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Odšťavovač na citrusy
Juicy Salif, vyrábí
Alessi, cena 1 800 Kč,
limitovaná edice
v bronzu 28 900 Kč,
www.casabella.cz,
strana 54–55

Vážení a milí čtenáři,
vysvětlovat vliv dobrého designu na kvalitu života by
bylo v tomto časopise asi stejně efektivní jako hasit
požár olejem. Ještě se ale pořád najdou jednotlivci,
kteří cítí potřebu dávat najevo ostentativní nezájem
o tzv. povrchní stránku věci. „Design? Na co? Stačí,
že věc funguje,“ soudí můj dobrý známý, posedlý
sbíráním aut-veteránů. Těžko mu vysvětlit, že pěkný funkční veterán je také o dokonalém designu...
Vliv vydařeného designu na náš spokojený život je
ale mnohem větší, než je většina populace ochotna
si připustit. Zasvěcení samozřejmě vědí, že pohled
na krásné věci povznáší a naplňuje blažeností.
„Normálně jsem měla husí kůži,“ popisuje má kolegyně své setkání se sedací soupravou nejmenované
značky. Já jsem tenhle pocit zažila nedávno při pohledu na amébovitý tvar podsvíceného hotelového
bazénu a nasvícené balkony, které ho obklopovaly.
Anebo při aranžování jedné z rozkvetlých váz Bořka
Šípka (viz str. 97). Racionální důvod v tom nehledejte, prostě to tak najednou z ničeho nic přišlo a zase
odešlo. Může vás to potkat stejně dobře při pohlazení
polštáře jako při ukládání krásných talířů do příborníku, anebo při dálkově ovládaném zatahování žaluzií.
A víte, co je na tom nejlepší? Že tyto věci nemusíte ani vlastnit – někdy stačí jít třeba na výstavu,
do značkového showroomu, případně se ubytovat
ve správném hotelu. I když osobně bych se nebránila, kdyby mi Ježíšek podobný bazén nadělil!
Mnoho šťastných setkání s designem v roce 2016 přeje

Markéta Klocová,
šéfredaktorka

2
3

Váza Folden, design Amanda Betz,
vyrábí Menu, cena zatím nestanovena,
www.designville.cz, strana 44
Pohovka Boutique, potah směsový materiál
Coco s obsahem lnu v uklidňujících přírodních
barvách, cena 116 182 Kč, www.bulb.cz,
strana 137–145

4
Zvonek Annabell z leštěné
nerezové oceli, Ø 5 cm,
výška 10 cm, cena 430 Kč,
www.philippi.com, strana 28

5

Houpací křeslo Nub,
design Patricia
Urquiola, vyrábí
Andreu World, cena
zatím nestanovena,
www.konsepti.com,
strana 29–41
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DOPISY
Milá Mirko, nejenže pro Vás máme návod, ale
v příbalu k tomuto číslu dokonce najdete i potřebný materiál! Jde o perličkový mix PRECIOSA
Traditional Czech Beads od designérky Heleny
Chmelíkové, který je určený především k navlékání nebo k našívání, ovšem efektní aplikaci z něj
vytvoříte i pomocí oboustranné lepicí pásky, kterou nalepíte na zvolený předmět, dekoraci nebo
tvrdší papír. Návod najdete níže!

to Váš titul. V posledním čísle mě zaujalo velmi
kvalitně zpracované téma pracovny. Děkuji Vám
za inspirativní tipy pro moderní bydlení.
Marcela Machů, Uherský Brod

Milý Moderní byte,
po ukončení prací na zahradě a sklizni úrody mám konečně čas i na jiné zájmové aktivity. A tak jsem si dopřála čtení Moderního bytu,
na jehož titulní straně mne upoutala slova „skrýše na hračky“. Jako pětinásobná maminka a osminásobná babička vím, jaký problém představuje otázka Kam s nimi?, myšleno s hračkami.
Mně se osvědčilo zachovalými hračkami, z nichž
už moje děti vyrostly, potěšit děti svých známých. Mohla si tak s nimi pohrát další dítka...
Listopadové vydání Moderního bytu se mi
moc líbilo, jak po grafické, tak po obsahové
stránce. Už teď se těším na další číslo.
Anna Zvoníčková

Všem autorkám otištěných dopisů posíláme
dárkové balíčky, které obsahují dvě balení Persil
gelu pro bílé a stálobarevné prádlo a pro barevné oděvy v exkluzivní limitované edici s mašlí.
Každé balení obsahuje 40 pracích dávek, dohromady jich je tedy 80!
Napište nám i Vy, jaký styl bydlení je Vám blízký a co byste chtěli u sebe doma změnit. Tři z Vás
také získají dárkové balíčky značky Persil!

Milá Marcelo, i my jsme moc rádi, že náš časopis je pro Vás inspirativním rádcem a průvodcem! Je to pro nás velké povzbuzení do další
práce.

