novátorské i z pohledu 
použité technologie a muselo být 
vytvořeno z jediného kusu mate-
riálu. Saarinen a Florence Knoll 
našli stavitele lodí v New Jersey, 
který experimentoval se sklola-
minátem a pryskyřicí. „Byl velmi 
skeptický, museli jsme ho prosit. 
Ale byli jsme tak mladí a nad-
šení, že to nakonec vzdal a začal 
s námi spolupracovat. Zpočátku 

to byla spousta problémů a neú-
spěchů, než jsme měli tvar, který 
by fungoval,“ vzpomíná Floren-
ce Knoll.

Výsledek jejich snahy, pol-
strovaná sklolaminátová skoře-
pina usazená na kovové kostře 
s leštěným chromovaným povr-
chem, byla kombinací jednodu-
chosti tvaru a opravdového po-
hodlí a flexibility.

Poprvé bylo křeslo vyrobe-
no v roce 1948. Bylo prvním 
masově vyráběným produktem 
z laminátu v Americe a stalo se 
i kulturní ikonou. Kampaň fir-
my Coca Cola z roku 1958 byla 
postavena na Santa Clausovi 
popíjejícím nápoj z typické lah-
ve  a rozvalujícím se v Saarine-
nově křesle. Pozadu nezůstal ani 
New Yorker a v Saturday Eve-

ning Post se křeslo Womb obje-
vilo na titulní straně. „Navrhl 
jsem Womb Chair, protože se mi 
zdá, že je dnes velké a opravdu 
pohodlné křeslo velmi potře-
ba, aby nahradilo stará příliš 
vycpaná křesla. Dnes si víc než 
kdy jindy potřebujeme pořád-
ně odpočinout,“ řekl Saaarinen 
v roce 1948 a jeho slova nepře-
stávají platit. ■

EERO SAARINEN

Narodil se v roce 1910 do rodiny vlivného fi nského architekta Eliela 
Saarinena a jeho druhé ženy

Od září 1929 studoval na Académie de la Grande Chaumière v Paříži 
a potom na Yale School of Architecture, kde svoje studia v roce 1934 
ukončil

Nejprve pracoval v ateliéru svého otce a teprve po jeho smrti si v roce 
1950 otevřel vlastní architektonické studio Eero Saarinen and 
Associates

Jeho bezpochyby nejznámějším dílem je terminál TWA na letišti 
J. F. Kennedyho, který představuje vrchol jeho práce a demonstruje 
jeho neofuturistický expresionismus, zemřel v roce 1961

V roce 1962 získal posmrtně zlatou medaili AIA (American Institute 
of Architects)

 

Křeslo Womb, sedák je 
vyroben ze sklolaminátu 
obaleného pěnou, kostra 
z pochromované nebo černě 
lakované oceli, potah může 
být v několika variantách kůže 
nebo látky, vyrábí Knoll, 
cena podle provedení 
od 129 760 Kč, 
www.konsepti.com
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lehkou rukou ženy 
Majitelce a stavitelce nového domu na severní Moravě pomohlo, že léta obchoduje se 

stavebním sortimentem a má přehled o technologiích i novinkách v oboru. Od svého 

nového bydlení si slibovala především soukromí, pohodlí a odpočinek. Na návštěvu 

zdařilého díla nás pozval její syn. 

Barevný kontrast, červenofialové sklo 
Lacobel na kuchyňské lince, 
čalounění v obdobném odstínu 
a zavěšený krb z černého plechu, 
oživuje vzdušný interiér, v němž hrají 
hlavní roli bílá barva a světlá 
velkoformátová leštěná dlažba
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text: jitka pálková, foto: Marcel Drabina a archiv

u Prosklená střecha vytváří 
na východní straně domu malé 
atrium a přivádí do obývacího 
pokoje dopolední slunce.   
V interiéru dominují světlé přírodní 
barvy. Betonový obklad stěny 
dokonale imituje štípaný kámen 
a barevně ladí se sedačkou 
s potahem z vodního buvola
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Vybavení domu nezapře 
ženský rukopis. Je praktické, 
rozhodně však nepůsobí fádně

p Organické tvary stropního 
svítidla od francouzského 
výrobce a stojací lampy 
značky Lucis zjemňují interiér 
komponovaný převážně 
z pravoúhlých a přímých linií. 
Z obývacího pokoje se otevírá 
prosklený průhled až 
k bazénu

la do stavby nového domu,“ vysvětluje na úvod. 
„Chtěla jsem co nejpohodlnější bydlení pro dva 
dospělé, s relaxační zónou a bazénem, světlý ote-
vřený dům, terasu v úrovni trávníku.“ Ve spolu-
práci s architekty a projektanty pak získaly její 
představy podobu projektu. „Postupně jsme užit-
nou plochu zmenšili asi o 80 m2 tak, aby zůstalo 
to, co skutečně využijeme. Abychom se v domě cí-
tili příjemně a volně, a zároveň nechybělo zázemí, 
které k pohodlnému bydlení potřebujeme.“ 

Oáza klidu
Vstup na pozemek i do domu vede od jihozápadu. 

Střed dispozice, založené na tvaru písmene C, tvoří 
společná obývací část o ploše 60 m2. Její plně pro-
sklená jihozápadní stěna naplňuje prostor světlem 

Rovinatý pozemek v srdci malé obce se může 
pochlubit takřka ideální polohou – je ori-
entován na jihozápad, s výhledem na pole, 

kde žádná nová zástavba nevyroste, a dále do kra-
jiny směrem na Beskydy. Pár kilometrů odsud vede 
dálnice do Ostravy, ale hluk sem vůbec nedosáhne. 
A nedaleko navíc sídlí rodinná firma, takže i z toho-
to důvodu tato parcela představovala nejlepší volbu. 

dO třetice všehO dObréhO
Bezbariérová novostavba je již třetím domovem 

naší hostitelky, od předchozích dvou se zásadně 
liší. „Bydleli jsme ve zrekonstruovaných starších 
domech, přízemí bylo vždy zvýšené na podezdív-
ce. Dříve se stavělo i žilo bez spojení se zahra-
dou. To mi velmi chybělo, a proto jsem se pusti-
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p Díky proskleným stěnám 
získává interiér na velkorysosti. 
Od kuchyňské linky tak paní 
domu vidí až k bazénu, naopak 
od bazénu se nabízí průhled 
přes obývací část až 
do kuchyně. Výrazné barvy 
dodávají interiéru pozitivní 
energii

a bezprostředním dojmem, že bydlíte přímo na za-
hradě.  Na východní straně navrhla majitelka domu 
atypické prosklení střechy, takže sem přichází světlo 
shora a příjemné ranní sluníčko. 

Vybavení by potěšilo vyznavače minimalismu, 
rozhodně však nepůsobí fádně. Na světlé leštěné 
dlažbě dominuje kožená sedačka a francouzský 
černý plechový krb, zavěšený do konstrukce stropu. 
Otevřené ohniště se volně vznáší v prostoru. „Ne-
chtěla jsem interiér zahltit nábytkem, spíše jsem vy-
bírala zajímavé a výrazné kusy,“ potvrzuje hostitel-
ka první dojem. Základní klidné ladění ve světlých 
přírodních barvách doplnila několika prvky v čer-
venofialovém odstínu. 

Pravou část domu zaujímá vstupní hala, koupel-
na s WC, garáž a zázemí, nalevo je z obýváku pro-

sklenou plochou vidět k bazénu, který je spojen 
s malou domácí tělocvičnou a saunou. V klidové 
zadní zóně za bazénem se nachází ložnice s koupel-
nou. Zde vládnou uklidňující odstíny bílé, béžové 
a hnědé barvy. Z koupelny se dá vyjít ven do vý-
chodní části zahrady.

Oblíbeným místem všech členů rodiny i návštěv 
se stala terasa, kterou ze tří stran objímají stěny 
domu. Ocelové rámy nesou takřka neviditelné, ale 
praktické zastřešení z čirého skla, které chrání seze-
ní před deštěm, aniž by ubíralo světlo, a prodlužuje 
terase život. Odtud je to jen krok do pečlivě upra-
vené zahrady s nádechem japonského stylu. Plochy 
vysypané bílými oblázky a nízké jehličnany dokres-
lují atmosféru klidu a meditace, která je ústředním 
motem celého domu.  ■
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Koupelna – opět v přírodních 
tónech – je korunována 
luxusní sanitární keramikou 
Laufen z kolekce Il Bagno 
alessi. Keramický obklad 
doplňuje benátský štuk 
měděného odstínu se 
strukturovaným povrchem

Ložnice je prosklenými dveřmi 
propojena s velkorysou 
koupelnou, jíž vévodí 
elegantní solitérní vana
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Z chodby se vchází do menší 
koupelny se sprchou a toaletou, 
z níž lze pokračovat bočními 
dveřmi přímo k vnitřnímu bazénu

přízemí: 
 1/ bazén
 2/ chodba
 3/ koupelna
 4/  komora
 5/ ložnice
 6/ obývací pokoj
 7/ koupelna
 8/ kuchyň
 9/ ložnice
 10/ zádveří
 11/ komora
 12/ spíž
 13/ šatna
 14/ šatna
 15/ garáž
 16/  technická

místnost

1

2

4

8

5

76

9

10 11 12 13 14

15

3

16
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p Kompozice domu je 
rozdělena na nižší hmotu 
garáže, obloženou 
cembonitem, a obytnou část 
s vyšším stropem a obložením 
fasády z kompozitních panelů 
alubond s hliníkovým pláštěm

u terasa se plně prosklenou 
fasádou propojuje s obývacím 
pokojem a vnitřním bazénem. 
Interiér zastiňují screenové 
rolety elegantně zapuštěné 
do fasádního obkladu. 
Podlaha terasy z profilů 
twinson i zahradní nábytek 
ze syntetického ratanu jsou 
vysoce odolné a bezúdržbové 
(dodal Eurokan)
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ceramica catalano, 
založena roku 1967, je dnes 

největší italskou firmou, která se 
zabývá výrobou designové sanitární 

keramiky. díky neotřelému vzhledu 
a vysoké technické kvalitě svých 

produktů zaujímá významné postavení 
jak na italském, tak i na mnoha dalších 

světových trzích. podle celonárodního 
univerzitního průzkumu sdi (systema design 
italia) je společnost catalano „zdrojem 
firemní kultury a vědomostí v oblasti vysoké 
kvality.“ 
za vzhled a vysokou kvalitu technického 
zpracování získala firma celou řadu 
mezinárodních ocenění. počínaje německým 
design plus přes innovation preis, americkou 
cenu sidim, až po if international forum 
design awards nebo ocenění good design 
award.
novinkou roku 2015 je splachování vodním 
vírem a odstranění splachovacího kruhu 
u vybraných toalet. to umožnilo zjemnit 
jejich design a zjednodušilo jejich 

čištění. díky tomu se radikálně snižuje 
spotřeba čistících prostředků. 

splachování vodním vírem zvyšuje 
komfort a výrazně snižuje 

hlučnost splachování.

REVOLUČNÍ
GLAZURA

PLNĚ
GLAZOVANÝ

ODPAD

SKRYTÉ
UPEVNĚNÍ

TAKE-OFF
SYSTÉM

POZVOLNÉ
SKLÁPĚNÍ

SPLACHOVÁNÍ
POMOCÍ

VODNÍHO VÍRU

BEZ
SPLACHOVACÍHO

KRUHU

REVOLUČNÍ SPLACHOVÁNÍ
VODNÍM VÍREM

Zero 55 Sfera 54 New Light 53
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PRODUKTIVNÍ 
POHODLÍ

Ráno vstanete, ještě během čištění zubů 

zkontrolujete e-maily a ve sprše si rozmyslíte, 

jak na ně u dlouhé snídaně odpovíte. Hned 

potom, aniž byste ztrácela čas líčením nebo 

rovnováhu chůzí na vysokých podpatcích, 

pustíte se v oblíbeném svetru do práce 

i bez ohledu na to, jak moc už je vytahaný, 

a ze soustředění vás dnes nevytrhne ani ta 

nejhlučnější kolegyně. 

Částečná práce z domova 
(tzv. home office nebo 
přesněji homeworking) 

se dávno netýká pouze kreativ-
ních profesí nebo podnikatelů, 
ale také zaměstnanců různého 
postavení v různých oblastech. 
Na tento trend reagují také ar-
chitekti a designéři přicháze-
jící s nápady na ergonomické 
a přitom stále krásné pracovny, 
za které se nebudete stydět ani 
o víkendu. V případě, že si mů-
žete dovolit pracovnu jako sa-
mostatnou místnost, stačí vám 

Komoda L16, velká variabilita materiálů 
a způsobů provedení, zobrazená 
varianta: matné lamino, 122 x 45 x 
111 cm, cena od 52 250 Kč, vyrábí 
Vive, www.onespace.cz

Kolekce nábytku Lochness, design 
Piero Lissoni, komoda 147 x 50 x 
120 cm, cena od 191 664 Kč, 
komoda 300 x 60 x 80 cm, cena od 
212 863 Kč, psací stůl 180 x 70 x 
73 cm, cena zatím nebyla stanovena, 
vyrábí Cappellini, www.konsepti.com

Nástěnný sekretář Le Secrétaire 
Mural, přírodní a lakovaná MDF, 
64 x 26 x 45 cm, design Pierre Paulin, 
cena 31 552 Kč, 
www.ligne-roset.cz

Pojízdný úložný kontejner Chariot 
Boby je součástí stálé sbírky 
v Museu of Modern Art v New Yorku 
a La Triennale v Miláně, vstřikované 
ABS, 42 x 43 x 94,5 cm, design Joe 
Colombo, cena 13 230 Kč, vyrábí 
B-line, www.madeindesign.com
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TEXT: JANA POLOMOVÁ, FOTO: ARCHIV

prostor o rozloze 8 až 10 m2. 
Důležité je, aby bylo v místnos-
ti okno jako dostatečný zdroj 
denního světla. Pokud má být 
pracovní kout součástí hlavního 
obytného prostoru, nikdy ho ne-
umisťujte do ložnice, kde byste 
mohli rušit partnera v případě 
práce v noci, ale i sebe pohle-
dem na práci při usínání.

PRACOVNÍ STŮL
Zásadním pracovním nástro-

jem je pro většinu těch, co čás-
tečně pracují z domova, přede-

Psací stůl Essay, masivní dub 
s olejovanou povrchovou 
úpravou, dostupný ve více 
rozměrech, 230 x 100 x 72 cm, 
design Cecilie Manz, cena od
125 525 Kč, vyrábí Republic 
of Fritz Hansen, www.stockist.cz 

Stolní lampa Magnon, 
dubové stínidlo s LED 
osvětlením lze díky 
zabudovanému magnetu 
libovolně posouvat 
po kovové konstrukci, 
design Ilya Tkach

Pracovní stůl Copenhague 
CPH190, přírodní dub, 
150 x 70 x 74 cm, design 
Ronan a Erwan Bouroullecovi, 
cena 27 951 Kč, vyrábí 
Hay, www.stockist.cz
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vším počítač. Stolní varianta je 
běžná v kanceláři, kde je také 
další technické zázemí včetně 
kopírky se skenerem atp. Doma 
si většinou vystačíme s note-
bookem a tomu také můžeme 
přizpůsobit výběr psacího sto-
lu, který pak nemusí mít pří-
liš velkou pracovní plochu pro 
umístění klávesnice a monitoru 
ani speciální úložný prostor pro 
počítač, může být tedy o mno-
ho menší a opticky nezatěžovat 
prostor. Výška stolu by však měla 
odpovídat vaší postavě v kaž-
dém případě, standard je přitom 
70 až 80 cm. Pokud také doma 
pracujete s velkým monitorem, 
počítejte s odstupem minimálně 
50 cm a ideálně na vzdálenost 
natažené paže. Stůl umístěte 
bokem k oknu, aby jasné denní 
světlo při práci neoslňovalo. 

 
PRACOVNÍ ŽIDLE

Také pro práci z domova je 
optimální ergonomická pracov-
ní židle, nejlépe otočná a s na-
stavitelnou výškou a područka-
mi. Pokud je však vaše pracovní 
místo součástí obývacího pokoje 
nebo kuchyně a nevyhovují vám 
ani elegantnější kousky od vě-
hlasných designérů a především 
v případě, že většinu pracovní 
doby sedíte v kanceláři a doma 
je to pouze pár hodin týdně, žid-
le s měkčím sedákem, dostateč-
nou oporou zad a područkami 
ve výšce desky stolu vašim zá-
dům zásadně neuškodí. 

OSVĚTLENÍ
Pracovní lampa musí do-

statečně osvětlit celou plochu 

Nástěnná police Stella 
Patterson, přírodní dub 
a lakovaná ocel, 100 x 14 x 
14,5 cm, design Numéro 
111, cena 11 016 Kč, 
www.ligne-roset.cz

Volně stojící úložný prostor 
Stack, kov, některé boxy 
s bezpečnostním zámkem 
na číselný kód, 185 x 44 x 
47,5 cm, cena 55 130 Kč, 
vyrábí Seletti, 
www.madeindesign.co.uk

Sestava Oslo zahrnuje 
uzavřené i otevřené úložné 
prostory a dva typy 
psacích stolů, MDF, lamino 
a masiv, stůl se skříňkou, 
144 x 75 x 145 cm, cena 
12 499 Kč, uzavíratelná 
skříň, 75 x 193 x 37 cm, 
cena 9 899 Kč, 
www.okay.cz

Svítidlo Kaiser Idell lze 
díky otočnému kloubu 
a skládacímu ramenu 
posouvat od šířky 47 cm 
až do šířky 89 cm, 
Ø 16,4 cm, ocel a mosaz, 
cena od 8 944 Kč, vyrábí 
Republic of Fritz Hansen, 
www.stockist.cz

www.space4kids.cz

dětské a studentské pokoje 
dekorace, hračky

interier a design
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Závěsná police Round Dorm, 
buková a březová překližka, 
Ø 55 cm, design Ferm Living, cena 
4 622 Kč, vyrábí Ferm Living, 
www.scandinaviandesigncenter.com

Závěsný úložný systém Pinorama, 
doplňky v podobě zrcadel, polic, 
elastických sítí, háčků apod. lze 
libovolně věšet na desku 
z perforovaného kovu, design Inga 
Sempé, cena od 3 162 Kč, 
vyrábí Hay, www.stockist.cz

Stůl Pilo, HPL, nohy 
z jasanového dřeva, ocel 
a hliník, 200 x 90 x 
143 cm, design Ronan 
a Erwan Bouroullecovi, 
cena od 28 798 Kč, 
vyrábí Magis, 
www.stockist.cz

www.space4kids.cz

dětské a studentské pokoje 
dekorace, hračky

interier a design
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stolu a nevytvářet přitom stíny. 
Důležitá je stabilní základna, 
popř. pevné přichycení k desce 
stolu, polici nebo stěně a rame-
no vybavené několika klouby 
umožňujícími nastavení směru 
a vzdálenosti světla. Zdroj musí 
být zapuštěný do stínítka, aby 
neoslňoval. Současná nabídka 
pracovních lamp je díky nej-
novějším technologiím natolik 
pestrá, že nebudete mít problém 
vybrat takovou, která zapadne 
i do toho nejútulnějšího obýva-
cího pokoje.