Milá paní Anno, děkujeme za hezký dopis,
gratulujeme k tak velkému počtu potomků
a chválíme za štědrost!
Vážená redakce,
mám ráda tvůrčí práci, každou chvíli vyrábím
nějakou sezonní dekoraci do svého bytu. Proto
by mne zajímalo, jestli nemáte v plánu zveřejňovat také nějaké návody na vlastnoručně vyráběné dekorace.
Předem děkuji, Mirka T., Vimperk

Milá redakce,
Váš titul mi pomáhá zútulňovat naše bydlení a nacházet inspiraci. V dnešní době je velká
nabídka různých věcí a rozhodnout se pro jeden konkrétní výrobek není jednoduché. Proto
člověk uvítá rádce, a jsem moc ráda, že u mě je

PRO VÍCE INFORMACÍ A PŘIPOMÍNEK MŮŽETE PSÁT NA STRÁNKU MODERNÍHO BYTU NA FACEBOOKU
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.
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NÁVOD NA POUŽÍTÍ PERLIČEK
Připravte si návrh, který budete chtít zrealizovat. Nastříhejte si podle něj oboustrannou lepicí
pásku, nalepte ji na podklad a dobře přitlačte
k povrchu. Odlepte vrchní krycí vrstvu. K odstraňování jednotlivých vrstev lepicí pásky použijte
jehlu. Jemně vrstvu nadzvedněte a poté odlepte.
Přes spodní pásek můžete nalepit další pásek v jiném směru. Po dokonční vzoru posypte
pásky nad tácem perličkovým mixem. Perličky
dobře přitlačte do lepicí vrstvy pásky. Dbejte, aby
dobře pokryly celou plochu pásky. Při vytváření
obrazců můžete z pásky odstřihávat čtverečky,
kolečka, hvězdičky apod. Na méně pravidelné
obrazce si nejdříve vytvořte šablonu a obkreslete
ji. Nebo můžete přímo stříhat fantazijní tvary bez
předkreslení.
Tak hodně zábavy!

SIMPLY CLEVER

NABÍDKA,
CO MÁ ŠŤÁVU
ŠKODA Rapid Spaceback Fresh

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Rapid Spaceback Fresh: 4,7–4,9 l/100 km, 107–111 g/km

ŠKODA Rapid Spaceback Fresh. Vůz s jedinečným stylem.
Zaujme Vás jeho atraktivní vzhled s 15" koly z lehké slitiny Matone, klimatizace, rádio Swing s barevným dotykovým
displejem, zadní parkovací senzory a mnohé další. Při nancování se ŠKODA Financial Services již od 300 890 Kč, včetně
5leté záruky v rámci paketu Mobilita Plus.
Objevte akční nabídku Fresh i u vozů Citigo, Rapid, Octavia a Yeti v autosalonech ŠKODA. Zavolejte na Infolinku ŠKODA
800 600 000 nebo navštivte skodafresh.cz a objednejte si testovací jízdu.
skodafresh.cz

/skodacz

/skodacz

/skodacz

/skodacr

ŠKODA usnadňuje život svým
zákazníkům každý den.
Kožený multifunkční volant
s ovládáním rádia

Rádio Swing s barevným
dotykovým displejem

Vyhřívaná přední sedadla

Paket Mobilita Plus
s prodlouženou zárukou na 5 let

ultima
Žádný otvor pro páru – pro rychlé
dosažení varu a ohřívání pokrmů
s úsporou energie.

Malý otvor pro páru – pro komfortní
vaření bez překypění a cezení nadrobno
krájené zeleniny, luštěnin apod.

Velký otvor pro cezení – těstovin,
brambor apod. a pro intenzivní vaření
bez překypění.

Odkládání poklice – pára stéká zpět
do nádobí.

Nové revoluční nádobí! Představujeme jedinečnou desetidílnou sadu hrnců, kastrolů a rendlíku ULTIMA, kterou jsme
propracovali do posledního detailu. Výsledkem je zcela nový systém regulace páry a cezení, který doplňuje chytrý způsob
odkládání poklic během vaření a odkládání kuchyňského nářadí do rukojeti rendlíku. Nádobí ULTIMA je opatřeno extra silným
sendvičovým dnem, stupnicí pro snadné odměřování a úchyty z mimořádně odolného plastu, které nepálí. Vyrobeno z prvotřídní
nerezavějící oceli 18/10, vhodné pro všechny typy sporáků včetně indukčních, vhodné do myčky. Prodloužená záruka 5 let!