ÚLOŽNÉ PROSTORY
Existuje mnoho možností, jak 

vyřešit ukládání nejrůznějších 
dokumentů a kancelářských 
potřeb také v soukromém inte-
riéru, aniž by tam působily ne-
patřičně. Police s dvířky snad-
no ukryjí i nevzhledné šanony, 
stejně tak zásuvky u stolu nebo 
pojízdné kontejnery dostupné 
v mnoha materiálových, barev-
ných i tvarových provedeních. 
Otevřené police lze doplnit  
menšími dekoracemi nebo fo-
tografiemi a prostoru tak dodat 
na větší osobitosti. Velmi vhod-
né jsou také uzavíratelné komo-
dy ve stylu ostatního nábytku 
místnosti.  ■

Modelová řada Now! time 
kombinuje materiály přírodní 
dýhy ořechu nebo dubu 
s lakovanými povrchy 
v matném nebo vysoce 
lesklém provedení, knihovna, 
213 x 38 x 146 cm, cena 
59 360 Kč, sestava psacího 
stolu, 220 x 160 x 75 cm, 
cena 24 892 Kč, vyrábí 
Hülsta, www.homestyle.cz

Židle Catifa 60, nastavitelná výška 
a volitelný úhel náklonu, hliníková 
základna, čalounění textil nebo kůže, 
k dispozici ve třech rozměrech: 76/86 x 
66 x 41/51 cm, 106/116 x 66 x 41/51 cm 
a 120/130 x 66 x 41/51 cm, design Lievore 
Altherr Molina, cena od 35 777 Kč, 
vyrábí Arper, www.konsepti.com

Stolní lampa D´E-Light se 
zabudovaným konektorem pro 

iPhone, iPad a iPod, hliník, 
LED osvětlení, 31,7 x 21,6 x 

12 cm, design Philippe Starck, 
cena 10 760 Kč, vyrábí Flos, 

www.bulb.cz

Stolní lampa Const se 
stojánkem na tužky, kámen, 
dubové dřevo a lakovaný 
hliník, 27 x 25 x 35 cm, design 
Studio Thinkk, cena na dotaz, 
www.thinkk-studio.com
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skříně  kuchyně  knihovny 
  komody  koupelnový nábytek 
  posuvné dělící stěny   postele 
 stoly a  stolky  dětské pokoje

Aktuální akce (více na www.indeco.cz)

SLEVA 22 % na vestavěnou skříň 

+ POUKAZ  na košili na míru od Deloru.

SLEVA 10 % na kuchyňskou sestavu 

+ POUKAZ na zájezd od CK Canaria travel. 



komerční prezentace

Mezi nejrůznějšími funkcemi a systémy bychom neměli zapo-
mínat na to nejdůležitější – maximální efektivitu praní ve spojení 
s moderními technologiemi, kvalitními materiály a dlouhou život-
ností. To vše dokonale splňují pračky Miele, které jsou stejně jako 
ostatní přístroje testovány na životnost 20 let a pravidelně vítězí 
v nejrůznějších spotřebitelských testech po celém světe. Nejnověj-
ším přírůstkem do rodiny praček Miele je řada W1 s inovovaným 
voštinovým bubnem pro šetrné praní a celou řadou užitečných 
funkcí a systémů - například PowerWash 2.0 umožňuje prát až 
o 40 % úsporněji, než je energetická třída A +++. Ve všech progra-
mech praček W1 vyperete prádlo za méně než 3 hodiny, v progra-
mu QuickPowerWash dokonce za méně než jednu hodinu. Pro péči 
o speciální a citlivé textilie se stane vaším skvělým pomocníkem 
systém CapDosing – stačí jen vložit speciální kapsle do přihrádky 
na aviváž. 

Perte efektivně – a celý rok zadarmo
Samostatnou kapitolou je pak dávkovací systém. V množství pra-

ček s automatickým dávkovacím systémem prokazatelně vynikají 
nejnovější přístroje Miele W1 se systémem TwinDos. Jedinečný kon-
cept dávkování vás oslní nepřekonatelně čistým prádlem. TwinDos 
dávkuje prací prostředky UltraPhase 1 a UltraPhase 2 ve správný 
moment během praní. Díky tomu dosahuje Miele optimálního pra-
cího účinku a nabízí nejlepší systém tekutých pracích prostředků 
na trhu stisknutím jediného tlačítka. Nejenže díky systému Twin-
Dos ušetříte až 30 % pracího prostředku, ale můžete prát celý rok 
zadarmo. Stačí, když si v době od 1. září 2015 do 29. února 2016 
zakoupíte pračku Miele W1 TwinDos. K ní totiž získáte set vysoce 
kvalitních pracích prostředků UltraPhase 1 a UltraPhase 2 v hod-
notě 4 000 Kč, který vám postačí na celý rok praní. Zdá se, že o ide-
álním vánočním dárku je rozhodnuto. 

Kvalitní pračKa
šetří váš čas i rozpočet

Automatické pračky a sušičky jsou nedílnou 

součástí většiny domácností. Výrobci se snaží 

o neustálé inovace, jejichž výsledkem je úspora 

času, energie, peněz i šetrnější přístup k životnímu 

prostředí. Jak se ale v široké nabídce vyznat a na co 

si dát při výběru toho ideálního přístroje pozor? 

Sušička jako funkční i deSignový Protějšek
Ve stále větším počtu domácností se postupně zabydlují také su-

šičky. Kvalitní přístroj nejenže uspíší sušení prádla, ale také mini-
malizuje, nebo dokonce zcela eliminuje žehlení. Sušičky Miele T1 
jsou dokonalým funkčním a designovým protějškem praček řady 
W1. V závislosti na modelu jsou vybaveny systémy SteamFinish pro 
perfektně vyhlazené prádlo, Perfect Dry pro dokonale (na stupeň) 
usušené prádlo nebo asistentem sušení pro navržení nejvhodnějšího 
sušicího programu. Samozřejmostí je voštinový buben nebo inte-
grovaný obvod kondenzátu. Se systémem Fragrance Dos navíc získá 
vaše prádlo příjemnou a dlouhotrvající vůni. Pračky W1 a sušičky 
T1 jsou k dostání ve dvou designových liniích – ChromeEdition 
a WhiteEdition. 

kontrolujte a ovládejte Své 
PříStroje – kdykoliv a kdekoliv

Některé modely praček a sušiček Miele lze zapojit do stávající-
ho nebo plánovaného systému inteligentní domácnosti, což je jeden 
z velkých současných trendů. Miele je jediný výrobce, který to na-
bízí téměř pro všechny přístroje. Systém Miele@home 2.0 umožňuje 
zapojit až dvanáct domácích spotřebičů. Můžete je nejen kontrolo-
vat, ale dokonce i ovládat – přes smartphone, tablet nebo počítač. 

Miele se právem považuje za experta na nejlepší péči o prádlo. 
Přesvědčit se o tom můžete v pražském a brněnském showroomu 
Miele nebo u obchodních partnerů. 

www.miele.cz
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NájemNí 
komfort
Byty určené k pronájmu nebývají příliš lákavé. Tento 

je však výjimkou, která potvrzuje pravidlo. Majitelé 

s ním výhledově počítají k dalšímu rodinnému využití, 

ale dočasně ho zatím pronajali mladé manažerce 

Veronice.
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text: lenka saulichová, foto: lukáŠ hausenBlas

Stěna za kuchyňskou 
sestavou je obložená 
laminátovými deskami 
v dekoru běleného dubu, 
z nichž je zhotovená podlaha. 
tenká pracovní deska je 
z velmi odolného compactu. 
originální stůl je zhotovený 
na míru podle návrhu Martina 
Sladkého
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kdo tu žije

Veronika  
30 let, manažerka public 
relations, ráda cestuje, čte, 
chodí do přírody, jezdí na kole 
a je cvičitelkou pilates

 

Přestože sedací souprava, 
kterou si zvolila majitelka, 
není rozkládací, poskytne 
dostatečné pohodlí 
k příležitostnému přespání

t Součástí ložnice je malý, 
ale praktický pracovní kout
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Vše tu září novotou... Zpravidla se vlastníci nemo-
vitosti obávají nadstandardně upravený a moderně 
zařízený byt, který hodlají později osobně využívat, 
nabídnout k užívání nájemníkovi. 

To je pravda. Měla jsem štěstí, o tomto bytu mi 
řekla kamarádka, která mě majitelům doporučila. 
Její maminka se zná s paní majitelkou. Právě ona 
stojí za zrodem tak příjemného interiéru. Opako-
vaně už využila dovednosti architekta Martina 
Sladkého a služeb studia De.fakto. Jsem nadšená 
nejen z interiéru, ale mám zde v dosahu vše, co 
ke svému životu potřebuji. 

V jaké fázi se architekt ujal práce?
Tady nebylo téměř nic. V ceně developera byla 

pouze koupelna, kam navrhoval jen skříňku pod 
umyvadlo a nad klozet. Jinak holobyt, betonové 
podlahy i holé zdi a strop. Martin Sladký připra-

vil kompletní projekt na celý byt, který zahrnoval 
řešení všech povrchů i podhledů, rozvody elektři-
ny i veškeré vybavení. Došlo i k drobnému posunu 
příček.

Přestože jde o byt 2 + kk, působí velmi vzdušně.
Vše je totiž zohledněno a vymyšleno do posled-

ního detailu. I vstupní chodba se zdá být velmi 
prostorná a větší, než ve skutečnosti je. Celá pravá 
strana je zrcadlová včetně dveří do koupelny. To 
opticky přispívá k dojmu většího prostoru. Stej-
ně tak všudypřítomná světlá, jemně béžová barva, 
která prostor nezmenšuje a zároveň nepůsobí stu-
deně. Rafinovaně je řešený také věšák na kabáty, 
který má z boku zrcadlo. Po levé straně za dvou-
křídlými dveřmi je šatna. Moc se mi líbí také obý-
vací pokoj spojený s kuchyní a jídelnou. Díky dře-
věným obkladům na stěnách působí velmi hřejivě. 

p Nábytková stěna je 
zhotovená z lakované MDF 
desky podle návrhu Martina 
Sladkého. Je v ní začleněn 
i prostor pro televizor
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Rychle, nebo úsporně, vždy perfektně vyprané 
S německou technologií 
VarioPerfect™ vždy ušetříte.

S pračkami Bosch VarioPerfectTM máte vždy na výběr, zda vyperete prádlo s maximální úsporou, 
nebo co nejrychleji. Aktivací tlačítka EcoPerfect k vybranému pracímu programu ušetříte až 50 % 
spotřeby energie. Stiskem tlačítka SpeedPerfect k vybranému pracímu programu se jeho čas zkrátí až 
o 65 %. To je Bosch – německá technologie do posledního detailu. Více na www.bosch-home.cz

AŽ O

RYCHLEJŠÍ 
65 %

AŽ O

ÚSPORNĚJŠÍ
50 %
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V záhlaví lůžka, nahoře 
i u podlahy, je obklad 
osazen LED diodami 
a po obou stranách lůžka 
jsou v něm zabudovány 
lampičky, které je možné 
natáčet podle potřeby

vestavné skříně, lůžko 
s úložným prostorem i stůl 
jsou zhotoveny z lakované 
MDF desky
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Celá jedna stěna 
chodby je zrcadlová. 
Zrcadlo kryje i bok 
rafinovaně řešeného 
věšáku na kabáty
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1

2 3

5

4

1/ obývací pokoj, 2/ kuchyň, 3/ koupelna + WC, 
4/ ložnice, 5/ šatna

Kuchyňská linka sice není moc velká, ale mám tu 
vše nezbytné. Pečicí i mikrovlnnou troubu, chlad-
ničku s mrazničkou i myčku. Jen indukční deska 
má dvě plotny. To ale nevadí, bydlím tu sama a ni-
jak moc nevařím.

Pohodlně by se tu ale dalo žít i ve dvou.
Určitě ano, k jídelnímu stolu zasednou čtyři 

lidé a návštěva, která se zdrží déle, může přeno-
covat na gauči. Není rozkládací, ale je dost široký 
a pohodlný.

Vzdušnost si zachovala i ložnice.
Je bezvadná! V ložnici spím, ale zároveň tu 

mám i malý pracovní kout, protože často pracu-

ji doma. V teplých dnech využívám i lodžii. Také 
zde jsou podlahové díly použity k obložení části 
stěny. V záhlaví lůžka, nahoře i u podlahy, je ob-
klad osazen LED diodami a po obou stranách 
lůžka jsou v něm zabudovány lampičky, které je 
možné natáčet podle potřeby. Nemohu si stěžo-
vat ani na nedostatek místa. Vestavné skříně až 
do stropu a prostor pod lůžkem jsou pro mé po-
třeby víc než velkorysé. Architekt vytvořil báječné 
prostředí, kde ani není možné udělat nepořádek. 
Vše je praktické, nadčasové a přitom tak vkusné 
a elegantní. Cítím se tu skvěle! ■

 Zrcadlové jsou i dveře, 
kterými lze vstoupit 
do koupelny

 V zádveří je umístěna 
na míru zhotovená, koženkou 
čalouněná lavice, která dobře 
poslouží k pohodlnému 
obouvání

KONTAKT: 
DE.FAKTO CZ, Michalská 447/7, Praha 1, tel.: 224 233 815, 
mobil: 731 184 960, 776 018 029, www.defakto.cz
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Švýcarská kvalita spolu s vysoce funkčním designem
nabízí nadčasová řešení koupelen pro každý prostor:
LAUFEN PALOMBA COLLECTION, design ludovica+roberto palomba

INSTALLING 
MAGIC MOMENTS.

Produkty Laufen zakoupíte v síti prodejen SIKO 
www.siko.cz



KOMERČNÍ PREZENTACE

OSTROVY KLIDU 
A POHODY 
Volvo prochází kompletní proměnou. Stále se opírá o svoji filozofii spočívající v maximální možné 

bezpečnosti a úctě ke svým zákazníkům, oba tyto přístupy však posunuje na zcela novou úroveň. 

Kromě progresivních nových automobilů je proměna jasně patrná také v jednotlivých prodejních 

centrech. Připomínají totiž spíše obývací pokoj, než prodejnu se servisem. I proto nabízejí zcela 

nové zážitky související s vlastněním a nákupem vozu Volvo.
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Nové showroomy se již začínají obje-
vovat po celém světě. Jejich komplet-
ní proměna má proběhnout do konce 

roku 2018. Nová centra značky Volvo se sa-
mozřejmě vzájemně liší, jejich filozofie a zá-
kladní koncept ale zůstávají po celém světě 
stejné. Protože je Volvo hrdé na svůj švédský 
původ, snaží se právě severskou pohostin-
nost, eleganci i schopnost navození příjemné 
atmosféry přenést do svých center. S určitou 
mírou nadsázky lze říci, že každý showroom 
značky Volvo je vyslancem švédského způso-
bu života. 

Spolu s těmito změnami se mění nejen 
vnější podoba jednotlivých budov, ale pře-
devším jejich vnitřní uspořádání a vybavení. 
Během návštěvy u Volva na zákazníky v no-
vých showroomech čekají například náby-
tek a vybavení z kvalitních přírodních ma-
teriálů, typicky skandinávský design řešení 

vnitřního prostoru, ale i nápoje podávané ve 
švédských sklenicích, ochutnávky ze švéd-
ské kuchyně nebo tlumená švédská hudba. 
Zaměstnanci pracují v oděvech z dílny švéd-
ského návrháře Oscara Jacobssona a jsou 
připraveni nabídnout maximální vstřícnost 
a slušnost jednání. 

ZMĚNY I VE ZPŮSOBU SERVISU
Volvo se svými novými showroomy snaží vy-
tvořit novou definici luxusních služeb pro 
zákazníky. Koupě automobilu v příjemném 
prostředí s kvalitním nábytkem, vybavením 
a obsluhou je ale pouze začátek dlouhodo-
bého partnerství. Volvo proto kompletně 
mění zaběhnuté zvyklosti v logistice prode-
je a  servisu automobilů. Základem nového 
přístupu, který se již několik let osvědčuje ve 
Skandinávii, je zákazník a jeho komfort. Už 
žádné recepce, obvolávání, čekání a odlišné 
odpovědi různých lidí. 

Nový koncept se jmenuje Volvo Personal 
Service a vyznačuje se tím, že zákazník při 
servisu svého vozu komunikuje pouze s jed-

ním technikem, který vozidlo do servisu při-
jímá, vykonává s kolegou samotné servisní 
práce a následně jej zákazníkovi opět pře-
dává. Tento přístup je pro zákazníka velmi 
komfortní, protože nemusí několikrát vy-
světlovat své požadavky. Nový koncept při-
náší maximum vzájemné důvěry do vztahu 
zákazník – servis.

Zavedení tohoto konceptu je velmi ná-
ročné a přímo souvisí s novým uspořádáním 
prodejních a servisních center. Jak celá pro-
měna vypadá, to je možné vidět již dnes tře-
ba na Jílovišti v Srba Servis nebo v SPX-Car 
ve Zlíně, kde již nový koncept show roomu 
funguje. Do konce roku je možné pocítit 
švédskou atmosféru showroomu také v pro-
storách Federal Cars v Liberci či v novém 
 brněnském dealerství Auto Cardion. Kom-
pletní dealerská síť dostane v České republi-
ce novou podobu do konce roku 2019.

Od začátku roku 2016 začne také zmíněná 
změna komunikace se zákazníkem, kdy jed-
notliví dealeři budou postupně zavádět kon-
cept VPS. ■

Showroom, nebo spíše 
příjemná kavárna či 
kuchyně? Už nejdete do 
servisu, ale do příjemného 
prostředí s příjemnými lidmi, 
kde můžete například 
sledovat opravy přes 
skleněnou zeď. Právě tento 
přístup Volvo znamená 
nejvyšší míru luxusu.

KONTAKT: 
www.volvocars.cz
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VŠEMI MILOVANÁ 
PATRICIA
Znají ji všichni, kdo se jen trochu zajímají o hezké věci. Má 

neuvěřitelný záběr a její rukopis je snadno rozpoznatelný. 

O jejích návrzích se říká, že v sobě mají ženskost a něžnost. 

Patricia Urquiola je pojem.

začala pracovat například pro 
Moroso, bylo to poprvé, kdy jsem 
dostala důvěru od významné 
firmy. Byl to důležitý okamžik, 
protože jsem začala být vnímána 
jako Patricia Urquiola. Pak už 
přišly nabídky od dalších firem. 
Dlouho jsem pracovala ve studiu 
Piera Lissoniho a byla jsem tam 
opravdu šťastná. Vlastně mě ani 
nenapadlo, že bych mohla mít 
své vlastní studio, společnost, 
která ponese mé jméno. Byla 
jsem hodně společenská a bylo 
pro mě snadné navazovat vztahy 
s ostatními. Uměla jsem diskuto-
vat o svých nápadech, byla to pro 

Houpací židle z kolekce Nomade 
Objets pro Louise Vuittona, 
www.patriciaurquiola.com

Pohovka Husk, k dostání ve dvou 
různých délkách a velkém výběru 
čalounění, polštáře plněné husím 
peřím, vyrábí B & B Italia, cena od 
180 004, www.konsepti.com

Židlička z kolekce Nomade 
Objets pro Louise Vuittona, 
www.patriciaurquiola.com

Španělkou se narodila 
a Italkou se stala, když 
své pracovní aktivity za-

čala rozvíjet v Itálii. Španělské 
kořeny prorůstají její tradičně 
italskou profesí a výsledkem je 
fúze hravého, dekorativního de-
signu s italskou kvalitou a ele-
gancí. Dnes žije Patricia v Milá-
ně a pracuje po celém světě jako 
uznávaná architektka a desig-
nérka.

Když se jí novináři ptají, co 
způsobilo, že se ve své práci do-
stala na pomyslný vrchol, skrom-
ně odpovídá: „Těžko říct, ale my-
slím, že to bylo štěstí. Když jsem 
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TEXT: MARTINA PAULOVÁ, FOTO: ARCHIV

PATRICIA URQUIOLA

Narodila se v roce 1961 
v Oviedu ve Španělsku, 
žije a pracuje v Miláně

Studovala architekturu 
na vysoké škole polytechnické 
nejprve v Madridu a potom 
v Miláně a studium 
dokončila v roce 1989 

Velké zkušenosti získala 
ve fi rmě De Padova, kde 
měla na starosti vývoj 
nových produktů, poté 
pracovala ve studiu Piera 
Lissoniho a v roce 2001 si 
otevřela vlastní studio

Její objekty jsou ve sbírkách 
významných světových muzeí

Španělskou vládou byla 
oceněna Zlatou medailí 
za výtvarné umění

Od Juana Carlose I. převzala 
Řád Isabely Katolické, 
jedno z nejprestižnějších 
španělských vyznamenání 
založené v roce 1815 králem 
Ferdinandem VII. Je udělován 
za výjimečné skutky ve  
prospěch španělského národa

Německými časopisy Home 
a Hauser byla vyhlášena 
designérkou desetiletí

Stala se designérkou roku 
časopisů Wallpaper, Ad 
Spain, Elle Decor International 
a Architektur und Wohnen 

  

mě naprosto přirozená věc stejně 
jako pracovat v týmu. Myslím, 
že jsem tehdy ale měla spoustu 
předsudků. A pak, když mi bylo 
asi čtyřicet, mi sám Piero řekl, ať 
už se osamostatním, že jsem při-
pravená.“

Ve svém studiu se cítí šťast-
ná. Říká, že se jí podařilo zbavit 
se spousty předsudků a nemu-
sí svoje nápady filtrovat přes 
představy druhých. Ekonomic-
kou a obchodní stránku navíc 
řídí její manžel Alberto a Pat-
ricia má možnost soustředit se 
především na kreativní část své 
práce. Sama o sobě tvrdí, že je 

Skříňka Luna, otočná 
dvířka, MDF s dýhou 
v dekoru ořech nebo lak, 
110 x 40 x 175 cm, 
cena 143 000 Kč, 
www.coedition.fr

Pohovka Love (Me) Tender, 
modulární fl exibilní systém, 
hliníková kostra s kulatými 
dřevěnými nohami, stolky 
s horizontálními povrchy, různé 
potahy, vyrábí Moroso, cena 
124 000 Kč, www.miliashop.com
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velmi emocionální a věci dělá 
srdcem. Ve své práci se řídí ra-
dou, kterou jí dala Maddalena 
De Padova: „Patricie, nemůžeš 
vytvořit něco, čemu nevěříš, 
nebo co sis sama nevyzkou-
šela.“

Díky množství práce na ná-
vrzích pro velký počet firem 
i na architektonických projek-
tech, kdy má za sebou řadu vý-
jimečných hotelových interiérů 
a dalších komerčních zakázek, 
je Patricia opravdu vytíže-
ná. Se svým časem ale zachá-

zí opatrně a moudře. Vždy, ať 
je kdekoli, si nechává čas pro 
sebe a pro svou rodinu. Chce 
si zajít na výstavu, dát si dob-
rou večeři s přáteli a pozorovat 
svět kolem sebe a hledat inspi-
raci. Naštěstí. Protože pak se 
my, její obdivovatelé, můžeme 
těšit na další pohádkově krás-
né a pohodlné pohovky, chytře 
vymyšlené stolky, sofistikovaně 
tvarované vany a vkusně od-
vážné dekory dlažby, v nichž 
tak krásně přiznává svůj špa-
nělský původ. ■

Jídelní servis Jellies Family, 
všechny produkty lze mýt v myčce, 
ale nejsou vhodné pro použití 
v mikrovlnné troubě, termoplastický 
technopolymer, mísa Ø 32 cm, 
v. 14 cm, cena 2 170 Kč, 
www.kartellshop.cz

Policová skříňka Dewey, plastová 
kostra s dřevěnými policemi, 
70 x 170 x 45 cm, cena nebyla 
dosud stanovena, www.kartell.com

Kuchyňská sestava Salinas, 
z ekologicky udržitelných 
materiálů, základ tvoří tubulární 
kovová kostra, ke které se připojují 
komponenty např. ze dřeva, 
PaperStonu, lakovaných desek, 
vyrábí Boffi , cena na dotaz, 
www.konsepti.com

Stolek Shimmer, 
vrstvené lepené sklo 
s multichromatickou 
úpravou, Ø 52 a 65 cm, 
v. 45 a 50 cm, vyrábí 
Glass Italia, cena 
od 29 000 Kč, 
www.miliashop.com

Postel Clip, čelo přesahuje po celé 
délce postele a připomíná sponku 
na papír, snímatelný potah může být 
buď v látce, nebo kůži, vyrábí Molteni, 
cena od 127 960 Kč, www.sedya.sk
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Křeslo Klara, kostra z bukového 
dřeva, sedák a opěrák z ohýbané 
překližky s čalouněním, vyrábí 
Moroso, cena 44 200 Kč, 
www.ambientedirect.com

Dveřní klika Conca, nerezová 
ocel s povrchovou úpravou 
chrom lesk, chrom mat, nerez 
satin a antracit satin, vyrábí 
Olivari, cena od 3 595 Kč, 
www.ap-metalia.cz

Nástěnná police Earthquake 5.9., 
mramor a polodrahokamy spojené 
pryskyřicí v geometrické obrazce, 
100 x 200 cm, cen od 230 700 Kč 
za 1 modul, www.budri.com

Ambiente 2016 přináší unikátní pohled 
do zákulisí mezinárodního trhu. Poznejte 
předpokládané změny nadcházejícího roku 
na nejvýznamnějším veletrhu spotřebního 
zboží na světě. Nahlédněte do budoucnosti 
a inspirujte se širokou škálou rozmanitých 
produktů při sestavování Vašeho úspěšného 
portfolia.

Další informace a vstupenky na:
ambiente.messefrankfurt.com

Tel. +420 233 355 246 
info@messefrankfurt.cz

12. – 16. 2. 2016

Ambiente 2016
Itálie
Partnerská země

61
31

1-
03

7_
A

M
_a

llg
_M

od
er

nB
yt

_1
06

x2
95

 •
 C

D
-R

om
 •

 IS
O

 3
9 

• 
C

M
Y

K
 • 

tg
: 0

5.
10

.2
01

5 
 

D
U

: 0
5.

10
.2

01
5 

 C
Z

088_091_MB11.indd   91 03.11.15   13:35



TECHNIKA

92      

V   posledních letech jsme 
si díky internetu zvykli 
sami určovat čas a způ-

sob sledování zpráv, publicis-
tických i zábavných pořadů 
a filmů. Od chvíle, kdy nám stej-
nou svobodu začaly poskytovat 
i televize, a mnohé přidávají do-
konce něco navíc, není důvod se 
jim vyhýbat.

 
INTELIGENTNÍ FENOMÉN

Zásadním zlomem byl ná-
stup tzv. Smart TV s integrova-
ným internetovým prohlížečem 
umožňujícím vytvoření vlastní-
ho programu přímo v televizi, 
nahrávání i pozastavení aktuál-
ně vysílaných pořadů, sledování 
streamovaných filmů z interne-
tu nebo jejich stahování a také 
přehrávání internetových kaná-

lů a televizí. Bezdrátový přístup 
navíc dovoluje snadné prohlí-
žení fotografií, videí a dalších 
multimediálních obsahů ulo-
žených v počítačích, laptopech, 
tabletech i telefonech. Součástí 
bývají vlastní aplikace, zabudo-
vaná kamera usnadňující např. 
komunikaci přes skype, dálko-
vé ovládání s qwertz kláves-
nicí a mnoho dalších doplňků 
a funkcí. Někteří výrobci umož-
ňují také snadnou aktualizaci 
televizí vyšších modelových řad. 

PARAMETRY, KTERÉ 
SE POČÍTAJÍ  

Pro samotné sledování tele-
vize pak zůstávají stěžejními 
vlastnostmi rozměr a kvali-
ta obrazu a zvuku. Nejvyšším 
rozlišením je v současnosti 4K 

FLEXIBILNÍ 
ZÁBAVA
Zlé jazyky ještě nedávno předpovídaly konec 

televize jako zdroje informací a zábavy. 

Současným interiérům však vyloženě sluší 

elegantní linie plochých televizí, jejichž 

sofistikované technologie přivedly i ty 

nejzhýčkanější diváky od tabletů a projektorů 

zpátky před televizní obrazovky.

Smart TV UE48H6200, 
prostorový obraz 3D včetně funkce 
pro převod standardního 2D video 
obsahu na 3D, LED, Full HD 
rozlišení, úhlopříčka 121 cm, 
televizor lze ovládat pohybem ruky 
nebo prstu, vyrábí Samsung, cena 
19 171 Kč, www.az-europe.eu

Smart TV 7600, LED, 4K UHD 
rozlišení, operační systém 
Android, úhlopříčka 165 cm, 
podsvícení Ambilight, prostorový 
zvuk, převod 2D na 3D, cena 
69 990 Kč, www.philips.cz

Smart TV 105UC9V, 5K 
UHD rozlišení, zakřivený 
design, operační systém 
webOS, úhlopříčka 266 cm, 
skype kamera, multikanálové 
reproduktory s hudebním 
výkonem 150 W, 3D, 
cena 2 199 999 Kč, 
www.lgshop.cz
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TEXT: JANA POLOMOVÁ, FOTO: ARCHIV

FLEXIBILNÍ 
ZÁBAVA

JEDNODUCHÁ KRÁSA 
INTELIGENTNÍ TELEVIZE

V případě Loewe nemá význam 
vyjmenovávat všechny technické 
detaily, o těch není nutné pochybovat. 
Inženýři Loewe nekonstruují, ale ladí 
a optimalizují součinnost všech dílů 
tak, aby umožnili skutečný požitek 
ze sledování a jednoduché, intuitivní 
ovládání všech funkcí. Do kontaktu se 
dostanete pouze s těmi nejvybranějšími 
materiály, sklem, hliníkem a hedvábím.

 

Loewe Connect 55 UHD 
umožňuje sledovat jeden kanál, 
zatímco druhý jej následuje 
ve výřezu obrazovky a třetí se 
současně nahrává na vestavěný 
HDD, úhlopříčka 140 cm,  
kapacita paměti 1TB, snadné 
a intuitivní ovládání také pomocí 
mobilního zařízení, kompatibilní 
s technologií 3D, cena 
109 000 Kč, www.loewe.cz
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Loewe Art 40 UHD 
zkrátí i nejrychlejší časy 
přepnutí kanálů, úhlopříčka 
102 cm, kompatibilní 
s technologií 3D, výkon 
reproduktorů 2x 40 W, 
snadnější ovládání 
prostřednictvím nové 
aplikace Loewe Smart 
Assist, cena 52 000 Kč, 
www.loewe.cz
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(3 840 x 2 160 pixelů) nabízející 
čtyřikrát více obrazových in-
formací než dnes již standardní 
Full HD (1 920 x 1 080). Aby jeho 
kvality vůbec měly možnost 
se projevit, je nutné k tzv. Ult-
ra HD televizoru připojit Blu-
-ray přehrávač disků ve stejném 
formátu. Standardní digitální 
vysílání má totiž natolik nízké 
rozlišení, že při jeho sledová-
ní na větší obrazovce vyniknou 
všechny jeho nedostatky v po-
době méně ostrého obrazu a při 
HD kvalitě přenosu zase budete 
spokojeni i s televizí s rozliše-
ním Full HD. Důležitý je také 
rozměr úhlopříčky. Skutečně 
velký televizor nemá smysl po-
řizovat do malého prostoru. Op-
timální vzdálenost při sledování 

je totiž přibližně dvojnásobek 
až trojnásobek délky úhlopříč-
ky a pro každého je tak vhodný 
jiný rozměr. Dalším paramet-
rem, který stojí za pozornost, je 
kontrast, u kterého platí, že čím 
je jeho hodnota vyšší, tím lepší 
je výsledný obraz. Spotřebu pak 
určuje především technologie 
podsvícení, a nepřekvapí proto, 
že LED a OLED televizory jsou 
mnohem úspornější než klasic-
ké LCD nebo plazmové, které 
jsou spíše na ústupu. Vzhledem 
k oblibě subtilních konstrukcí, 
které neposyktují dostatek pro-
storu pro umístění výkonných 
reproduktorů, optimálního zvu-
ku lze dosáhnout připojením te-
levizoru k sound systému nebo 
soustavě domácího kina.   ■

Smart TV UE46 F8000, 
LED, úhlopříčka 116 cm, 3D, 
možnost ovládání hlasem 
a pohyby, cena 26 999 Kč, 
www.samsung.cz

Loewe Reference 85 UHD, 
úhlopříčka 216 cm, funkce 
Bluetooth streaming umožňuje 
poslouchat hudbu ze smartphonu 
nebo tabletu přes TV, integrovaný 
Soundbar s výkonem 120 W 
zajišťuje kvalitní zvuk, stojan 
s otáčením na dálkové ovládání, 
vestavěný HDD rekordér, 
cena na dotaz, 
www.loewe.cz
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Loft 
na azurovém 
pobřeží
Svůj domov si nechal architekt Fréderic-Paul Goux postavit podle 

vlastního návrhu v kouzelném prostředí. Moderní prosklený dům 

stojí na odlehlé stráni obklopený zelení jen pár kilometrů od moře. 

Biot je považován za nejkrásnější vesnici na Azurovém pobřeží 

a francouzský architekt by těžko našel lepší místo.
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Velkorysý obývací prostor zaujímá 
120 m² a je v něm místo na prostorný 
jídelní stůl, sezení i kuchyň. Zeleň za 
okny vzorně plní dekorativní roli

t Stavba je inspirována architekturou 
Bauhausu. Světlé vnější plochy, 
velkoryse prosklené stěny, ryzí 
funkčnost a dokonalé začlenění 
budovy do prostředí a krajiny, která 
se v mnohém stává součástí interiéru, 
jsou jednoznačným dokladem 
frédericova zalíbení v práci Miese 
van der Rohe
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O projektu říká majitel a autor stavby: 
„Chtěl jsem vytvořit jednopatrový pro
stor, který by působil dojmem vzdušného 

loftu, ale neměl jeho nevýhody.“ Už vlastně samo 
prostředí je pro loft netypické. Taková forma by
dlení je běžná pro městské aglomerace a z oken 
je výhled na protější domy. V případě Gouxova 
domu je dominantní příroda. S tou architekt pra
coval a jí se podřizoval. Z domu je tak odevšud 
nádherný pohled do okolí a exteriér vstupuje do 
interiéru. 

Prostor Pro všechny
Dům si zachovává i velkou míru soukro

mí. Stavba je dostupná pěšky i autem ze silni
ce dvojitou bránou, za níž se rozkládá licho
běžníkový pozemek. Dům je postavený v jeho 
nejvyšším bodu a je koncipovaný jako domov, 
kancelář i místo pro hosty. Jednotlivé zóny jsou 
však dobře oddělené a vzájemně si nekonkuru
jí. Fréderic pracuje často doma a samozřejmé je 

i to, že ho klienti v Biotu navštěvují. Do studia 
projdou odděleným vchodem a nezasahují ni
jak do soukromí rodiny. Privátní obývací zóna 
sestává z propojeného vzdušného prostoru in
spirovaného  Bauhausem, jehož posledním umě
leckým ředitelem byl Mies van der Rohe. Z jeho 
pohledu na architekturu pak Fréderic čerpal 
nejvíc a řídil se jeho názory, že dům by se měl 
vyznačovat maximální čistotou a jednoduchostí 
a měl by mít minimalistickou nosnou konstruk
ci, která bude v rovnováze s volným otevřeným 
prostorem. V Biotu je tedy ve velké míře po
užit beton, hliník, sklo a travertin. Z přízemí se 
po schodech z betonu s přídavkem pryskyřice 
vchází do menšího mezaninu, kde má Fréderic 
pracovní stůl. Může tedy být pořád v kontaktu 
s rodinou a zároveň nerušeně pracovat na svých 
zakázkách. 

Pokoje hostů oddělené od rodinné části domu 
mají samostatný vstup do upravené zahra
dy. Místní klima téměř vyžaduje velkou terasu 

p Mramorový jídelní stůl navržený 
a vyrobený na míru je doplněn 
plastovými židlemi s aplikací 
obrazu čalounění ve stylu Ludvíka 
XVi. Vysoké stěny dekorují 
ohromné prosklené plochy, v nichž 
je vidět místní vegetace jako na 
velké obrazovce, a nad nimi jsou 
zavěšené tři obrazy Marka rothka, 
představitele abstraktního 
expresionismu, a obrazy od 
současné výtvarnice anne de 
renzis
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a pěkný plavecký bazén. I na to bylo při návr-
zích pamatováno. Prostřednictvím prosklené 
stěny jsou terasa a bazén vlastně součástí 120 m2 

rozlehlé obývací zóny.