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

Sada
ULTIMA,
10 dílů

akční

cena

4999,5499,-

nerez 18/10

vhodné pro indukční sporáky

Sada ULTIMA, 10 dílů, obsahuje:

Hrnec s poklicí
ø 22 cm / 5,5 l

Hrnec s poklicí
ø 18 cm / 3,0 l

Kastrol s poklicí
ø 22 cm / 4,0 l

Kastrol s poklicí
ø 18 cm / 2,0 l

Rendlík s poklicí
ø 16 cm / 1,5 l

www.tescoma.cz
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www.modernibyt.cz
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NOVINKY

PŘIPRAVILY: JANA POLOMOVÁ A MARTINA PAULOVÁ, FOTO: ARCHIV

Abeceda osvětlení
Závěsná svítidla Alphabet (Hem) tvoří osm
modulů nejrůznějších tvarů, které jsou
připojeny k univerzální základně a lze je
libovolně a snadno obměňovat podle nálady.
Svítidla jsou vtipným a půvabným doplňkem
ve skupině, ale i každé zvlášť. Design Luca
Nichetto, cena 36 428 Kč/4 ks.
KONTAKT: HEM, www.hem.com

Otočte si čas
Přesýpací hodiny Time (Hay) měkkých oblých tvarů
a křehké skleněné konstrukce jsou dokonalým
objektem pro zachycení času. Dostupné jsou
ve třech různých velikostech a osmi barevných
variantách. Ty největší odsypávají až 30 minut,
Ø 7 cm, výška 20,5 cm, cena 983 Kč.
KONTAKT: STOCKIST, www.stockist.cz

Eklektický minimalismus
Série BO-EM (al2), zahrnující komody, židle, jídelní
stoly a odkládací stolky, je charakteristická
kombinacemi lakovaných, dřevěných a vzorovaných
textilních povrchů – ty se objevují dokonce
i na deskách stolů nebo dvířkách komod. Přes tyto
odvážné variace působí nábytek stále dostatečně
subtilně a díky svým jednoduchým liniím prostor
nezahltí. Design Sotiris Lazou, cena na dotaz.
KONTAKT: AL2, www.al2.gr

TRENDY
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NOVINKY

Zosobněná police
Modulární policový systém W54 Dada
navrhl pro Cassinu japonský designér
Kazuhide Takahama tak, aby si jej mohl
každý pospojovat tak, jak se mu líbí.
Jednotlivé prvky se spojují šrouby do ryze
osobních variant. Těch je celá řada,
protože moduly jsou využitelné jako
knihovny, dělící prvky, závěsné police,
nebo odkládací stolečky. Úložné jednotky
jsou vyrobené z masivního ořechu nebo
přírodního dubu. Vnitřní části mohou být
lakované v barvě zelené šalvěje,
purpurové nebo tmavě modré, cena
nebyla dosud stanovena.
KONTAKT: KONSEPTI, www.konsepti.com

Štíhloun
Steeve do každého
interiéru
Modulární systém Steeve od značky
Arper umožňuje nekonečnou řadu variant
a jeho autor Jean-Marie Massaud proto
doufá, že bude oblíbeným prvkem
v komerčních i rezidenčních prostorách.
Systém se skládá ze tří základních
a volně kombinovatelných komponentů
– lavice, křesla a pohovka čalouněných
buď v kůži, nebo látce, cena na dotaz.

Jen pro pořádek…
Přísná geometrie paravánu Apparel
(Opinion Ciatti) dává věcem řád na první
pohled. Mřížkovaná konstrukce
z lakovaného kovu v černé nebo červené
barvě umožňuje úhledné zavěšení oděvů
a doplňků. Rozměry 156 x 185 cm, design
Vera & Kyte, cena na dotaz.
KONTAKT: OPINION CIATTI, www.opinionciatti.com

KONTAKT: NEXT TRADESTORE,
www.schuellerpraha.cz

TRENDY
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život

kuchyni

KUCHYŇSKÁ STUDIA NOLTE V ČESKÉ REPUBLICE

KUCHYŇSKÁ STUDIA NOLTE NA SLOVENSKU

ASOLUTE AUdIO | Veletržní 50, 170 00, Praha 7 | Tel. (420) 777 739 377
ATELIER pEdRO | Mariánská 30, 140 00 Praha 4 | Tel. (420) 777 211 603
STUdIO KUChYNí NOLTE | Na Hřebenkách 3204/1b, 150 00 Praha 5 |
Tel. (420) 608 141 410
Kuchyně Elza | Malé náměstí 99, 337 01 Rokycany | Tel. (420) 721 324 124
MOBI | Hanáckého pluku 4, 771 00 Olomouc | Tel. (420) 602 855 740
LIghTSTYLE S. R. O. – ShOwROOM | Přemysla Otakara II. 87/25,
370 11 České Budějovice | Tel. (420) 602 733 793
LIghTSTYLE S. R. O. – ShOwROOM | U Svobodárny 2460/3a,
190 00 Praha 9 | Tel. (420) 602 733 793
COCINA | Mariánská 596, 470 01 Česká Lípa | Tel. (420) 731 229 020
STUdIO dECRET | Široká 279/7, 460 01 Liberec | Tel. (420) 702 081 081
lIVInG PRaGuE – ShOP PaRK ČEStlIcE | Průhonická 119, 251 01 Praha |
Tel. (420) 775 390 030