BŮH JE V DETAILECH 
Mies van der Rohe bývá často spojován

s krátkými aforismy „méně je více“ a „Bůh 
je v detailech“. Jimi se řídil i Fréderic Paul 
Goux. Vzdušný interiér je úsporně zařízený 
vybranými kusy nábytku, mezi nimiž jsou iko-
nické kusy odolávající proměnlivosti estetic-
kého vnímání stejně jako výstřelky doby.  Vše  
tvoří působivý celek a zároveň dovolí vynik-
nout nádherně řešenému prostoru. Architekt  
si hraje se světlem, kouzlí s rozlehlostí inte-
riéru, kombinuje a vyzdvihuje výjimečnost 
prostředí. Vytváří místo, které ohromí svou 
přímostí a otevřeností, které dokonalým způ-
sobem využívá přírodu jako umělecké dílo, 
jako velkolepou show, která nikdy neomrzí. ■

PŮDORYS

1/ terasa 
2/ obývací prostor
3/ jídelna 
4/ pracovna 
5/ kuchyň 
6/ ložnice 
7/ koupelna + WC
8/ bazén

1

2

3

5

4

6

7

8
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p Výrazným prvkem stavby jsou 
velké prosklené plochy, díky nimž je 
v interiéru hodně světla. Nesmí 
v něm chybět ani ikonické kusy 
nábytku, jako je křeslo Barcelona, 
které navrhl Mies van der Rohe pro 
Knoll, nebo Coffee Table, který 
vytvořil v roce 1944 Isamu Noguchi 

u Majitel domu kombinuje leckdy na 
první pohled nekompatibilní prvky, 
ale přestože jsou si stylově vzdálené, 
vytvářejí harmonický celek, tak jak je 
to vidět i v pokoji pro hosty s přilehlou 
koupelnou

www.modernibyt.cz    101      
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p V ložnici majitelů není nic 
nadbytečného. Je určena ke 
klidnému spánku a tomu 
odpovídá i barevné ladění 
a výběr materiálů

u Funkčnost a jednoduchost 
je základním pilířem celého 
domu. Goux využil materiály 
z lokálních zdrojů – dřevo, 
travertin – a nezapomněl na 
prosklené průhledy, díky nimž 
má denní světlo i koupelna
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Barvy a jejich symbolika jsou úzce spjaty s každodenním  
životem a nyní se přesouvají i do našich kuchyní.

Mc Tree, a. s.

vzorková prodejna: 

Na Poříčí 27, Praha 1

tel: +420 724 147 096

tel: +420 222 324 820

info@mctree.cz, www.mctree.cz,

www.liebherr.com

L iebherr je celosvětově uznávaným spe-
cialistou na poli profesionálního i do-
mácího chlazení a mražení. Úspěch 

značky je založen na neustálém vývoji a reali-
zaci nových technologií a opírá se o přísloveč-
nou německou kvalitu. 

Na český trh nyní přichází nová řada de-
signových chladniček a mrazniček Liebherr 
s označením ColourLine. Řada ColourLine 

klade důraz na energetickou úspornost, mo-
derní technologie a exkluzivní design. Ať už 
se Vám líbí teplé odstíny nebo svěží barvy, 
z řady ColourLine si vybere i ten nejnároč-
nější zákazník. Liebherr představuje trendy 
spotřebiče pro moderní domácnost, které do-
káží upoutat pozornost skvělým designem a 
pohodlím dokonalého chlazení v energetické 
třídě A++.

komerční prezentace

Liebherr CoLourLine: 

Vidíme, myslíme  
a cítíme V barVách
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JAK SI KDO USTELE,
TAK SI LEHNE
Toto přísloví má i metaforický význam, nicméně kvalitní a zdravý 

spánek vystihuje zcela přesně. Jen na nás záleží, co uděláme pro to, 

abychom se dobře vyspali a ráno vstávali odpočatí a svěží.

Třetinu života prospíme, 
to je fakt. A můžeme ji 
prospat báječně. Spá-

nek ovlivní stav naší mysli i tě-
lesnou kondici. Prostor, v němž 
spíme, a samozřejmě i kvalita 
postele se každou noc podepí-
šou na našem zádovém svalstvu 
v závislosti na tom, zda jsme se 
postarali o přirozenou polohu 
páteře. V zájmu svého blaha se 
tedy snažte udělat pro sebe ma-
ximum.

OPTIMÁLNÍ LEŽENÍ
Ideálně by hlava spícího 

měla směřovat na sever a z lůž-

Postel Tifani z kolekce Tatami 
poskládaná z jednotlivých 
lamel, jednoduchý design, 
200 x125 x 76 cm, cena bez 
matrace 18 800 Kč, 
www.space4kids.cz

Postel Akino s elektrickými 
rošty, vyrábí Hollandia, 
cena 84 990 Kč, 
www.prospanek.cz
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ka by měl vidět na dveře. Kro-
mě toho postel opřená čelem 
o stěnu potřebuje dřevěné nebo 
textilní záhlaví do výšky 35 až 
40 cm nad horní hranou postele 
– ochrání stěnu a zútulní lůžko. 
Pás podlahy mezi postelí a sou-
běžnou stěnou široký 70 cm zase 
zjednoduší přístup k lůžku. Pro 
vstávání stejně jako pro lep-
ší dýchání je vhodnější vyšší 
postel, asi 50 cm nad zemí. Při 
výběru lůžka vycházejte z indi-
viduálních potřeb, protože pro 
každého člověka je vhodná zce-
la jiná postel. Podstatné je, aby 
plnila funkci anatomicky správ-

Postel Trio umožňuje polohování roštů také 
směrem dolů, kdy ulevuje krční páteři při spánku 
na břiše, tento světový unikát lze pořídit i se 
zvukovým systémem zabudovaným do čela 
lůžka, vyrábí Hollandia, cena 226 990 Kč, 
www.prospanek.cz

Postel Sunny, čalounění z více druhů látek, 
nohy chrom, šířka 160 cm, vyrábí Bontempi 
Casa, cena od 65 000 Kč, www.defakto.cz

Vysoce kvalitní postel Now! Boxspring by 
Hülsta, díky pestrobarevné nabídce 
polstrování v látce nebo umělé kůži 
orientovaná na mladší věkovou kategorii, 
vyrábí Hülsta, cena od 57 736 Kč, 
www.homestyle.cz

ka by měl vidět na dveře. Kro-
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né podpory těla. Lehací plo-
cha musí být nosná s ohledem 
na hmotnost, výšku i rozložení 
hmotnosti v těle, aby při ležení 
na boku byla zachována přím-
ka páteře a při ležení na zádech 
byla páteř ve svém fyziologic-
kém tvaru (přirozeném zakřive-
ní). Měkkost lehací plochy musí 
být taková, aby nedocházelo 
ke stlačování podkoží a ome-
zování krevního oběhu, a tělo 
tak nebylo nuceno k častému 
obracení. Lehací plocha nesmí 

být pružná jako trampolína, ale 
musí být taková, aby usnadňo-
vala pohyby ležícího. 

TĚLU NA MÍRU
Víte, jaký rozměr lůžka bude 

optimální právě pro vás? Lehne-
te-li si na záda s volně polože-
nými pokrčenými pažemi, měli 
byste vedle sebe mít po okrajích 
ještě 2 až 5 cm. Délku lehací plo-
chy určí výška vaší postavy plus 
délka chodidla, abyste se mohli 
pohodlně natáhnout. Proto se 

udává 25 až 30 cm navíc. Kva-
litní lehací plocha manželského 
lůžka se pohledově vůbec lišit 
nemusí, ale v závislosti na in-
dividuálních potřebách jedince 
by měla být rozdílná. Například 
manželé rozdílných hmotnos-
tí, výšky i rozložení hmotnosti 
v těle budou mít rozdílné lehací 
plochy, ovšem na pohled neroze-
znatelné. Estetický dojem z cel-
ku tím neutrpí, ale každý získá 
to, co pro své zdraví a komfort 
potřebuje.

Postel Ocean Blue ze speciální edice inspirované 
švédským souostrovím je vyrobena na zakázku ručně 
ve Švédsku za použití nejkvalitnějších přírodních 
materiálů, čelo David ve výšce 95 cm k posteli zdarma 
nebo příslušenství v hodnotě 10 % ceny postele, 
svrchní matrace BJX Luxury, 180 x 200 cm, 
cena 265 720 Kč, www.postele-hastens.cz

Postel Essentia vyniká 
jednoduchostí, elegancí 
a univerzálností, elastický 
úplet na čele postele 
opatřeném LED diodami, 
trubková konstrukce, design 
Thesia Progetti, více variant 
provedení i rozměrů, vyrábí 
Flou, cena od 55 021 Kč, 
www.stockist.cz

Dvoulůžko Quadra, lamino v dekoru 
alpské bílé barvy, vyrábí Rauch, 
cena 5 999 Kč, www.okay.cz
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Postel Peter Maly Bed 2, pohyblivé 
zasouvatelné polštáře umožňují flexibilní umístění, 
nohy postele z černé oceli, korpus 180 x 200 cm,  
3 opěrné polštáře bez roštů a matrací, design Peter 
Maly, cena od 100 750 Kč, www.ligne-roset.cz
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SEHRANÝ TANDEM
Při výběru lůžka se rozhod-

ně nenechte ovlivnit jen jeho 
vzhledem. Důležitou roli hra-
je rošt a matrace. Ty mohou 
být samy o sobě prvotřídní, 
ale pokud se nenašla správná 
matrace k vybranému roštu, 
nebude to ono. Pružinové ma-
trace vyplněné latexem, ovčí 
vlnou, kokosovým vláknem, 
mělněnými listy africké trávy, 

sisalem nebo velbloudí srstí či 
koňskými žíněmi jsou stvořeny 
pro konstrukce postelí s pev-
ným podkladem. Ocelové pru-
žiny se postarají o rovnoměrné 
rozložení hmotnosti spícího 
člověka, přičemž současně vy-
tvářejí přiměřený protitlak. 
Takto se podklad ihned přizpů-
sobí tvaru a zatížení těla. Jiným 
typem jsou matrace bez pružin 
vyplněné latexem nebo kombi-

nované z několika vrstev pěny, 
z nichž každá plní odlišnou roli. 
Sendvičová matrace se nejlépe 
dokáže přizpůsobit nárokům 
majitele postele, je-li položena 
na polohovatelném lamelovém 
roštu. Nezapomeňte, že kvalita 
roštu závisí na kvalitě uchyce-
ní lamel do rámu postele a také 
na jejich počtu. Vybírat můžete 
z mnoha lamelových i bodo-
vých roštů. ■

Standardně se 
lůžka i matrace 
vyrábějí v délce 
200 cm. Pokud 

jste však většího 
vzrůstu, najdete 

i postele v délkách 
210 cm anebo si 

lůžko nechte 
vyrobit  

na zakázku

Postel z kolekceTatami složená ze 
dvou kubusů s výsuvem a dvou 
s výklopem, 248 x 200 cm, cena 
26 720 Kč, www.space4kids.cz Dvoulůžko Nala 

s čalouněným čelem, 
160 x 200 cm, výška čela 
82 cm, vyrábí Select Art, 
cena 10 999 Kč, 
www.okay.cz

Postel no. 14 by hülsta 
z kolekce now!, polštářové čelo 
v látce i textilní v kůži, rám 
v ořechové či dubové dýze nebo 
lakovaný, vyrábí Hülsta, cena 
37 884 Kč, www.homestyle.cz
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Zrcadlo Pentagon, 
110 x 84 cm, lakovaná 
MDF/barvené zrcadlové 
sklo, cena 10 490 Kč, 
www.kare-shop.cz

Ručně vyrobené nástěnné zrcadlo 
Hasen, 45 x 26 cm, vyrábí Maisonnée, 
cena 7 450 Kč, de.smallable.com

Nástěnné zrcadlo Narciso, 
rám z lakovaného 
dýhovaného dřeva, 
Ø 74,5 cm, cena 14 280 Kč, 
www.ligne-roset.cz

Nástěnné zrcadlo Eskimo, 
dýha z dubového dřeva, 
26 x 14,5 cm, vyrábí April 
Eleven, cena 1 330 Kč, 
de.smallable.com

Zrcadlo Raperonzolo, 
kombinace s kůží, design 
Atelier Oï, vyrábí Zanotta, 
cena 18 880 Kč, Ø 69 cm, 
www.madeindesign.com

Vertikálně posuvné zrcadlo 
Spin, březová překližka/
dubová dýha, 47 x 5 x 
44 cm, design Giampaolo 
Benedini, vyrábí Agape, 
cena 12 730 Kč, 
www.hidfurniture.com

Zrcadlo s poličkou Leja, 
kombinace s dubovým 
dřevem, 60 x 40 x 6 cm, 
design studio Nadora, vyrábí 
David Design, cena na dotaz, 
www.ddfurniture.se

Nástěnné zrcadlo 
dýha z dubového dřeva, 
26 x 14,5 cm, vyrábí April 
Eleven, cena 
de.smallable.com

Zrcadlo Disc, 100 x 
49 cm, cena 11 390 Kč, 
www.kare-shop.cz 

INSPIRACE PŘIPRAVILA: EDITA ERBSOVÁ, FOTO: ARCHIV
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ZRCADLENÍ
ZRCADLA DNES JSOU NEJEN 
FUNKČNÍ, ALE DESIGNÉŘI JE 
POVYŠUJÍ NA OBJEKTY HODNÉ 
POZORNOSTI…
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Podomácku 
na alPských svazích
V Saalbachu – Hinterglemmu 

se zdá, že se čas zastavil. Pouze 

necelou hodinu jízdy od Salcburku 

jsou na alpských úbočích rozeseté 

jako rozinky ve vánočce domky 

s vyřezávanými dřevěnými 

terasami a květináči na oknech. 

Mezi nimi si přímo na lyžařském 

svahu všimnete bílého 

čtyřpatrového domu zvedajícího 

se nad skupinou minimalistických 

prosklených budov.

 na terase s venkovním 
nábytkem se mohou hosté oddávat 
výhledu na hory nebo vůni bylinek 
pěstovaných pro kuchyni 
restaurace

Původní budova rodinného 
statku ze 13. století byla 
rozšířena o prosklené 
moderní přízemní apartmány 
úzce spojené s krásnou okolní 
přírodou
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text: MARTINA PAULOVÁ, foto: GÜNTER STANDL

Josef domácky Sepp a Mar-
tina Kröllovi přeměni li 
 rodinný statek ze 13. stole-

tí v moderní turistické útočiště, 
které vyzařuje pohodlí a vřelost. 
Za přestavbou stojí architekt-
ka Monika Gogl ze studia Gogl 
& Partner, která spojila tradič-
ní architekturu s moderní pří-
stavbou tak, aby respektovala 
krajinu a její přírodu co možná 
nejvíc integrovala do interiéru 
hotelu. Nadstandardní využití 
velkých skleněných ploch pře-
vládá v celém komplexu, ale 
nejpatrnější je v přízemních za-
hradních apartmánech, kde se 
hranice mezi interiérem a exte-
riérem téměř stírá. Vysoké stro-
py, prosklené stěny od podlahy 
až ke stropu a střechy porostlé 
zelení vyvolávají pocit, že jste 
v komfortní teplem naplněné 

Zahradní apartmány mají obrovské prosklené 
plochy umožňující výhled do krajiny a vysoké 
stropy, díky nimž je i v přízemí dostatek 
slunečního svitu. V zařízení převládá mořené 
dřevo a pokoje jsou pro větší komfort 
a intimitu vybaveny krby
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bublině uprostřed Alp. Svět-
lo je dalším důležitým prvkem 
a předurčovalo mnohá roz-
hodnutí architektky. Kröllovi 
si nechali dokonce vypracovat 
sluneční studii, aby se podíl 
denního světla, které do hotelu 
proniká, maximalizoval. Inte-
grace přírody je zkrátka patrná 
v každém aspektu, ať už je to 
volba materiálu nebo design. 
Kromě skla je stavebním ma-
teriálem kámen a dřevo z míst-
ních zdrojů, pohledový beton 

a převládajícími barvami jsou 
syté zemité tóny dřeva a zeleno-
modré pableskující vody. 

Nábytek je z velké části vyro-
ben na zakázku přímo pro hotel 
Wiesergut a navržen předními 
rakouskými designéry. Interiér je 
jednoduchý, vyznačuje se přímo-
čarostí, čistými liniemi a kvalit-
ním zpracováním. Tradiční ma-
teriály, jako je len nebo kůže, jsou 
použity moderním způsobem.

Hosté mohou využít 24 luxus-
ně vybavených apartmánů, hote-

p Velkoryse pojatá koupelna 
s dřevěnou podlahou má 
neobvyklé množství denního 
světla. Čistý jednoduchý 
design se uplatňuje i zde

Císařský trhaneC neboli kaisersChmarrn 

je lehká karamelizovaná palačinka ze sladkého těsta s ořechy, třešněmi, 
švestkami, jablečným džemem, malými kousky jablka nebo karamelizovanými 
rozinkami a mandlemi. V původním receptu byly jen rozinky namočené v rumu

q Jídelna je navržena 
v rustikálním duchu. Kamenné 
stěny, dlouhé dřevěné lavice 
a dřevěné židle jsou pro rakouské 
horské restaurace typické
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Bar je opět vyveden 
především ve dřevě s velkými 
prosklenými plochami 
a moderním nábytkem 
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lovou restauraci s několika od-
dělenými jídelnami, bar, bazén, 
saunu s relaxační zónou, fitness 
nebo venkovní spa s výhledem 
na horské vrcholky. Sepp má po-
hostinnost v genech a vštěpuje ji 
svému personálu. Statek v dům 
pro hosty s přilehlou farmou 
proměnila už Seppova babička. 
Podnik později převzali jeho ro-
diče a jejich práce ho přesvědči-
la, aby získal formální vzdělání 
v gastronomii stejně jako v ze-

Hotel Wiesergut

v blízkosti lyžařských středisek 
Kitzbühel, Kaprun a Zell am see

na webových stránkách hotelu 
je přesně popsaná příjezdová 
trasa z několika směrů včetně 
vlakových jízdních řádů

v hotelu se servíruje jak tradiční 
rakouská strava z domácích 
surovin, tak moderní kuchyně

cena za dvoulůžkový pokoj 
se snídaní od 160 eUR 

www.wiesergut.com

 

mědělství. Svoje znalosti zúro-
čil nejprve ve vyhlášené horské 
restauraci Wieseralm, a když se 
oženil s Martinou, začali společ-
ně přemýšlet o tom, jak změní 
rodinný podnik a jak tradiční 
kvalitu povýší na dokonalý lu-
xus. „Pro mě je luxus dostatek 
prostoru, ale také čerstvý chle-
ba. Nebo to, že vím, že vajíčko, 
na kterém si pochutnávám u sní-
daně, snesla naše slepice,“ říká 
o svém podniku Sepp.  ■

hotel se nachází 
v bezprostřední blízkosti 
sjezdovky a je přitažlivým 
místem pro lyžaře

u Jedna z přilehlých jídelen 
hotelové restaurace je umírněně 
rustikální a působí velmi vřelým 
dojmem. V takovém prostředí se 
dá očekávat domácí poctivá 
strava, na které si majitel hotelu 
zakládá

q Venkovní vířivky nabízejí 
nejen vodní relaxaci, ale 
i úchvatný výhled
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Letos se KOUPELNY Ptáček staly 
nováčkem mezi vystavovateli 
na mezinárodní přehlídce designu 
v Praze. Společnost představila 
návštěvníkům Designbloku svou expozici 
pod názvem „Má soukromá krajina“. 
Koupelna je bezpochyby vnímána jako 
prostor, ve kterém každý z nás hledá 

a očekává soukromí, intimitu 
a v neposlední řadě odpočinek pro tělo 
i duši. Cílem expozice byla transformace 
této myšlenky do „reálné“ krajiny. Výstavní 
prostor byl tvořen stylizovaným reliéfem 
v podobě kopců, na kterých byly 
představeny jednotlivé zařizovací 
předměty výrobců Kaldewei a Kohler.  

Vše procházelo skrz zvýšenou platformu, 
na které byla použita velkoformátová 
dlažba Refin v dekoru profilovaného 
válcovaného ocelového plechu. Více 
informací o vystavovaných produktech na  
www.koupelny-ptacek.cz nebo v síti 
koupelnových studií PTÁČEK. 

komerční prezentace

Více informací v síti koupelnových studií PTÁČEK 
nebo na www.koupelny-ptacek.cz

Ptáček na Designbloku 
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Výnos z pronájmu může zajistit relativně vysoký, bezrizikový a hlavně 

pravidelný příjem. Navíc obecně platí, že ceny kvalitních nemovitostí 

v průběhu času spíše rostou, a takto vložených prostředků se tedy nijak 

nedotkne ani inflace. Důležité je však vědět, jaký druh nemovitosti 

koupit a za jakou cenu.

v posledních sedmi letech 
klesly ceny některých 
(do té doby v podsta-

tě nadhodnocených) bytů pře-
devším v panelových domech 
a ve špatných lokalitách. Kvalit-
ních bytů v dobrých lokalitách 
a s vysokým standardem se tyto 
změny nijak nedotkly, což lze 
brát jako určité vodítko při vý-
běru bytu na investici.

LOKALITA
Prvním zásadním faktorem 

je lokalita. Důležitá je občan-
ská vybavenost v místě, snadná 
dopravní dostupnost, příjemné 
prostředí kolem domu a velmi 
ceněné jsou také pěkné výhle-
dy. V případě hlavního města 
Prahy, ale i v Brně, Plzni a dal-
ších velkých městech se vý-
razně posouvá hranice centra, 

Rezidence 
golf hostivař
 
Na pozemcích přímo 
sousedících s golfovým areálem 
v Praze-Hostivaři vzniká 
ojedinělý projekt rodinných 
domů rezidence Golf Hostivař, 
který bude po svém dokončení 
zahrnovat zhruba stovku 
komfortních rodinných domů, 
společenské a sportovní plochy, 
dětské hřiště, komunikace 
a kompletně vybudovanou 
infrastrukturu. rodinné domy 
jsou obklopeny golfovým 
hřištěm, sportovním areálem 
Karlovy univerzity a dalšími 
sportovišti. S dokončením 
projektu se počítá i s výstavbou 
dětského hřiště a klidové hrací 
zóny pro nejmenší obyvatele 
areálu. K nedalekému 
Hostivařskému lesoparku 
a přehradě je to pěšky 10 minut. 
Celý areál je budován jako 
uzavřená oblast s omezeným 
vstupem a vjezdem pouze 
pro obyvatele areálu a jejich 
návštěvy a hosty. První etapa 
projektu je již obývána, druhá 
etapa z velké části prodána 
a právě probíhá výstavba 
třetí etapy s datem dokončení 
od jara 2016, www.rgh.cz

Rezidence Golf Hostivař

kde jsou situovány ty nejdraž-
ší byty. Developeři proměňují 
tzv. brownfields, tedy opuštěné 
průmyslové prostory, v atrak-
tivních lokalitách na zajímavé 
projekty nabízející nové byty 
v dávno zastavěných lokalitách, 
kde není místo na novou výstav-
bu. Další možností jsou proluky 
v původní zástavbě nebo využi-
tí zelených ploch v širším cent-
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text: JANA POLOMOVÁ, foto: ArchiV

u cukrovaru
 
V září 2015 byl zahájen prodej 
nízkoenergetického bytového 
domu s názvem Rarach, který 
tvoří poslední etapu projektu U Cukrovaru 
v Praze 12-Modřanech. V budově je počítáno 
s celkem 121 byty ve velikostech od 1 + kk 
o rozloze 37 m2 po komfortní 
4 + kk o rozloze 107 m2. Součástí všech bytů 
jsou balkony či terasy, některé v přízemním 
podlaží nabízejí praktické předzahrádky 
a ve vnitrobloku bude park s odpočinkovými 
zónami. Při včasné koupi nového domova 
mají klienti možnost bezplatného variantního 
řešení v rámci nabízených standardů 
vybavení bytu. V suterénu bytového domu je 
navrženo 131 parkovacích stání a dostatek 
sklepních kójí. Společně se zahájením 
prodeje byla zahájena i výstavba.  
Byty budou k nastěhování v létě 2017,  
cena od 2 096 500 Kč vč. DPh, 
www.skanska.cz/reality

RGH_228x145-Krivky.indd   1 11.05.15   16:25
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green motol
 
Čtyři nízkoenergetické bytové 
domy postavené s ohledem 
na kvalitní, úsporné a zdravé 
bydlení ve finském stylu tvoří projekt 
Green Motol, který je obklopen 
přírodním parkem Košíře-Motol 
a přitom se nachází pouze 10 minut 
od smíchovského Anděla. Ze 137 
bytových jednotek v dispozicích 
1 + kk až 5 + kk o rozloze 26 m² až 
130 m² je volných již jen 11 bytů, 
jejichž součástí je balkon, terasa 
nebo předzahrádka. Standardní 
výbava bytů zahrnuje velmi kvalitní 
podlahy, obklady i vybavení 
koupelen a developer nabízí také 
možnost domluvy na nadstandardní 
výbavě a spolupráci s architektem.  
www.yit.cz

122      

SUomI HloUBĚtÍn
 
Nová rezidenční čtvrť pro téměř 
2 000 obyvatel vyroste na ploše 
bývalého brownfieldu v pražském 
Hloubětíně. Komfortní byty projektu 
Suomi Hloubětín ve finském stylu 
budou bohatě obklopeny zelení 
a obchody, služby i příležitosti 
k zábavě budou rezidentům 
na dosah. Původem finský 
developer YIT plánuje výstavbu 
školky, dětských hřišť i ploch pro 
sport a relaxaci. Nově vzniklá čtvrť 
nabídne obyvatelům také parky, 
restaurace, kavárny a novou místní 
infrastrukturu. První etapa nesoucí 
název podle finského města 
Espoo se začne stavět v listopadu 
a již během poloviny roku 2017 
nabídne k nastěhování 149 bytů 
ve dvou domech. Celkem 900 
nízkoenergetických bytů vyroste 
v několika etapách během  
pěti až osmi let.  
www.yit.cz 

Suomi Hloubětín

Green Motol

rEAlITY
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Rezidence Waltrovka

rezidence waltrovka
 
Cílem projektu Waltrovka je revitalizace 
rozlehlého území v pražských 
Jinonicích v místech bývalé továrny 
Walter Motors. Vznikne zde více než 
650 bytů a 50 rodinných řadových 
domů, rozsáhlý park o rozloze cca 2 ha, 
obchody a nové administrativní budovy 
při zachování charakteru původní 
oblasti včetně několika historických 
budov. Území o velikosti 16 ha bude pro 
návštěvníky otevřenou a pro obyvatele 
kompaktní městskou čtvrtí kombinující 
výhody rezidenčního bydlení v klidu 
za Prahou s blízkostí centra města. 
První etapa rezidenční části bude 
dokončena na konci roku 2016, 
cena od 47 000 Kč/m2 bez DPH 
(54 000 Kč vč. DPH), 
www.waltrovka.cz 
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Představujeme vám aktuální developerské 
projekty, které splňují současné nároky 

na příjemné a praktické bydlení a zároveň 
jsou architektonicky zajímavé

reality
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byty u dubu
 
V první etapě projektu Byty U Dubu zbývá rok před dokončenim už jen 
12 volných bytů ze 157, a tak developerská společnost Kuchař & thein 
od září rozšířila nabídku o dalších 35 bytů z 2. etapy. Projekt se nachází 
v Praze 4-Modřanech, v lokalitě s veškerou občanskou vybaveností, 
v blízkosti tramvajové zastávky s dostupností 30 minut do centra 
a přírodou pro sport a relaxaci v těsné blízkosti. Většina bytů v 2. etapě má 
dispozice 3 + kk nebo 4 + kk o ploše až 116 m2 a všechny mají komoru, 
balkon nebo terasu. Za pozornost stojí byty s tzv. chytrou dispozici 
1/2 + kk umožňující jednoduchou úpravou planované polopřičky vytvořit 
jeden velký obytný prostor nebo si pokoj naopak oddělit a vytvořit 
plnohodnotný 2 + kk. Projekt byl oceněn jako realitni projekt roku 2014 
v Praze 4, cena od 34 612 Kč/m², www.byty-u-dubu.cz

Byty U Dubu

městské části do dalších let, a to 
nejen ze strachu, že by před okny 
mohlo časem vyrůst třeba vytí-
žené nákupní centrum. Naopak 
– mnoho městských částí ožívá 
a kdysi neatraktivní lokality se 
nezřídka proměňují v ideální 
místo k bydlení.

VELIKOST
Až tři čtvrtiny mladých ro-

din bydlí ve vlastním. Podnájmy 
proto vyhledávají nejčastěji stu-
denti, singles na začátku kariéry 
nebo starší lidé, jejichž děti už 
žijí samy. Z toho důvodu je nej-
větší zájem o menší byty s dispo-
zicí 2 + 1 nebo 2 + kk, jak také 
vyplynulo z aktuálního průzku-
mu serveru sreality.cz. Výjimkou 
však nejsou ani byty jednopoko-
jové nebo třípokojové. Rodinné 
domy si pak nejčastěji pronají-
mají firmy, aby zde vybudovaly 
sídlo nebo zajistily bydlení svým 
zaměstnancům. 

STAV ByTU
Žádané jsou byty po rekon-

strukci. V případě pronájmu je 

málokdo ochotný investovat 
větší množství peněz do opravy 
a pevné výbavy interiéru, jako 
je kuchyňská linka nebo vesta-
věné skříně. Při nákupu bytu 
ve starší zástavbě je proto vět-
šinou nutné počítat s dalšími 
náklady na rekonstrukci, u no-
vostaveb se tomuto vyhnete 
a cena za byt tak bývá praktic-
ky konečná, což jistě oceníte. 
Byty pouze se základním vyba-
vením však mohou být i vítány, 
protože nájemníkovi umožňují 
zařídit se podle vlastního vku-
su a volně stojící nábytek po-
užít i v dalším bytě, třeba už 
vlastním. Mezi další požadav-
ky pak může patřit také sklep, 
parkování, balkon nebo výtah. 
V případě luxusnějších byto-
vých projektů bývá výhodou 
také recepce s doplňkovými 
službami. I pokud jste si vědo-
mi těchto základních kritérií 
pro výběr bytu, vždy se vám 
vyplatí oslovit odhadce a se-
známit ho se svým investičním 
záměrem, aby vám pomohl ur-
čit tržní cenu nemovitosti.  ■

ru města. Všechny tyto varianty 
jsou žádané, protože nabízejí to, 
co se cení – zmíněnou dobrou 
občanskou vybavenost v místě 
i snadnou dopravní dostupnost. 
Menší byt v blízkosti stanice me-
tra bude mít vždy vyšší cenu než 
byt větší, ale za městem. Zajímat 
by vás však neměla jen aktuální 
situace, ale také plány příslušné 
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v zahrádkách
 
Nový bytový dům 
V Zahrádkách se nachází 
v lokalitě Prahy 3-Jarova. 
V čtyřpodlažní budově 
s pátým ustupujícím 
podlažím je celkem 107 bytů 
ve velikostech od 1 + kk 
o rozloze 31 m2, s terasou 
5 m2 a předzahrádkou 7 m2 až 
po velkorysé 4 + kk o rozloze 
105 m2 a 27 m2 velkou terasou. 
Při včasné koupi nového 
domova mají klienti možnost 
bezplatného variantního řešení 
v rámci nabízených standardů 
vybavení bytu. Samozřejmostí 
je dostatek parkovacích stání, 
ke každému bytu lze dokoupit 
sklep ve velikostech 2–7 m2, 
mnohé sklepy jsou přístupné 
přímo z parkovacího místa. 
Důkladné zateplení obálky 
budovy a kvalitní okna zajistí 
bytovému domu V Zahrádkách 
nízkoenergetický standard 
s průkazem energetické 
náročnosti budovy B – 
úsporná, cena od 
1 966 000 Kč vč. DPH,  
www.skanska.cz/reality

V Zahrádkách
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Residence 
gaRden toweRs
 
Byty v blízkosti centra Prahy 
za dostupnou cenu nabízí 
Residence Garden Towers, 
která se nachází na Žižkově 
přímo naproti parku Parukářka 
a zároveň jen osm minut tramvají 
od Václavského náměstí. 
Obyvatelům bude k dispozici 
nonstop recepce s bezpečnostním 
kamerovým systémem a jejich 
relaxaci poslouží soukromý vnitřní 
park v atriu a unikátní systém 
střešních zahrad s lavičkami 
a pergolami. Projekt již je 
ve výstavbě a bude dokončen 
v červnu příštího roku, k dispozici 
jsou byty od 1 + kk až 4 + kk 
za cenu od 2 177 200 Kč, 
www.central-group.cz

Rezidence 
paRk nikolajka
 
Lokalita v centru Prahy na konci slepé 
ulice U Nikolajky nad stanicí metra Anděl 
je jednou z hlavních deviz projektu 
Rezidence Park Nikolajka, který tvoří 
dva bytové viladomy přímo sousedící 
s parkem Nikolajka. Přízemní byty mají 
předzahrádky a ostatní pak velkorysé 
terasy s výhledem na centrum Prahy nebo 
do zeleně. Vybírat je možné ze široké 
nabídky dispozic od účelně řešených 
1 + kk až po velkorysé penthousy 
5 + kk s rozlehlými střešními terasami. 
Všechny byty i společné prostory 
nabízejí exkluzivní standard provedení 
a v suterénech budov je dostatek 
prostorných parkovacích stání. Oba domy 
jsou již dokončeny a zkolaudovány, ceny 
bytů od 3 326 375 Kč, 
www.park-nikolajka.cz

ReALiTy
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Residence Garden Towers

Rezidence Park Nikolajka
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N a s t u p u j í c í 

zimní sezona dů-

kladně prověří 

stav a funkčnost 

otopných systé-

mů našich domů 

a bytů. Období 

před jejím začát-

kem je tedy po-

slední příležitostí 

pro jejich údržbu, 

nastavení nebo zdokonalení. S dobře fungu-

jícím a vyladěným plynovým topením totiž 

můžete během zimy ušetřit nezanedbatelnou 

částku na energiích.

Zkontrolujte stav plynového kotle a odvodu 
spalin

Před topnou sezonou je důležitá pravidelná 

servisní prohlídka plynového kotle provedená 

odborníkem. Nechte si zkontrolovat jak kotel 

samotný, tak i odvod spalin. Každý rok by ply-

nové zařízení měl prohlédnout servisní tech-

nik, který mimo jiné zkontroluje stav hořáku, 

OdbOrník radí
Na co je třeba myslet před příchodem topné sezony a na co byste 

v tomto období neměli rozhodně zapomenout, to vám dnes prozradí 

předseda představenstva Pražské plynárenské Ing. Pavel Janeček.

výměníku, čistotu a těsnost spalovací komory 

a odvodu spalin a provede správné seřízení 

kotle podle požadavků výrobce. Díky kont-

role odborníka získáte jistotu, že kotel bude 

v zimě pracovat úsporně a bezpečně. Zároveň 

tím výrazně prodloužíte jeho životnost. Při 

prvním zatopení v sezoně kotel a komín raději 

příliš nenamáhejte a topte méně intenzivně.

Kontrolu si zaslouží také radiátory
Zatímco kotlům lidé obvykle věnují od-

povídající péči, radiátory naopak často za-

nedbávají. Před začátkem topné sezony je 

přitom ideální doba na jejich údržbu. Pečlivě 

je proto prohlédněte a ošetřete případná mís-

ta drobné koroze. Zkontrolujte také činnost 

ventilů a vadné kusy vyměňte. Těsně před za-

čátkem topné sezony všechny radiátory od-

vzdušněte. Chcete-li uspořit, na stěnu za ra-

diátory instalujte reflexní fólii, která bude 

teplo lépe odrážet do místnosti. Další cestou 

k úsporám může být výměna starých radiá-

torů za nové, které pracují s nižší teplotou 

otopné vody.

Příliš staré plynové spotřebiče – černá díra 
na peníze

Vývoj kotlů, topidel a plynových ohřívačů 

vody jde stále kupředu. Například ještě před 

pár lety téměř neznámé kondenzační kotle 

jsou nyní běžné a představují nejúspornější 

variantu plynového vytápění. Oproti běžné-

mu staršímu plynovému kotli jsou úspornější 

až o 30 %, a ročně tak můžou běžné domác-

nosti ušetřit částky za topení v řádu tisíců 

korun. S případnou výměnou vám pomůže 

Pražská plynárenská, která např. aktuálně 

svým zákazníkům nabízí při výměně staré-

ho plynového kotle za nový a moderní znač-

ky Viessmann výrazné cenové zvýhodnění. 

V řadě domácností můžeme najít také plyno-

vá topidla s odtahem spalin přes zeď – oblí-

bené tzv. „vafky“, které jsou na českém trhu 

dostupné již několik desítek let. Právě pro-

to však již končí některým modelům doba 

životnosti. Je proto vhodné nechat topidlo 

zkontrolovat odborníkem, který ověří, zda 

již nenastal čas pro jeho výměnu za nový, 

modernější model. Výměnou starých vafek 

za nové můžete ušetřit značnou částku ná-

kladů na plyn, protože moderní modely jsou 

při stejném výkonu podstatně úspornější. 

Tak jako při výměně plynového kotle je svým 

zákazníkům i v těchto případech Pražská 

plynárenská nápomocna a nabízí jim při vý-

měně zvýhodněné podmínky. ■

komerční prezentace

Rychle, nebo úspoRně, 
vždy peRfektně vypRané

S německou technologií VarioPerfect™ vždy ušetříte.

Zatímco někdo při praní preferuje rychlost, pro jiného je důležitá úspora vody 
a energie. S pračkami Bosch VarioPerfectTM je na vás, zda chcete prát s maximální 
úsporou, nebo co nejrychleji. Praní je vždy možné přizpůsobit aktuálním potřebám.

Stisknutím tlačítka Speed Perfect k vybranému programu se prádlo vypere 
až o 65 % rychleji než při standardním programu. Naopak když zvolíte tlačítko 
Eco Perfect, vyperete prádlo až s 50% úsporou vody a energie. 
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PORADNA

Koupili jsme si PVC v marketu a rádi bychom věděli, zda můžeme položit PVC rovnou 
na původní podlahu, nebo zda je nutno použít stěrku.  