MINITEC | Mliečna 1246, 04014 Košice | Tel. (421) 902 950 950
SCAT | Kmeťkova 27, 949 09 Nitra | Tel. (421) 905 613 287
NÁBYTOK ALBERO | Bosákova 5, 851 04 Bratislava | Tel. (421) 903 277 774
RAU | Syslia 5, 851 05 Bratislava | Tel. (421) 903 247 330
KUChYNSKé STUdIO FARBIAK | Malobytčianska 1442, 014 01 Bytča |
Tel. (421) 917 762 212
ANdALUSIA KüChEN | Námestie slobody 2710, 093 01 Vranov nad Topľou |
Tel. (421) 948 919 277

www.nolte-kuechen.de

NOVINKY

Vánoční dárek
nejen pro ptáčky
Krmítko Lumi (Design House Stockholm) ve tvaru
sněhové vločky potěší všechny ptáčky ve vašem okolí
a každý strom ozdobí jako vkusný šperk. Vyrobeno je
z odolného plastu a zavěsit ho lze za textilní kabel,
Ø 19 cm, design Max Mylius, cena 1 050 Kč.
KONTAKT: DESIGN HOUSE STOCKHOLM,
www.designhousestockholm.com

Cenou orámované
dědictví bratří Lassenů
Úložný systém Frame vychází z původních návrhů
dvou skvělých dánských architektů bratří Mogense
a Flemminga Lassenových. Rodinný podnik By
Lassen využil jejich náčrty z roku 1943 a vytvořil
kubismem ovlivněný a vysoce funkční systém různě
velkých úložných boxů, které se dají zavěsit na zeď
nebo postavit vedle sebe na podlahu. Frame zaujal
i při udělování German Design Awards a získal
jednu z cen pro rok 2016. Cena podle velikosti
od 2 150 Kč.
KONTAKT: BY LASSEN, www.bylassen.com

Kabelka „na doma“
Úložný box na časopisy Magazine bag (Bonaldo) je
inspirován tradičními japonskými košíky na květiny a díky
ergonomické rukojeti ho lze snadno přenášet z místa
na místo. Vyroben je z lakovaného kovu v mnoha
barevných odstínech a ve velikostech 50 x 14 x 35 cm
a 55 x 30 x 46 cm, design Ryosuke Fukusada, cena
od 7 196 Kč.

TRENDY

KONTAKT: BONALDO, www.bonaldo.it
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NOVINKY

Pro dětské pohodlí
Dětská židle Lottus XS je novým
přírůstkem do Lottus programu
španělského výrobce Enea. Navrhli ji
Lievore Altherr Molina pro děti ve školkách,
dětských hracích centrech i doma. Vyrábí
se ve třech velikostech a 10 standardních
barvách, cena od 5 950 Kč.
KONTAKT: VIABEL, www.viabel.cz

Stolek nejen
na Moderní byt
Konferenční stolek Soft Mag
od Frédérica Ruyanta pro Ligne
Roset má příjemnou nadstavbu
– kapsu na časopisy. Designér si
pohrál s několika materiály –
mořeným jasanem, kovem
a látkou, která měkce spojuje
ocelovou základnu s dřevěnou
deskou. Rozměry 120 x 65 x
39 cm, cena 29 104 Kč.
KONTAKT: LIGNE ROSET,
www.ligne-roset.cz

Lampa s akrobatickými
dovednostmi
Francouzský designér Marc Venot zřejmě leccos odkoukal
od úžasných francouzských akrobatů. Pro společnost
Normann Copenhagen vytvořil stolní lampu, kterou nazval
Acrobat a kterou vybavil minimalistickým designem,
maximální funkčností a neuvěřitelnou ohebností. Plastové oblé
stínítko šíří měkké světlo, které je možné zaměřit jakýmkoli
směrem. Rozměry 16,5 x 44,4 x 6 cm, cena cca 7 980 Kč.
KONTAKT: NORMANN COPENHAGEN, www.normann-copenhagen.com

TRENDY
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Vítejte v nově
otevřeném e-shopu

LINORYTY-NÁSTĚNKY
Dejte zelenou novým designovým
nástěnkám v několika zajímavých
variantách a vytvořte si svou
ORIGINÁLNÍ. To vše z výhradně
přírodních materiálů.

W

www.linoryty-nastenky.cz

E

info@linoryty-nastenky.cz

T

+420603888202

FB

/linorytynastenky

Byt oD a Do z
Dominantním prvkem
obývacího pokoje je kožená
sedací souprava Moule
(Brühl) s polohovatelnými
podhlavníky v jemném
odstínu béžové. Béžové jsou
i stolky v designu de.fakto

text: lenka saulichová, foto: iveta kopicová

Dny volna
v Tyrolsku

David je vášnivým nimrodem a zbožňuje lyžování. Zvlášť si ho
podmanil rakouský ledovec Hintertux se skvělými sněhovými
podmínkami po celý rok a okolní alpská příroda. Proto se
rozhodl postavit zde na okraji lyžařského areálu velký dům
k rekreaci.

byt od a do z

kdo tu žije

David
45 let, podnikatel, rád cestuje,
lyžuje a věnuje se myslivosti

pt atraktivní prvek kruhu se v jídelně objevuje
nejen v podobě jídelního stolu, ale také
ve stropním podhledu jako neobvyklé stropní
osvětlení. Stůl doplňují polyuretanové židle
elephant (kristalia) s čalouněným sedákem
a kovovou podnoží
t efektním, ale i praktickým prvkem interiéru je
krb. tvoří ho krbová vložka a mohutný komín
obalený pláštěm z černé voskované oceli

20

Máte dost příležitostí užít si tak vzdálený víkendový
dům?