Děkuji. Karel J. Liberec

JAKÝ PODKLAD POD PVC

KONTAKT:
www.hanseatic.cz

ODPOVÍDÁ:  MARTIN SVATOŇ, OBCHODNÍ MANAŽER SPOLEČNOSTI HANSEATIC

FOTO: ARCHIV

Počet kutilů, kteří se rozhodli řešit 
renovaci či modernizaci podlah své-
pomocí, přibývá. Pokud jde o po-

kládku podlahy, často se domnívají, že nej-
důležitějším krokem je výběr podlahy, ale 
netuší, že tím to teprve začíná. 

Základním pilířem pokládky podlahy 
je správný podklad, díky němuž lze pře-
dejít mnohým problémům, např. podivným 
zvukům, nerovnostem, oddělování jednot-
livých lamel či praskajícím zámkům u la-
minátových podlah, nepříjemným pocitům 
při chůzi apod. 

Pouze kvalitní podklad zajistí dlouhou 
životnost podlahoviny. Než začnete s po-
kládkou, musíte vyrovnat povrch podlahy 
(rovnost +/- 2 mm na délku 2 m). Vystupu-
jící části zbruste a opravte trhliny. Podklad 
musí být pevný, odmaštěný, suchý a bez 
trhlin. Očištěný a připravený povrch je při-
pravený k penetraci, tzn. k vytvoření „ad-
hezního můstku“, což je vrstva zajišťující 
správnou přilnavost a pevnost vyrovnávací 
vrstvy. Hlavní funkcí tohoto nátěru je za-
chytit drobné prachové částice a zabránit 
tím, aby prach vytvořil separační vrstvu, 
k níž by vyrovnávací hmota nepřilnula, 
a zároveň eliminovat zápach. Některé spe-
ciální penetrace zabrání i pronikání vlhkos-
ti či spor plísní. Důležité je použít stěrku 
a penetraci od stejného výrobce. Používání 
univerzální penetrace nedoporučujeme.

Důležitým a posledním krokem úpravy 
podkladu je jeho vyrovnání. Po zatvrdnutí 
penetrace nanesete vrstvu stěrky (rozlé-
vací hmoty), která díky svým vlastnostem 
vytvoří dokonale rovnou plochu. O typu 
vhodné stěrky přímo pro vaši podlahu se 
poraďte s odborníkem. Nezapomeňte od-
dělit stěrku od vodorovných konstrukcí 
dilatační páskou, aby nedošlo po jejím za-
schnutí k popraskání. Připravenou směs 
(dbejte pokynů výrobce) nevyléváme z ná-
doby najednou, ale postupně, abychom sta-
čili rozlitou hmotu za pomoci zubaté stěrky 
rovnoměrně rozprostřít po podlaze. Ve vět-
šině případů je nutné použít odvzdušňova-
cí váleček (jeho použití nesouvisí s množ-
stvím vylité stěrky, ale s bublinkami, které 
pokud unikají ze stěrky, dělají nevzhledné 
trychtýřky a stěrka není hladká) a plochu 
jím důkladně ošetřit. Pozor však na mís-
ta, kde stěrka již vysychá, zde už nesmíme 
válečkem zasáhnout. Takto ošetříme celou 
plochu. Vyvarujte se průvanu, který by způ-
sobil nesouměrné schnutí, a mohlo by dojít 
k popraskání stěrky. Po zaschnutí přejděte 
k samotné pokládce podlahové krytiny. Po-
kud jste se rozhodli, že pokládku podlahy 
zvládnete sami včetně úpravy podkladu, 
budeme rádi, když se na nás obrátíte s žá-
dostí o dodání materiálu či přímo doporu-
čení výběru podlahy.  ■

PŘIPRAVILA: EDITA ERBSOVÁ

Vinylové PVC z kolekce 
Essentials 240, dekor Classical 
Oak – Grey, cena 319 Kč/m², 
www.hanseatic.cz 

kládku podlahy, často se domnívají, že nej-
důležitějším krokem je výběr podlahy, ale 
netuší, že tím to teprve začíná. 

je správný podklad, díky němuž lze pře-
dejít mnohým problémům, např. podivným 
zvukům, nerovnostem, oddělování jednot-
livých lamel či praskajícím zámkům u la-
minátových podlah, nepříjemným pocitům 
při chůzi apod. Způsob lepení fi xací PVC
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Slevový kupon na montáž produktů
fi rmy Barevná skla v hodnotě

500,- Kč
Družstevní ochoz 30 Praha 4
Pražská 156 Brno Bosonohy  

Akce nelze kombinovat platí pouze při přímém objednání 
koncového zákazníka v našich prodejnách do 31. 12. 2016:

komerční prezentace

Více informací na www.barevnaskla.cz

Skleněné 
prvky  
v interiéru
Staletími prověřený materiál provází lidstvo 

již od nepaměti. Moderní technologie mu 

však umožnily rozvoj a uplatnění, o jakém 

si mohli naši předkové nechat jenom 

zdát. Mluvíme například o kalení nebo 

o nepřeberném množství podbarvení nebo 

tisku různých obrázků.  

V souvislosti s panujícími trendy, 
jež stále jednoznačně inklinují 
k minimalismu, s ohledem 
na praktické kvality, užitnou hodnotu 
skla a jeho nekonečnou barevnou 
variabilitu je ideálním materiálem 
do soudobých obytných interiérů. 
Uplatňuje se jak v podobě 
velkoplošných obkladů stěn, tak 
na pracovních plochách či 
nábytkových dvířkách. Další 
možností jsou například i skleněné 
přepážky a skleněné posuvné 
dveře.  

Sklo totiž ve všech zmíněných 
případech boduje kromě skvělého 
vzhledu především vysokou 
rezistencí vůči působení širokého 
teplotního spektra i mechanickému 
poškození. Navíc díky své naprosté 
neporéznosti a biologické pasivitě 
zaručuje maximální hygienu 

s minimálními nároky na údržbu 
a čištění. Všechny tyto vlastnosti 
jsou nedocenitelné zejména 
v kuchyních, kde se třeba v případě 
pracovních desek dobře uplatňují 
produkty se speciální úpravou 
kalením. Získávají tak neobyčejnou 
pevnost a tepelnou odolnost 
v rozmezí 250–300 °C, takže jim 
nevadí ani odkládání horkých hrnců. 
Speciální hrubý povrch Luxx Raff si 
zase skvěle, naprosto bez úhony 
poradí dokonce i s krájením nebo 
naklepáváním masa. Konečně 
skleněná pracovní plocha je 
naprosto ideální k integraci nejen 
sklokeramických varných desek 
a ostatních běžných spotřebičů. 

Sklo může být v barvě, v lesku 
i matu a do interiéru vnáší 
neskutečnou originalitu. Při úpravě 
hrany v lesklé variantě a v kombinaci 

se světelnými podmínkami vždy 
působí zajímavým dojmem. Pokud 
je ještě pracovní deska doplněna 
o spodní montáž dřezu 

s odkapovými žlábky vybroušenými 
přímo do skla, jde opravdu o luxusní 
záležitost. 
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PŘIPRAVILA: LENKA SAULICHOVÁ, FOTO: ARCHIV

NÁPADNÉ 
KOBERCE  
Pokud si neumíte svoji domácnost představit 
bez originálního koberce, navštivte 
showroom Bulb, který rozšířil nabídku svých 
produktů o atraktivní koberce značky Moooi 
Carpets. Rafi novaná kolekce koberců vyniká 
neotřelým dekorem a výraznými barvami, 
www.bulb.cz

VANA
V OTEVŘENÉM RÁMU 
BetteLux Shape je nová koupelnová kolekce, kde 
vana je usazena v otevřeném ocelovém rámu 
zvýrazněném barvou, přičemž vzhled interiéru 
zůstává zřetelný a viditelný ze všech stran. Vana je 
ze smaltované oceli zvenčí i zevnitř, má velmi tenký 
lem a disponuje novým typem elektronicky 
regulovaného přepadu. Kolekce zahrnuje i umyvadla 
ze smaltované titanové oceli v otevřeném ocelovém 
rámu spolu s přídavným nábytkem a doplňky 
z návrhářské dílny Tesseraux & Partner,
www.koupelny-waterloo.cz

BAREVNÁ SKLA 
Skleněné obklady mají mnoho nesporných 
výhod nejen v kuchyních. Jednou 
z největších je výborná omyvatelnost 
povrchu. Sklo je totiž neporézní a tepelně 
odolný materiál s barevnou stálostí 
a barevná paleta již není omezena.
Můžete si vybírat z několika vzorníků
nebo přinést vlastní vzorek. Zvolit si můžete 
i obklady z fotografi ckého skla a vybrat si 
libovolný motiv nebo fotografi i, kterou si 
přejete na obkladu mít, více na
www.barevnaskla.cz

TRENDOVÁ 
SVÍTIDLA
Ve dnech 24.–25. září se ve světelném 
studiu Aulix v Dolních Břežanech uskutečnily 
Dny otevřených dveří ve španělském rytmu. 
Pozornost si zasloužily čisté technické linie 
svítidel, které se aktuálně objevují i v oblasti 
bydlení. Chcete-li se s novými trendy 
seznámit, navštivte studio Aulix.
Odborně proškolený personál vám ochotně 
představí i novinky sezony 2015/2016, 
www.aulix.cz

MINIMALISTICKÁ 
KRÁSKA
Zastánci minimalismu jistě nepřehlédnou 
novou kuchyňskou baterii značky Grohe. 
Kouzlo řady Essence New spočívá v křehké 
siluetě, dokonalém splynutí kovové vysouvací 
spršky a použití malé kartuše (pouhých 
28 mm) s omezovačem teploty. Nejenže 
speciální kartuš umožnila konstrukci 
mimořádně štíhlého těla baterie, ale zajišťuje 
i velice přesnou regulaci průtoku. Cena 
od 8 246 Kč, www.grohe.cz 

LUXUSNÍ POHOVKA 
Dopřejte si pohovku Surround s polohovatelnými 
podhlavníky, kde se snoubí pohodlí s nejnovější 
technologií. Vyniká mnoha detaily – hlubokým 
sedem, designem prošívaných polštářů, kontrastními 
stehy, velkorysými polštáři a snadno nastavitelnými 
zadními opěrkami hlavy. Modulární pohovka je
k dostání v krémové barvě kůže a s dřevěnými 
nohami, www.natuzzi.cz
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PORADNA

Přestěhovala jsem se do vlastního bytu 
a potřebovala bych poradit s kováním 
na kliky. Je to pro mě vlastně technická 
záležitost, ve které se neorientuju, ale je 
mi jasné, že klika je detail, který si nějakou 
pozornost zaslouží.

Lucie B., Chomutov

VÝBĚR KLIKY 
BEZ OBAV

jsou chrom nebo nikl, které mají podobné 
vlastnosti jako nerez, a v různé povrchové 
úpravě jsou také velice zajímavým interié-
rovým prvkem. Všechny materiály mají své 
specifické vlastnosti, které určují vhod-
nost jejich použití v konkrétním případě, 
ale také samozřejmě rozhodují o celkovém 
vzhledu produktu. Ten by měl odpovídat la-
dění interiéru či budovy v případě venkov-
ního kování. V nabídce firmy Cobra je celá 
řada opravdu zdařilých modelů, které splní 
i požadavky toho nejnáročnějšího klienta. 
Můžete vybírat z rustikálních kování vhod-
ných zejména na chalupy nebo starší ven-
kovské nemovitosti, najdete i tvary ladící 
s prvorepublikovým stylem nebo minimali-
stické modely z designové řady Design Line, 
které odpovídají moderním trendům, nejen 
co se týče tvaru a formy, ale i použitým ma-
teriálem či jeho povrchovou úpravou.

Až půjdete kování kupovat, nezapomeň-
te si správně změřit rozteč kliky v případě 
štítového kování a ujasnit si podle orientace 
dveří, zda budete potřebovat pravou či le-
vou kliku. ■        

Je určitě dobře, že o dveřním kování 
přemýšlíte jako o prvku, který dotváří 
interiér, a také jako o záležitosti, která 

má své technické parametry a specifika. To 
první, na co je potřeba zaměřit pozornost, 
je typ kování. Vybírat můžete mezi klasic-
kým štítovým a modernějším rozetovým 
kováním. Zatímco štítové kování sestává 
z jednoho celistvého kusu, rozetové kování 
se skládá ze dvou částí, jedné v oblasti kliky 
a druhé v oblasti zámku. Každý z typů má 
jiné využití – štítové kování se používá pře-
devším na vchodové dveře, rozetové je pak 
časté u interiérových dveří, protože působí 
jemnějším, odlehčeným dojmem. Rozetové 
kování je také jednodušší na montáž a má 
delší životnost. Máme-li jasno v konkrétním 
typu, můžeme přistoupit k výběru materiá-
lu. Hliník se používá tam, kde je zapotřebí 
lehká váha a nízká cena. Je třeba si ale uvě-
domit, že jeho životnost se s životností ne-
rezového kování nemůže srovnávat a nedo-
poručuje se tedy ke dveřím s velkou zátěží. 
Nerezová ocel je odolná proti mechanické-
mu poškození a kování z ní vyrobené je ob-
zvlášť vhodné u vysoce namáhaných dveří. 
Nerezové kování se prodává v matné i leš-
těné povrchové úpravě, a když je vyrobené 
z kvalitního materiálu, jaký firma Cobra 
nabízí, má opravdu krásný vzhled. Masivní 
bronz je vhodný zejména do rustikálně la-
děného interiéru. Jeho kouzlo se projevuje 
časem, kdy se na povrchu postupně objevuje 
patina. Podle výzkumů provedených v USA 
bylo navíc zjištěno, že bronz má baktericid-
ní účinky. Další možností je kování z mo-
sazi, které je ale velmi náročné na údržbu, 
protože materiál má tendenci při denním 
užívání rychle korodovat. Další možností 

PŘIPRAVILA: MARTINA PAULOVÁ

ODPOVÍDÁ: JAKUB MULAČ (SPECIALISTA V OBORU)

FOTO: ARCHIV

KONTAKT:
COBRA, 
Jeremiášova 2633, 
Praha 5-Stodůlky, 
tel./fax: 235 003 107, 
e-mail: prodejna@cobra-cz.cz, 
www.matekliku.cz

Dveřní kování Cobra 
Vision R Economy, 
varianta klika–klika, 
kvalitní nerezové 
kování za příznivou 
cenu 316 Kč

Bezpečnostní kování 
Cobra Tower, třída 
bezpečnosti 3, nabízí 
se ve 3 barevných 
provedeních – nerezovém, 
bronzovém a stříbrný elox, 
buď s překrytkou, nebo 
bez překrytky, cena 
od 914 Kč

Dveřní kování Cobra 
Bella S s povrchem černý 
nikl nebo matný chrom, 
cena 899 Kč
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POraDna

na Quickfit systém můžete bezpečně položit 
přírodní linoleum Marmoleum Home 
v rolích. nejenže vyrovnáte podklad, ale 
navíc vylepšíte akustické a tepelné hodnoty 
linolea. marmoleum Home – doporučená 
maloobchodní cena 625 Kč/m2 bez DPH, 
Quickfit systém – 390 Kč/m2 bez DPH

Dobrý den, pronajala jsem si krásný byt 
v historickém domě. Aktuálně potřebuji 
najít rychlé řešení, jak zútulnit podlahu 
v kuchyni a předsíni, kde je staré 
a studené terrazzo, které je nutné zachovat. 
Představovala jsem si nějakou hladkou 
funkční krytinu. 

Děkuji, Kateřina B., Praha

NOVÁ PODLAHA 
SNADNO A RYCHLE

KOntaKt: www.forbo-flooring.cz/mdf

Pronájem bytů s sebou dost často nese 
i problém, jak si upravit interiér 
podle svého vkusu a přání, ale při-

tom trvale nezasahovat do cizího majetku. 
V případě změny nebo úpravy podlahy v ná-
jemním bytě je navíc nutné, aby perfektně 
fungovala a neponičila stávající krytinu. 
Ideálním řešením pro tyto typy rekonstruk-
cí a stavebních úprav je překrýt stávající 
podklad Quickfit systémem. 

Jedná se o plovoucí systém MDF panelů, 
které se kladou s přesahem na sebe a vytvo-
ří tak celistvý bezespárý povrch, na který je 
možné položit libovolnou krytinu podle přá-
ní zákazníka, třeba narmoleum, vinyl nebo 
koberec. Není tedy nutné strhávat stávající 
krytinu nebo pracně vysekávat dlažbu nebo 
terrazzo. Snadno, rychle a hlavně bezprašně 
připravíte podklad pro vaši vysněnou kry-
tinu. MDF systém vyrovná i drobné nerov-
nosti či zvlnění podkladu. 

Na stávající krytinu, ve vašem případě 
terrazzo, položíte pěnovou fólii Forbo Foam, 
která pohlcuje hluk, pomáhá vylepšit tepel-
nou izolaci a vytváří parozábranu. Násled-
ně přichází na řadu instalace první vrstvy 
panelů 3mm tloušťky. Desky jsou opatřeny 
lepidlem, které se instaluje nahoru, a na ně 
se klade další vrstva desek silných 4 mm 
tentokrát lepidlem dolů. Slepením obou de-
sek a jejich vzájemným překrytím vznikne 
kompaktní systém o celkové tloušťce 9 mm, 
na který můžete ihned bez čekání položit 
novou podlahu. Jedno balení Quickfit systé-
mu vystačí na pokrytí plochy cca 3,6 m2. 

Nejenže máte připravený podklad oprav-
du rychle, ale současně vylepšíte tepelné 
a zvukové parametry instalované krytiny, 
což se zejména hodí, pokud je podkladem 

studená dlažba nebo terrazzo. Podlaha pod 
Quickfit systémem nijak netrpí, a pokud ji 
potřebujete navrátit do původního stavu, 
MDF desky jednoduše odstraníte. Práce  
s Quickfit systémem je opravdu snadná 
a stačí vám pouze vaše ruce, nůž, metr a tuž-
ka. Změňte podlahu ještě dnes, s Quickfit 
systémem je to možné.  ■

Dřevěný dekor vinylu v rolích Novilon 
Nova krásně vynikne na připraveném 
podkladu z panelů Quickfit systému. 
Plovoucí systém instalace a kompaktnost 
systému dovolují zachovat původní krytinu 
a přitom připravit podklad suchou cestou. 
novilon nova – doporučená maloobchodní 
cena 520 Kč/m2 bez DPH, Quickfit 
systém – 390 Kč/m2 bez DPH 
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PÁNVE, KTERÉ 
VYDRŽÍ 12 LET
JAKO NOVÉ
Tefal uvádí na trh pánve s povrchem 
Titanium Excellence, které vydrží až 
trojnásobně déle než jejich předchůdci. 
Dokonalé nepřilnavé vlastnosti nového 
povrchu v kombinaci s titanem garantují 
snadnou a především zdravou přípravu jídla 
za použití minima tuku. Pánve Expertise 
koupíte od 999 Kč, TalentPro od 849 Kč. 
Pánve různých rozměrů jsou dostupné 
v běžné obchodní síti a na
www.homeandcook.cz

TANČÍCÍ KOSTKY 
I letos se významná pražská místa a budovy 
rozzářily a město tak nabídlo úžasnou 
podívanou. Potěšilo nás originální světelné 
umění a zaujala úchvatná instalace umístěná 
v prostoru piazzetty Nové scény Národního 
divadla Dancing Cubes, kterou navrhla 
designérská dvojice Jan Vacek a Martin 
Šmíd pro společnost Preciosa Ornela, 
www.preciosa-ornela.cz

NOVÝ OBCHOD 
D1ONE 
D1ONE je nový  projekt společnosti Konsepti 
na dálnici D1. Nabízí vý běr značkových 
produktů interiérového designu za přitažlivé 
ceny s okamžitý m nebo rychlý m dodáním. 
Představuje také tradiční e-shop a sklad. Jde 
o neformální obchod, který chce bý t akční, 
nabízet vždy mimořádné nákupní příležitosti, 
osobní vyzkoušení i okamžitý  odběr,
www.konsepti.com

DOMÁCÍ 
PŘÍPRAVA SÝRU
Souprava pro přípravu krémového sýru 
Tescoma Della Casa je vynikající pro 
snadnou a rychlou přípravu čerstvého 
krémového sýru i dětských smetanových 
dezertů. Zahrnuje mísu s víkem, cedník
a 5 ks netkaného plátna pro opakované 
použití. Je vyrobena z kvalitního plastu 
a můžete ji mýt v myčce. Návod k použití 
s recepty najdete uvnitř balení. Cena 399 Kč, 
www.eshop.tescoma.cz

DVEŘE SAPELI
ZA SUPER CENY 
Chystáte se na rekonstrukci? Hledáte vhodné dveře? 
Pak právě nyní je ten nejlepší čas. Při objednání dveří 
a zárubní od 23. 10. do 20. 12. 2015 získáte slevu 16 % 
na celý sortiment Sapeli, včetně doplňků a příplatků. 
Pro získání slevy je třeba souhlasit s dodáním dveří
v měsících únor až duben 2016 a počítat s tím, že se 
sleva nevztahuje na cenovou kategorii Praktik a na 
montáže. Využijte včas First Minute ceny a těšte na 
nové dveře, www.sapeli.cz

SVĚTLO, KTERÉ 
HRAJE 
Stropní LED svítidlo s reproduktorem cílí 
na milovníky hudby a dekorativního osvětlení. 
Nastavit intenzitu svitu od minimální po maximální
4 000 lm a měnit barvu světla od teplé 2 700 K až 
po studenou bílou 5 000 K je dnes již zcela běžné 
a postačí vám dálkové ovládání. Novinkou je ovšem 
zabudovaný bluetooth reproduktor, který ovládáte 
přes svůj chytrý telefon, www.palnas.cz
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BIOFRESH PRO 
DLOUHO ČERSTVÉ 
POTRAVINY
BioFresh zásuvky chladniček Liebherr zajišťují dokonalé 
prostředí pro delší uchování čerstvých potravin. S přesně 
udržovanou teplotou a ideálním stupněm vlhkosti si ovoce, 
zelenina, maso, ryby a mléčné výrobky udrží vitaminy, 
minerály, delikátní chuť i lákavý vzhled až třikrát déle než
v běžné chladničce. Postará se o to technologie DrySafe
a HydroSave. Teplota se udržuje těsně nad bodem 
mrazu, aby potraviny nemrzly, www.mctree.cz

SVĚŽÍ ZIMNÍ VŮNĚ 
Vonné svíčky Icicles (Rampouchy) a Season
of Peace (Čas klidu a míru) se báječně
hodí pro čas Vánoc a zimních měsíců. Nejde 
o typicky vánoční vůně, ale ocení je ti, kterým 
bude příjemné, že evokují sněhovou krajinu 
a voní svěže. Ve vůni Icicles ucítíte chladivě 
štiplavé aroma zimního lesa zatížené zářivě bílým 
sněhem, k jehož čisté vůni byla přidána špetka 
skořice. S druhou vůní můžete zklidnit svou mysl 
vůní sněhových vloček, tichounce padajících 
na bělostnou krajinu. Jde o uklidňující 
a okouzlující chladivou směs bílého pižma,
více na www.yankeesvicky.cz

VELETRH 
AMBIENTE
Mezi 12. a 16. únorem 2016 se ve Frankfurtu 
nad Mohanem uskuteční nejvyhledávanější 
mezinárodní veletrh spotřebního zboží 
Ambiente. Představí nejnovější trendy 
v oblasti stolování, interiérového designu, 
bytových doplňků, dárků a dekorativního 
zboží. Doprovodný program nabídne ukázky 
mladých designérů, nové chytré nápady pro 
domácnost a představí vítěze prestižních cen,
www.ambiente.messefrankfurt.com

TON ZABARVIL 
LONDÝN 
A VYHRÁL!
Koncept stánku, vytvořený pro TON mladým 
českým designérem Tomášem Vargou, 
získal na londýnské výstavě Designjunction 
cenu za nejlepší instalaci. Na ploše byly 
od 24. do 27. září prezentovány zejména 
novinky letošního roku, kolekce Split 
a Bloom. Právě jejich barevné dokončení 
v gradientu bylo inspirací pro celý návrh, 
více na www.ton.cz

PVC BEZ 
FTALÁTŮ
V dnešní době se zvýšené požadavky 
na zdraví a ekologii dostávají také 
do výroby bytového vybavení včetně 
podlahových krytin. Jde o odstranění 
nebezpečných ftalátů, které mohou 
způsobovat vážná onemocnění. Většina 
výrobců se je snaží nahradit alternativními 
polymery. Neobávejte se proto PVC 
a podívejte se na krásné dekory 
na www.hanseatic.cz

Všestranné řešení pro majitele domácích 
mazlíčků přináší vysavač Zoo‘o ProAnimal 
značky Bosch. Díky vysoce výkonnému 
AirTurbo systému, který zajišťuje 
maximální průtok vzduchu a silný výkon,
a univerzální sadě výměnných hubic
Animal 360TM zvládne úklid obzvlášť 
důkladně a rychle. Navíc s nízkou 
spotřebou energie. Poradí si se všemi 
druhy povrchů v domácnosti – od tvrdých 
podlah přes koberce až po čalounění –  
a dokonale je zbaví jak malých částeček 
prachu, tak vlasů i nejjemnějších chloupků,
www.bosch-home.cz

DŮKLADNÉ ČIŠTĚNÍ
S NÍZKOU SPOTŘEBOU 
ENERGIE
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poradna

Dobrý den, s příchodem dětí a následně 
samozřejmě i domácích mazlíčků se 
objevily problémy s  udržením čistoty 
koberců. Současně se mi nedostává času 
dostatečně se úklidu věnovat, protože 
stejnou plochu vyluxovat a následně 
ji ještě vytřít, popřípadě čekat na její 
uschnutí je časově velice náročné. Existuje 
nějaké řešení? 

Ivana S., České Budějovice

ABY PODLAHY 
VYDRŽELY 
DLOUHO KRÁSNÉ

KonTaKT: www.basys.cz

protichůdně rotující kartáče, zabezpečující 
opravdu důkladné hloubkové čištění ko-
bercových vláken. DualTech a DualV tech-
nologie mají funkce správného a účinného 
vhánění čisticího roztoku a na straně druhé 
intenzivního přísunu teplého vzduchu pro 
okamžité vysušení vyčištěného koberce. Sa-
mozřejmostí jsou u každého z produktů dvě 
oddělené nádoby TwinTank na čistou vodu 
a na extrahovanou vodu s nečistotami. Vyšší 
řady nabízejí i separátní nádobu na deter-
gent, který se následně dávkuje do nádoby 
s čistou vodou. Sofistikovaným příslušen-
stvím je pak i možnost zapojení extra dlou-
hé hadice pro postřik obzvláště zaschlých 
skvrn nebo hadice na ruční čištění napří-
klad schodů nebo čalounění. Samozřejmě 
nástavcem vybaveným rovněž koncovkou 
se SpinScrub technologií. Pro tvrdé podla-
hy nabízí VAX rovněž produkty, které jsou 
opět specialisty na toto čištění a údržbu. 
Tito pomocníci vám umožní třeba jen vysát 
rozlité mléko, ale samozřejmě dokážou pod-
lahy nejen vysát, ale současně je i vyčistit, 
zbavit jakýchkoli skvrn či mastnot, a ná-
sledně je vyleštit i vysušit. Modely disponují 
také TwinTank systémem nebo SpinScrub 
technologií. V příslušenství těchto modelů 
naleznete i kartáče pro dřevěné podlahy, 
které jsou k tomuto typu podlah šetrnější. 
Zajímavostí u produktů na čištění tvrdých 
podlah je možnost vybrat si z varianty tzv. 
Cordless modelu, což je bezšňůrový, chcete-
-li akumulátorový model. Předností je vyso-
ce výkonná baterie LithiumLife, která bez 
ztráty výkonu zabezpečuje pracovní dobu 

30 minut, která je dostatečnou pro údržbu 
podlahy. Současně doba dobíjení (3 hodiny) 
je ve srovnání s konkurencí právě tou nej-
kratší. V sortimentu jsou i evergreeny v po-
době multifunkčních modelů Wet & Dry, se 
kterými společnost započala své působení, 
jakožto i segment produktů pro opravdové 
profesionální výsledky (komerční produk-
ty). V neposlední řadě VAX disponuje i sor-
timentem chemie, která je speciálně vyví-
jena pro čistění všech typů podlah a která 
je u většiny produktů dodávána již v zá-
kladním balení. Uživatelům je samozřejmě 
nabízena i separátně. Roztoky na koberce 
jsou schváleny asociací WoolSafe, což dává 
produktům záruku světové špičkové kvality. 
Všechny roztoky se řadí do kategorie AAA, 
díky níž dokážou účinně bojovat i s alerge-
ny, jakými jsou pyly, spory plísní nebo s roz-
toči a jejich výkaly.  ■

Máme-li na mysli dva typy podlah – 
koberce a tvrdé podlahy –  je třeba 
jejich údržbu oddělit. Obě varian-

ty většina domácností řeší pravidelným vy-
sáváním. Povrch  koberců pak sice vypadá 
čistě, ale nejjemnější nečistoty, jakými je 
mastnota, prach nebo alergeny, zůstávají 
ve struktuře vláken nebo hluboko v kober-
ci. V případě tvrdých podlah zcela určitě 
povrchy pouhým vysátím nezbavíme skvrn, 
nevysajeme zaschlou lepkavou šťávu a pod-
laha se určitě nebude lesknout. Domácnosti 
tento problém řeší vytíráním podlah s po-
mocí různých roztoků, nicméně je to opět 
ruční práce s lepším či horším výsledkem, 
každopádně s čekáním na vyschnutí podla-
hy. První z variant – koberec je třeba neje-
nom důkladně vysát, ale následně ho i zbavit 
všech dalších nečistot. Cílem našeho čištění 
by měl být koberec nejenom zbavený nečis-
tot, ale měl by mít i původní vzhled, barvu 
a elastičnost. Britská společnost VAX, která 
se věnuje čištění obou typů podlah od po-
čátku svého vzniku (od roku 1977), přináší 
řešení v podobě speciálních produktů právě 
na údržbu a čištění obou typů podlah. Va-
xing je patentovaná technologie hloubko-
vého čistění a současně sušení kobercových 
podlah. Díky vakuové hlavici, která ve spo-
lupráci s turbulentním prouděním čisticí-
ho roztoku rozvibruje kobercová vlákna, 
bude následně váš koberec hloubkově zba-
ven veškeré nečistoty a současně vlivem 
proudění teplého vzduchu vysušen s 93% 
účinností. Novinkou je SpinScrub tech-
nologie, což jsou vertikálně i horizontálně 

připravila: jana polomová

odpovÍdá: MARTIN PITOŇÁK  

(specialisTa v oboru)

FoTo: ARCHIV

VAX Cordless Flormate, 
doporučená cena 9 990 Kč
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předplatné

Vonná stébla Signature patří mezi oblíbená provedení 
vůní od Yankee Candle, protože zaručují stálé jemné 
aroma květin, koření či svěžesti v interiéru po dobu 
několika týdnů. Směs je nehořlavá a stébla jsou přírodní. 
Jsou vhodná k použití například tam, kde jsou děti či 
domácí mazlíčci a vy nechcete zapalovat vonnou svíčku 
či aromalampu. Obklopte se krásnou vůní na mnoho 
dnů, aromaterapeutické účinky na zlepšení psychického 
stavu jsou známy tisíce let.

předplaťte Si čaSOpiS moderní byt a zíSkeJte 
vOnná Stébla Signature v hOdnOtě 629 Kč.

www.yankeesvicky.cz
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79,90 Kč/4,12 €

INTIMNÍ
OSVĚTLENÍ

CHLADNIČKA  
ZN. IDEÁL  

KONFERENČNÍ 
STOLKY

ČÍSLO 10 /  ŘÍJEN 2015  ROČNÍK XIX

TŘICET ÚLOVKŮ PRO 
MILOVNÍKY DESIGNU

Příloha: Nejhezčí křesla

Dědeček malíř, 
otec architekt: 
byt s odkazem
slavných předků 

WELLNESS 
U VÁS DOMA
PRO BLAHO 
TĚLA I DUŠE 
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DÁREK NA CELÝ ROK
DARUJTE PŘEDPLATNÉ A UDĚLÁTE RADOST 11x ROČNĚ!

PŘEDPLATNÉ MŮŽETE OBJEDNAT:
1) na telefonním čísle: 840 306 090

2) e-mailem: modernibyt@predplatne.cz

3)  na internetové adrese:

http://www.dumabyt.cz/casopisy/

moderni-byt/objednavka/10/ 

4) pomocí SMS zprávy

5)  poštou pomocí objednávkového kuponu

Nabídka je platná pro nové předplatitele v rámci ČR 
a objednávky zaslané a uhrazené do 9. 12. 2015 
nebo do vyčerpání zásob.

RYCHLÁ A POHODLNÁ OBJEDNÁVKA 
POMOCÍ SMS
Pokud se rozhodnete objednat časopis pomocí SMS zprávy, za zprávu 
v max. délce 160 znaků zaplatíte 6 Kč (včetně DPH).
SMS zprávu pošlete na číslo 900 11 06 (platí pro všechny operátory).

SMS zprávu posílejte ve formátu:

OBJ  MODBYT JMENO PRIJMENI ULICE C. DOMU MESTO PSC

Příklad: MODBYT JAN NOVAK DLOUHA 23 PRAHA3 13000
Při psaní zprávy používejte velká písmena bez diakritiky. 
Technicky zajišťuje ATS Praha. V případě problémů volejte na infolinku 
776 999 199 – pondělí až pátek, od 9 do 16 hodin. 

ANO, objednávám si předplatné (11 čísel následujících po mé objednávce) 
magazínu Moderní byt za cenu 767 Kč 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

ULICE, ČÍSLO DOMU

TELEFON

PODPIS

MĚSTO (OBEC) PSČ

ZPŮSOB PLATBY bank. převodem, doklad pošlete mailem na: 
 modernibyt@predplatne.cz 

 složenkou, doklad pošlete poštou
PS_2015_11

Kupon, prosím, vložte do obálky a zašlete na adresu: 
A.L.L. production, s. r. o., P. O. Box 732, 111 21 Praha 1
Předplatné je vybíráno prostřednictvím obchodní 
spol. A.L.L. production, s. r. o., ve prospěch vydavatele.

OBJEDNÁVKOVÝ KUPON

Při obnově předplatného získáváte 
na 1 rok přístup k elektronické verzi časopisu 
včetně archivních čísel od roku 2007.
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ZA KULTUROU TEXT: JANA POLOMOVÁ, FOTO: ARCHIV GALERIÍ

ŠMIDŘÍ NEODADA 
NA KAMPĚ
Výstava Šmidrové dokumentuje vývoj 
stejnojmenné umělecké skupiny prostřednictvím 
drobných vtipných kresbiček a objektů z 50. let, 
abstraktní strukturální tvorby z 60. let i skrze 
díla z pozdějšího období, charakteristická 
individualizací a dozráváním jednotlivých členů. 
Po více než 40 letech se při této příležitosti 
do České republiky vrátila slavná socha „Račte 
točit“ od Karla Nepraše, vystavená naposledy 
v 60. letech, kterou Museu Kampa darovala Meda 
Mládková.

10. 10. 2015 – 31. 1. 2016
KONTAKT: MUSEUM KAMPA – NADACE JANA A MEDY 
MLÁDKOVÝCH, U Sovových mlýnů 2, Praha 1, 
www.museumkampa.cz

OSTRAVSKÁ 
PANELSTORY
Exteriérová výstava Příběh paneláku 
v Moravskoslezském kraji, přibližující 
historii a současnost vybraných 
panelových sídlišť tentokrát v Ostravě, 
Karviné a Havířově, je v pořadí již 
šestou výstavou z putovního cyklu 
věnovaného sídlišti jako důležitému 
urbanistickému, architektonickému 
i historickému fenoménu. Projekt 
Uměleckoprůmyslového musea 
v Praze poukazuje mimo jiné na to, že 
všechna sídliště nejsou stejná a kromě 
své minulosti a přítomnosti mají 
mnohé také rozvojový potenciál.

NOVÉ PODOBY 
TRADIČNÍHO 
ŘEMESLA
Díla 37 čerstvých absolventů vysokých uměleckých škol z celého 
světa, kteří ve své závěrečné práci použili sklo, představuje 
mezinárodní soutěžní výstava Stanislav Libenský Award. Výstava 
je zajímavým shrnutím současných tendencí v oblasti sklářské 
tvorby v různých kulturních kontextech. Ocenění, které bylo letos 
udělováno již po sedmé, je zároveň poctou významnému umělci 
a pedagogovi Stanislavu Libenskému. 

21. 10. 2015 – 3. 1. 2016
KONTAKT: Muzeum moderního skla ZIBA, Na Příkopě 20, Praha 1, www.ziba.cz

15. 10. 2015 – 3. 1. 2016
KONTAKT: Husův sad, Ostrava, www.panelaci.cz, www.upm.cz
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PŘÍLOHA

TIPY
NA DÁRKY
Perfektní dárek nemusí 

stát celé jmění: důležitý je 

nápad, který prozradí, že 

vám na jeho výběru, jakož 

i na obdarovaném, moc 

a moc záleželo. Martina 

Paulová, Jana Polomová 

a Edita Erbsová pro vás 

připravily návod, jak a kde 

takové „dárky s příběhem“ 

hledat.

takové „dárky s příběhem“ takové „dárky s příběhem“ takové „dárky s příběhem“ takové „dárky s příběhem“ takové „dárky s příběhem“ takové „dárky s příběhem“ 
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Povlečení s obrázkem sovy bych 
darovala své starší dceři. Od té 
doby, co si nosí na všechny těžké 
zkoušky tašku plnou talismanů 
s motivem sovy, si říkám, že by se 
měla na zákeřné otázky o lidském 
těle raději pořádně vyspat. 