Naštěstí mám dost času, který zde trávím. Někdy tu bývám sám, ale často jsem tu se svými blízkými a přáteli. Míváme hosty a jezdí sem i příbuzní. Slouží převážně k rodinné rekreaci. S tímto
záměrem byl také postaven. Je dostatečně pohodlný i pro víc lidí.
Je opravdu velký a komfortní.

Nemohu si na nic stěžovat. Není to první zakázka, kterou jsem svěřil architektu Martinu Sladkému ze studia de.fakto. Jeho práci dobře znám. Opět
beze zbytku naplnil má očekávání. Jde o třípodlažní dům v prudkém svahu. Z jedné strany je opatřen protilavinovou betonovou stěnou. Je moderní,

se sedlovou střechou, ale svým vzhledem nijak nenarušuje zdejší kolorit. Až po střechu je obložený
kamenným obkladem. Stavba je dílem místního
architekta. V prvním podlaží je vstupní hala, garáž, technická místnost, lyžárna a soukromá vinárna, kde se scházíme také s místními lidmi. O patro
výš je otevřený obývací pokoj s jídelnou a kuchyní.
Na obývací pokoj přímo navazuje koupelna a terasa s vířivkou a na kuchyň pak skrytá spíž. Ústředním bodem otevřeného prostoru je krb s mohutným
komínem. Nahoře jsou čtyři ložnice a tři koupelny.

p Velký prostor zútulňují
dřevem obložené
sádrokartonové podhledy se
zabudovaným osvětlením

Dům je tak prostorný a moderní, téměř ničím nepřipomíná běžný horský dům.

To byl záměr. Je maximálně účelný, ale i velmi komfortní a barvami neutrální. Ráz prostředí
www.modernibyt.cz
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byt od a do z

pt dřevěná podlahová prkna jsou zde použita
na stropě a vyvažují tak keramickou dlažbu
na podlaze a stěny z betonové stěrky.
K extrémně dlouhému (4 m) na míru
zhotovenému stolu s kovovou podnoží se
pohodlně usadí 12 osob
t+p Kuchyň je zhotovena na míru danému
prostoru z lakované MdF desky v béžovém
odstínu. digestoř je obalena do hnědého skla,
z něhož je také stěna s nenápadnými dveřmi
do spíže. Hnědé zabarvení má i pracovní deska
z materiálu technistone. barové židle zde
nahrazuje vysoká lavice

22

Slovo architekta
Martin Sladký

odrážejí jen použité materiály. Podlahy jsou z běleného dubu, z prken širokých 25 cm s výraznější
kresbou, a keramické obklady simulují kámen,
někde i dřevo. Kromě dřevěných trámů v podkroví
je dřevěný strop i ve vinárně a částečně je i v obývacím pokoji. Koupelnové baterie připomínají
stékající kapku vody. Martin Sladký nechal k této
kolekci baterií Goccia od Gessi vyrobit ve shodném designu i další koupelnové doplňky. Dalším
z výrazných prvků je přírodní černá ocel s voskovaným povrchem. Je použita na obal krbové vložky s komínem, tvoří zábradlí a jsou z ní zhotoveny
atraktivní dveře s motivem jelena a ještě obložení

Vybavení domu jsme vyrobili u nás
v České republice a montážní práce
na místě odvedli velmi dobře naši
řemeslníci. Stavební připravenost
ze strany rakouských řemeslníků
byla také na vysoké úrovni. Odváděli
kvalitní a dobře organizovanou
práci, ovšem bylo třeba překonat
počáteční snahu držet se zajetých
postupů. Velmi příjemně mě
ale překvapila jejich schopnost
odborně komunikovat v angličtině.
Betonář, instalatér, elektrikář,
zámečník – všichni hovořili anglicky,
což usnadnilo veškerou práci.

www.modernibyt.cz
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p Vstupní chodbu opticky zvětšuje zrcadlová
stěna s nenápadnými dveřmi vedoucími
do garáže. Subtilní věšák s čirými ramínky
připevněný ke stropu připomíná vybavení
atraktivního boutique
t+u také lůžka v designu de.fakto budící
levitující dojem jsou vyrobena na míru. Sokl je
zároveň úložným prostorem

sloupů. Jinak se zde prolínají převážně odstíny
šedé, béžové a hnědé. Barevnému konceptu interiéru se vymyká jen koupelna syna, kde je umístěno měkké umyvadlo (Glass Design) ze silikonu
v modré barvě.
Prostor je minimálně zastavěný nábytkem, působí
velmi vzdušně. Úložné prostory jsou evidentně velmi
rafinovaně skryty.