Povlečení na dvoulůžko s dekorem sovy 
Native Owl, design Allyson Johnson, 
vyrábí Deny designs, 100% jemně tkaný 
polyester s potiskem na přední straně, cena 
od cca 4 800 Kč, www.denydesigns.com

TIPY NA DÁRKY
REDAKTORKY MARTINY PAULOVÉ

Mám kamaráda, který neskutečně dobře vaří. 
Všichni se u něj rádi scházíme a ochutnáváme, 
co lahodného připravil. Darovaný nůž prý ale 
rozdělí přátelství, takže mu sadu od Bugatti 
budu muset za korunu prodat.

Malý synovec dorostl do fáze, kdy se plazí 
po bytě a vybírá hlínu z květináčů a granule ze 
psí misky. Myslím si, že jeho rodiče by ocenili 
praktický a lehký vysavač, který malého 
plazivce nebude děsit. Alespoň doufám.

Malý stolní vysavač 
Crumb Pet Elephant/ 
Crumb Pet Pig, na dvě 
AA baterie, 16 x 8 x 7cm, 

vyrábí Kitchen Craft, 
cena cca 450 Kč, 

www.kitchencraft.co.uk

Sada nožů Virgola, 
design Andreas Seegatz, 

stojan z masivního 
mořeného jasanu 

a plexiskla, 5 nožů 
z nerezové oceli 

s vysokým obsahem 
uhlíku, vyrábí Casa 

Bugatti, cena 8 087 Kč, 
www.dokuchyne.cz

Moc se mi líbí španělský 
design. Je úžasně hravý 
a zábavný. Pro sebe bych 
si přála křesílko Collar 
s ohnutým límečkem. 
Takže, milý Ježíšku, letos 
jsem byla už doopravdy 
hodná.

Křeslo Collar, design Skrivo 
design, nohy z jasanu (k dostání 
i kovové), cena 22 500 Kč, 
www.onespace.cz
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TEXT: MARTINA PAULOVÁ, FOTO: ARCHIV

Superpohodlnou a krásnou pracovní židli bych 
koupila své mladší dceři. Při studiu i pracuje, 
spoustu času tráví stočená na pohovce nad 
složkami a ničí si záda, oči a mně nervy. Židli 
jsem si vyzkoušela na veletrhu v Miláně a je 
prostě dokonalá.

Židle Kinesit, design Lievore Altherr Molina, 
mechanismus, pomocí kterého se dá židle nastavit 
do požadované výšky, je skrytý pod sedadlem, uvnitř 
opěradla je ukryta nastavitelná bederní opěrka pro 
maximální pohodlí, vyrábí Arper, cena od 21 412 Kč, 
www.konsepti.com

Můj přítel má rád dobré víno 
a dovedu si představit, že by se mu 
lépe servírovalo s nástroji od značky 
Toast. Kolekce Valve je mužná 
a elegantní zároveň. Její autor, který 
se nechal inspirovat krásou starých 
vodovodních ventilů, slibuje, že 
pamatoval na všechno a sada povýší 
pití vína na obřad. 

Sada nástrojů na víno Valve, design Kevin 
Yu-Jui Chou, obsahuje nálevku, 2 různé zátky 
a šestiúhelný řezák, vyrábí Toast Living, cena 
na dotaz, www. designisthis.com

Rodičům bych moc ráda koupila venkovní lehátko. Pátrala jsem 
po takových, které by byly krásné, pohodlné a mohly by přes zimu 
zůstat na zahradě. Objevila jsem jich spoustu a do jednoho jsem se 
zamilovala. Nevím, ke kterým Vánocům je budu moci koupit, ale 
padesátikorunové mince už padají do prasátka. 

Venkovní lehátko Ulm, design Ramón Esteve, kryt zajišťuje stín a zároveň ochraňuje 
interiér lehátka, když se nepoužívá, polyetylenová pryskyřice, 210 x 200 x 97/36,5 cm, 
cena cca190 500 Kč, www.connectionsathome.co.uk
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Můj muž dobře a rád fotí. Nedávno 
dokonce vyšla kniha Cabeceo 
– Rozhovory o argentinském tangu 
od Kristiny Vojířové, pro kterou 
nafotil sérii portrétů. Přestože svou 
digitální zrcadlovku vyměnil 
za analogovou dávno předtím, než 
tak hromadně začali činit hipsteři 
celého světa, vím o jednom 
digitálu, kterému by neodolal...

Leica M-P Typ 240 ze speciální kolekce 
Safari je ideální nejen na oblíbené toulky 
přírodou, vyrovnávací paměť 2 GB, procesor 
Leica Maestro, objektiv Leica Summicron-M 
35 mm f/2, cena 269 990 Kč, 
www.fotoskoda.cz

TIPY NA DÁRKY
REDAKTORKY JANY POLOMOVÉ

Maminka ráda chodí do divadla 
a kromě toho, že se těší na každé 
představení, užívá si jeho návštěvu 
jako společenskou událost. Dlouho 
dopředu vymýšlí co na sebe 
a snad ještě déle jaké doplňky 
a líčení k vybranému oblečení 
zvolit. Stejně důležitý jako včas 
rezervované vstupenky je tedy 
toaletní stolek, který by jí před její 
výpravou vkusně asistoval.

Můj starší bráška nějakou 
dobu pobýval pracovně 
ve Francii. Kromě místní 
hudby a kuchyně se tam 
naučil mít rád dobré víno. 
Aby jeho nebezpečná 
záliba byla minimálně stejně 
elegantní jako místo, odkud 
si ji přivezl, potřebuje získat 
krásnou formu.

Kolekce Strict, kvalitní křišťálově 
čisté sklo zdobené broušením, 
design Daniel Gonzalez, ceny: 
karafa 1 000 Kč, sklenice na víno 
1 500 Kč, sklenice na vodu 
1 400 Kč, www.bomma.cz

Naše fenka Róza nejraději spí a jí. 
V libovolném pořadí, tedy když zrovna neběhá 
po lese. Je jí dost jedno, jak vypadá to, na čem 
spí nebo z čeho jí, hlavně když je to pohodlné. 
A mě baví, že jsem objevila značku, která 
splňuje psí nároky na funkčnost a ty lidské 
na vzhled.

Psí pelíšek Little Nap Canine, vlněná plst s příměsí 
kašmíru, 52 x 45 x 21 cm, design Petra Jungebluth, cena 
na dotaz, vyrábí Cloud 7, www.stockist.cz

Toaletní stolek Juliette, 
americký ořech 
a lakovaná ocel, 120 x 
77 x 55 cm, design 
Evangelos Vasileiou, 
cena 42 092 Kč, 
www.ligne-roset.cz
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TEXT: JANA POLOMOVÁ, FOTO: ARCHIV

Ke třetím narozeninám dostal 
můj synovec nafukovacího slona, 
kterého navrhla Libuše Niklová, 
a před více než třiceti lety 
na něm po bytě nadšeně hopsal 
už jeho táta. Čas letí. Malý Oldík 
(prý konečně!) chodí do školky 
a stejně jako ostatní kluci si 
zamiloval rychlá auta. Ta 
nejrychlejší!

Nafukovací hračka Formule, 115 x 
32 cm, design Jan Čapek, cena 499 Kč, 
vyrábí Fatra, www.designbuy.cz

Mezi své blízké počítám také kamarádku 
Petru, jejíž velkou vášní je Jižní Amerika, 
kterou každý rok navštěvuje vždy alespoň 
na měsíc. Její pražský byt tedy logicky září 
všemi barvami ve stylu „více je více“ a já jsem 
si jistá, že by směle unesl nějaké polštářky 
navíc.

Dekorativní polštářky z kolekce Bang!, snímatelný 
potah, 40 x 40 cm, Ø 40 cm, design Elena 
Castaño-López, cena od 3 800 Kč, vyrábí Sancal, 
www.onespace.cz

CD nosiče jsou podle 
mnohých mrtvé médium. Mně 
se tomu nechce věřit 
a naštěstí nejsem jediná. Můj 
tatínek celý život rád četl, ale 
s postupujícím věkem je to pro 
něj stále náročnější, a tak se 
ode mě nechal přesvědčit 
k poslechu audioknih, které si 
k mé velké radosti rychle 
oblíbil. Pouští si je právě z CD, 
takže teď už by to chtělo jen 
nějaký lepší přehrávač... 

Wave SoundTouch Music 
system IV, stolní radiobudík s CD 
přehrávačem umožňuje také 
streaming internetových rádií nebo 
uložené hudby, cena od 20 000 Kč, 
vyrábí Bose, www.basys.cz
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TIPY NA DÁRKY
REDAKTORKY EDITY ERBSOVÉ

Moje milá sestřička, která se 
právě stará o pět dětí v anglickém 
Brightonu, má na seznamu must 
have asi padesát designových 
kousků, mezi nimiž převládají 
svítidla. Já jsem ale vybrala tuhle 
mísu, která svým tvarem evokuje 
šplíchnutí do vody, protože je ze 
silikonu, a Ježíšek se tak nemusí 
bát, že by cestou k moři utrpěla 
újmu. 

Silikonová mísa Dropp, Ø 29 cm, výška 
15 cm, design  Niels Romer, vyrábí Menu, 
cena 1 183 Kč, www.esuperstore.cz

Postel švédské fi rmy Hästens 
jsem si měla možnost 
vyzkoušet před několika lety 
na Designbloku a od té doby 
o ní tajně sním. Nádhernou 
kostkovanou postel mi Ježíšek 
nejspíš nepřinese, ale co by 
mohl, je toto úžasné sametově 
hebké kimono v barvě 
královské modři. Myslím, 
Ježíšku, že i můj přítel by byl 
spokojený…

Najít kamarádku, která vás 
udrží nad vodou, když se nic 
nedaří, upřímně s vámi sdílí vaši 
radost, nezkazí žádnou legraci, 
a když náhodou nevyjdete 
s výplatou, bez řečí vás založí, 
není jen tak. Já mám to štěstí, že 
takové kamarádky mám hned tři. 
Každá z nich je pro mne anděl. 
Zuzko, Blanko a Katko, děkuji, 
že jste. 

Můj taťka je mladý nejen duchem, ale také 
vzhledem – vysoký, štíhlý a svobodný. Historkám, 
kdy si lidé mysleli, že je můj nápadník, se často 
smějeme. A není divu, když žije na horách, kde 
fyzičku trénuje každý už jen cestou do práce, 
a navíc každé ráno doma cvičí. Nedávno si 
vyzkoušel veslovací trenažér a od té doby o něm 
básní pokaždé, když spolu telefonujeme. 

Veslovací trenažér 
Coach S se skleněným 
dotykovým displejem, 
indukčním brzdným 
systémem a dokonalou 
ergonomií ovládacích prvků, 
cena 46 990 Kč, 
www.kettler.cz

Dámské kimono z nové luxusní 
kolekce Sleepwear, 
97 % polyesterového saténu 
a 3 % elastanu, velikosti S, M, L, 
XL a XXL, cena 3 080 Kč, 
www.postele-hastens.czŠperk v originálním JK 

designu z kolekce Andělé 
a andělíčci s certifi kátem 

a doživotní zárukou, 
kombinace 14karátového 

bílého a žlutého zlata, vyrábí 
JK Jitka Kudlackova Jewels, 
cena 17 040 Kč, www.jk.cz
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Přítel je celou svou bytostí 
muzikant. Zvykla jsem si, 
že komba, zesilovače, 
kytary a různobarevné 
krabičky, kterým se říká 
efekty a prý patří mezi 
standardní výbavu většiny 
kytaristů, zabírají třetinu 
našeho bytu. Stejně tak mi 
nevadí, že na můj toaletní 
stoleček už nezbylo místo, 
vždyť přece, kdo si hraje, 
nezlobí. � 

Elektrická kytara Fender 
Classic ´72 Telecaster byla 
prvně postavena roku 1951 
a od té doby se vyrábí nepřetržitě 
a spolu se Stratocasterem tvoří 
základ produkce kytar Fender, 
cena 30 590 Kč, www.kytary.cz

Vždycky jsem si přála sousedku, ke které 
můžu skočit jen tak na pokec, aniž bych 
musela vystrčit nos z domu. Jak se říká, 
kdo si počká, ten se dočká. Moje milá 
sousedka se jmenuje Alena, skvěle se s ní 
povídá, mám k dispozici její obrovskou 
knihovnu a nosíme si vzorky nejen 
krémových polévek a muffi nů. Kromě vína 
má ráda kvalitní čaje, proto by ji čajová 
sada mohla potěšit. 

Čajová sada Helena z nerezové oceli v kombinaci 
s porcelánovým podnosem a víčky obsahuje konvici, 
cukřenku, mléčenku a dózu na sypaný čaj, objem 
konvice 1,3 l , design Helena Rohner, cena 4 230 Kč, 
www.georgjensen.cz

Čas od času si s mamkou uděláme den pro sebe. 
Po dobrém obědě obvykle následuje 
několikakilometrová procházka Prahou, po které se 
příjemně unavené necháváme hýčkat thajskými 
masérkami a domů odcházíme jako znovuzrozené. 
Bohužel se nevídáme tak často, proto bych si moc 
přála, aby jí Ježíšek přinesl toto jedinečné závěsné 
houpací křeslo plné masážních míčků, ve kterém by 
mohla relaxovat v klidu domovat. 

Závěsné houpací křeslo SWINGY 
IN, certifi kované masážní míčky 

na osvědčenou českou 
rehabilitační metodu míčkování, 

prací potah ze 100% bavlny 
(anglická značka kirkbydesign), 

cena 19 000 Kč, 
www.lindavrnakova.com

TEXT: EDITA ERBSOVÁ, FOTO: ARCHIV
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VIDEO

PŘIPRAVILA: JANA POLOMOVÁ, FOTO: LUKÁŠ HAUSENBLAS A ARCHIV

Luxus diskomfortu

SOUČASNÉ POJETÍ TRADICE

V Kyrgyzstánu je tradičním materiálem pro výrobu 
koberců, oděvů a dalších předmětů denní potřeby 
plst, která je aktuálním trendem v oblasti designu 
nábytku a doplňků i v našich končinách. 
Holandský výrobce De Vorm se nechal inspirovat 
jedinečným vzhledem tohoto přírodního materiálu 
a vyvinul tzv. PET felt, pevnou tkaninu 
připomínající plst vyrobenou z PET lahví. Video 
prozrazuje proces návrhu ergonomického křesla 
od slavného Benjamina Huberta i samotný 
jedinečný způsob výroby. Současná kolekce De 
Vorm LJ využívající materiál PET felt získala 
prvenství, tedy titul Best of the Best, v letošní 
Interior Innovation Award.

A  teď si představte, že jsme ještě 
zaplatili za to, abychom tu mohli 
být, prohlásila naše nová kamarádka 

Griet z Belgie, kterou jsme potkali v téměř 
prázdném jurtovém kempu kdesi na Hed-
vábné stezce v Kyrgyzstánu. Docela trefně 
tak shrnula okamžik, ve kterém jsme s lehce 
útrpným výrazem přešlapovali na místě 
a snažili se tímto bláhovým pokusem o pohyb 
čelit nekompromisnímu a všeprostupující-
mu chladu. Ta drobná, čerstvě dostudova-
ná sinoložka to samozřejmě myslela jako 
vtip. A taky jsme se tomu všichni smáli, co 
nám zimou ztuhlá mimika stačila, až jsme 
se rukama v kapsách za břicho popadali. 
Na druhou stranu mi tím hned připomněla 
realitu všedních dní, ve kterých jsme zvyklí 
vydělávat peníze proto, abychom je následně 
utráceli za větší komfort. Všude po světě mů-
žete potkat spoustu lidí, kteří jsou schopni 
půl roku vybírat pohovku a nakonec si ji 
nechat raději vyrobit na míru, aby pak při 
své vytoužené dovolené ochotně platili 
za nocleh v jurtě na koberci, pod kterým už 
je jen zamrzlá hlína, a ještě na to s radostí 
mnoho let vzpomínat. Doma cítíme svobodu, 
pokud vyděláváme dost na to, abychom si 
mohli kupovat krásné věci, a pak cestuje-
me, abychom si mimo jiné užívali svobodu 
pramenící z vědomí, že většinu z nich vůbec 
nepotřebujeme. Právě možnost vnímat tuto 
zdánlivou absurditu považuji za větší luxus 
než pobyt v pětihvězdičkovém hotelu. Občas 
to vypadá, že někteří tento odstup více či 
méně ztrácejí a sami sebe tak skrze všechnu 
tu drahotu ochuzují. Místo toho, aby se z těch 

lepších výdobytků naší současné civilizace 
skutečně radovali, stávají se jejími otroky. 
Takový přístup je ale stejně vyhrocený jako 
snaha osvobodit se od konzumu bydlením 
v maringotce a nošením výhradně vlastno-
ručně batikovaných triček, pouze méně sym-
patický, a to i přesto, že takto postiženým to 
zpravidla sluší o poznání víc než zmíněným 
zastydlým hipíkům. 
Po krátkém zamyšlení jsem očima sklouzla 
k zemi. Griet měla na nohou jen sandály 
(ano, a ty proklaté ponožky v nich, jak se 
na tak vzdělanou a půvabnou slečnu z kul-
tivovaného kousku světa prý nepatří). Boty 
ztratila někde po cestě a měla před sebou 
ještě Čínu. Nabídla jsem jí své záložní, které 
vděčně přijala navzdory svým civilizačním 
návykům i tomu, že nebyly zrovna z letoš-
ní kolekce, a vyrazili jsme dál s těžkými 
batohy na zádech, ale obklopeni panenskou 
přírodou, spokojeně se pasoucím dobytkem 
a pohostinnými domorodci, kteří nás mají 
tak trochu za blázny. Kdo jiný by se sem 
taky trmácel takovou dálku, když má doma 
obrovskou televizi a sprchu s teplou vodou? 
Je pravda, že v nadmořské výšce přesahující 
3 000 metrů už koncem září docela foukalo 
a ráno jsme museli vodu uvést do tekuté-
ho stavu zahřátím, aby se dala vypít. Ale 
všichni jsme celou dobu věděli, že znovu rádi 
zaplatíme za to, abychom tohle mohli zažít.

Křeslo Pod získalo ocenění 
Red Dot Design Award, PET 
felt, konstrukce z masivního 
jasanového dřeva, design 
Benjamin Hubert, cena 
na dotaz, www.devorm.nl

V Kyrgyzstánu je tradičním materiálem pro výrobu 
koberců, oděvů a dalších předmětů denní potřeby 

jedinečným vzhledem tohoto přírodního materiálu 

Křeslo 
Red Dot Design Award, PET 
felt, konstrukce z masivního 
jasanového dřeva, design 
Benjamin Hubert, cena 
na dotaz, www.devorm.nl

BLOG je nová rubrika na našem webu 
www.modernibyt.cz, která je určena pro postřehy 
ze života našich redaktorek. Kromě toho tam ale 
můžete přispívat svými zážitky a fejetony i vy! Ty 
nejlepší zde otiskneme a odměníme honorářem.

VIDEO více na www.modernibyt.cz
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