Jsou téměř neviditelné stejně jako všechny
dveře, které ve stěnách zaznamenáte jen díky klice nebo tenkým spárám. Velkou vestavnou skříň
máme hned v přízemí, v lyžárně, kam ukládáme
lyže a zavěšujeme lyžařské boty k vysušení. Každá ložnice má také svoji velkou vestavnou skříň.
Z celého interiéru domu je patrné, že ho někdo
vymyslel a vyrobil do posledního detailu. Jde
o interiérovou stavbu vybavenou atypickými prvky na míru. Počítám ještě s obrazem na stěnu v jídelně, ale nespěchám. Všechno má svůj čas...
■
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PŮDORYS
PŘÍZEMÍ

1. PATRO
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2. PATRO

1/ kuchyňský kout, 2/ jídelna, 3/ toaleta,
4/ technická místnost, 5/ vnitřní
schodiště, 6/ garáž, 7/ šatna, 8/ vstupní
prostory, 9/ toaleta, 10/ spíž,
11/ kuchyňský kout, 12/ vnitřní
schodiště, 13/ obývací část, 14/ jídelní
část, 15/ ložnice, 16/ koupelna,
17/ ložnice, 18/ koupelna, 19/ ložnice,
20/ vnitřní schodiště, 21/ ložnice,
22/ koupelna, 23/ balkon
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18
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 Barevnému konceptu domu se vymyká jen koupelna syna,
která je vybavena měkkým umyvadlem (Glass Design) ze
silikonu v modré barvě, podsvětleným LED diodami.
Chromové doplňky jsou značky Linea Beta
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u Miskovité umyvadlo
s baterií Goccia (Gessi)
připomíná spíš než nádobu
na mytí atraktivní skulpturu či
vázu. Nasvětlené velké
zrcadlo v pozadí dojem ještě
umocňuje
tt V hlavní koupelně kraluje
volně stojící vana
(Porcelanosa) z materiálu
Krion s podlahovou baterií
z kolekce Goccia (Gessi). Je
součástí velkého sprchového
koutu. Podlahu kryje
velkoformátová keramická
dlažba 3 x 1 m připomínající
beton. Chromové doplňky
jsou značky Linea Beta
inzerce

STAVEBNÍ POUZDRA PRO POSUVNÉ
DVEŘE ZVĚTŠUJÍ DŮM
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.

Tradiční řešeni

Inovační řešeni

2

Ušetřený prostor 2,6 m !

info@scrigno.cz
www.scrigno.cz

Stavební pouzdra pro posuvná okna a posuvné dveře

INSPIRACE

TEXT: EDITA ERBSOVÁ, FOTO: ARCHIV

Svícen z kolekce Faro,
výška 18,5 cm, Ø 7 cm,
cena včetně čajové svíčky
685 Kč, www.blomus.cz

Křišťálová postavička,
5,8 x 3,3 x 3,3 cm,
design Verena Castelein,
cena 2 390 Kč,
www.swarowski.cz

Závěsná křišťálová
postavička, 3,9 x 2,5 x
2,1 cm, design Verena
Castelein, cena 1 290 Kč,
www.swarowski.cz

Vánoční dárkový set Snö,
bukové dřevo, mlecí
mechanismus
s nastavitelnou hrubostí mletí,
výška 9 a 13,5 cm, vyrábí
Peugeot, cena 1 159 Kč,
www.kulina.cz

NEŽ ZAZVONÍ
ROK SE S ROKEM SEŠEL A VÁNOČNÍ
SVÁTKY JSOU SKORO ZA DVEŘMI.
JSTE NA NĚ VY A VÁŠ BYT PŘIPRAVENI?

Stojan na vánoční stromeček,
17 x 60 cm, design Pascal
Charmolu, vyrábí Born in
Sweden, cena 4 560 Kč,
www.connox.com

Zvonek Annabell z leštěné
nerezové oceli, Ø 5 cm,
výška 10 cm, cena 430 Kč,
www.philippi.com

Porcelánový zvonek
s dřevěnou rukojetí, Ø 7 cm,
výška 18 cm, design Lüffe,
vyrábí Räder, cena 410 Kč,
www.raeder-onlineshop.de

Porcelánový zvonek,
Ø 6 cm, výška 16 cm,
design Lüffe, vyrábí Räder,
cena od 350 Kč,
www.raeder-onlineshop.de
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téma

text: martina paulová a jana polomová
foto: jiří hurt a archiv, styling: jitka hurt

pohádkové

vánoce

Každoročně nám vstupují do domácností
o Vánocích pohádky. Vykukují z televizní
obrazovky, lezou nám do snů a leckdy nás lákají,
abychom se připojili k jejich pohádkovému
hodování, a my pak v deset večer ležíme u televize
s plnými žaludky a litujeme, že jsme jejich kouzlu
podlehli. Letos jsme ale převzali iniciativu my
a vlákali jsme pohádkové bytosti do svatostánků
bytového designu.

www.modernibyt.cz
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téma
Děkujeme za laskavé poskytnutí prostoru k focení
vinohradskému Pavilonu, za zapůjčení šatů společnosti
Cool a šperků butiku Pour Pour, www.pavilon.cz,
www.coolboutique.cz, www.pourpour.cz
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TŘI OŘÍŠKY
NAHRADÍ
DESIGN
Skleněná soška Puff Ball,
z kolekce Birds by Toikka,
design Oiva Toikka, 7 x 5 cm,
cena 2 856 Kč, www.cskarlin.cz

První návštěvnice přišla
v krásných šatech, ale museli jsme
jí stírat z tváře šmouhu od popela.
V ruce držela dvě ořechové
skořápky a jeden celý oříšek
a byla trošku nesvá. Snad už to
věděla jistě nebo jenom v hloubi
srdce tušila, že se bude brzy
vdávat za prince, o kterém snila.
Nemohli jsme jinak než jí ukázat,
o kolik pohodlněji by se jim žilo
v moderním interiéru.

Polštář z kolekce Shapes,
novinka, v prodeji bude
od ledna, cena 940 Kč,
www.lavmi.cz

Houpací křeslo Nub, design
Patricia Urquiola, vřetenovité
prvky v zádové opěrce nemají
pouze estetickou funkci, ale slouží
i jako opora pro páteř, bukové
dřevo, kov a látka, rozměry 43 x
89 x 78, 5 x 74 cm, vyrábí Andreu
World, cena zatím nestanovena,
www.konsepti.com
Koberec Hidra, design José
Antonio Gandía Blasco, ručně
tkaný, 180 x 240 nebo 240 x
300 cm, vyrábí Gandía Blasco,
ceny 36 600 a 49 900 Kč,
www.onespace.cz

www.modernibyt.cz
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TÉMA
Police se 3 háčky Nipprig
2015, design Nike
Karlsson, ratan a kov, 26 x
13 x 45 cm, nosnost 8 kg,
cena 199 Kč,
www.ikea.cz
Etažér Artesano
Original, vyrábí Villeroy
& Boch, akátové dřevo
a břidlice, 42 x 27,5 x
48 cm, cena 2 730 Kč,
www.vasekuchyne.cz

Stolek Tobi-Ishi, design
Edward Barber a Jay
Osgerby, MDF deska
a pryskyřice, vyrábí B & B,
cena zatim nestanovena,
www.konsepti.com
Konferenční stolek 973,
deska stolu z plátové
lakované oceli, kožený
úchyt, nohy z masivního
přírodního nebo mořeného
dubu, vyrábí Rolf Benz,
cena 8 497 Kč,
www.sykorahome.cz
Paraván Paper Patchwork,
design Studio Job, dřevo a lepenka
s papírem, 180 x 175 cm, vyrábí
Moooi, cena 65 350 Kč,
www.bulb.cz

S

kromná Popelka měla oči
ze vší té nádhery rozzářené jako hvězdy. Nejprve
tvrdila, že jí budou ke spokojenosti stačit poklady ze staré
truhly, které hlídá sova Rozárka,
ale když jsme ji zavedli do vinohradského Pavilonu, zjistila, že až si vezme prince, budou
potřebovat nějakou pěknou pohovku, nejlépe v látce s hrubší strukturou v přírodních tónech. Postupně pak došla ještě
ke křesílku s kostrou z masivní
břízy, odkládacímu stolku, který se dá snadno přenést k oknu,
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kdyby zase musela třídit čočku
a hrách od popela, a když zahlédla dřevěné ptáčky, byla unešená hlavně faktem, že po nich
nebude muset uklízet nepříjemný trus. Zjistili jsme, že Popelka
je, snad díky životnímu osudu,
dost praktická a že ji přitahuje
vše přírodní, jemné a funkční.
Byli jsme ohromeni jejím vybraným vkusem a citem pro detail a smáli jsme se, jak udivená byla, když narazila na retro
tranzistorák a objevila, že retro
styl se k přírodním materiálům
a zemitým barvám úžasně hodí.

Neparfémovaná
svíčka Vinter 2015,
v. 14 cm, cena 99 Kč,
www.ikea.cz

Pohovka Muskat, design Kati
Meyer-Brühl, kostra z masivního
buku napuštěného transparentním
nebo barevným olejem, látkové
nebo kožené čalounění,
odnímatelné polštáře, vyrábí Brühl,
cena od 76 000 Kč,
www.defakto.cz

Křeslo Strain, design Simon
Morasi Piperčic, kovová kostra,
polštáře plněné paměťovou pěnou
a peřím jsou upevněné elastickými
popruhy, čalounění v látce nebo
kůži, 66 x 68,4 x 80 cm,
cena od 35 600 Kč
www.prostoria.cz
Komoda Paper Patchwork,
design Studio Job, voštinové
panely, dřevotříska a lepenka
s papírem, 165 x 90 x 61,5 cm,
vyrábí Moooi, cena 88 903 Kč,
www.bulb.cz
www.modernibyt.cz
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téma
Děkujeme za laskavé poskytnutí prostoru k focení showroomu
Stockist, za zapůjčení šatů módní návrhářce Kláře Nademlýnské,
společnosti Cool, F & F, Debenhams a šperků butiku Pour Pour,
www.pavilon.cz, www.klaranademlynska.cz, www.coolboutique.cz,
www.ffmoda.com, www.pourpour.cz, www.debenhams.cz
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LEDOVÉ
SRDCE
TAJE POD
LEDKAMI
O něco později zaťukala na dveře
redakce malá Gerda v kouzelných
červených šatech a za ní jako fúrie
vletěla Sněhová královna. Už
na první pohled bylo jasné, že ty
dvě se moc nemusí, a samozřejmě
důvodem byl chlap. Tedy vlastně
malý kluk Kaj, který tak, jak se
to někdy právě mužům stává,
zapomněl na to, co je v životě
důležité, a podlehl povrchnímu
kouzlu Sněhové královny.

Závěsné svítidlo Lens,
design Tom Dixon,
polykarbonát,
12 pětiúhelníkových prvků
rozdělených do 5 čoček
ve tvaru trojúhelníkového
hranolu, Ø 60 cm,
cena 20 367 Kč,
www.bulb.cz

Číše na víno Divino, objem
0,9 l, vyrábí Thomas
Rosenthal, cena 285 Kč,
www.vasekuchyne.cz

Dvoulůžko Ruché, design Inga
Sempé, masivní dřevo
a čalounění, 235 x 160/180 cm,
cena 132 000 Kč,
www.ligne-roset.cz
Židle Uncle Sam, design
Philippe Starck, polykarbonát,
72 x 68 x 103 cm,
cena 12 650 Kč,
www.kartellshop.cz

www.modernibyt.cz
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TÉMA
Závěsné svítidlo Melt,
design Tom Dixon, sklo
s metalickým povrchem,
k dostání ve stříbrné, zlaté
a měděné barvě,
Ø 50 cm, vyrábí Tom Dixon,
cena 23 422 Kč,
www.bulb.cz
Vázy Upside Down,
design Christian Ghion,
ručně foukané sklo,
transparentní Ø 31 cm,
v. 29 cm, tyrkysová
Ø 29 cm, v. 24 cm
cena od 16 250 Kč,
www.ligne-roset.cz

Policový systém Pep’s-01,
design Dva Plus, masivní dřevo
a lakovaná MDF, 190 x 179 x
40 cm, cena na dotaz,
www.prostoria.cz

Pohovka Mell Lounge,
design Jehs & Laub,
v kolekci je několik modulů
včetně odkládacích stolků,
vyrábí Cor,
cena od 251 716 Kč,
www.symersky.cz
Židle Y, design Tom
Dixon, hliník, 49,5 x 52,4 x
93,9 cm, vyrábí Tom
Dixon, cena 13 517 Kč,
www.bulb.cz
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G

erda byla sympatická
hned od začátku. Jako
každou malou dívenku
ji samozřejmě bavila zvířátka
a obdivovala všechno, co jsme
jí ukázali. Možná to bylo jen
ze zdvořilosti, ale spíš si myslíme, že se jí opravdu líbila
čistá bělostná krása nábytku,
která jí připomínala zimu v jejím rodném městě. Zato s královnou byly potíže. Pohovky se
jí zdály příliš měkké a hřejivé,
látka křesel příliš hebká na dotek a lampy doslova urazily
její hrdost, protože vypadaly
mnohem dokonaleji než ledové krystalické útvary v jejím

království a vydávaly příjemné měkké světlo. Vše se ale naštěstí zlomilo v momentu, kdy
jsme jí dali do ruky sklenici
Rosenthal a nalili jí vychlazené
bílé víno. Od té doby se začala
dívat na svět mnohem pozitivněji a slíbila, že už nikdy Gerdu
nebude vystavovat takovým nebezpečím, kterými musela cestou za Kajem projít. Přísahala
zkrátka, že dá od Kaje do budoucna ruce pryč. To jsme ocenili a přidali jsme jí na dlouhou
cestu do Laponska hřejivý pléd
s kašmírem. Ten totiž vnese
teplo do jakéhokoli interiéru,
ať je sebevíc minimalistický.

INZERCE

Zrcadlo Loid, ze tří částí upevněných
na složené lakované kovové kostře,
design Roberto Paoli, 110 x 91,5 cm,
cena 20 264 Kč, www.ligne-roset.cz

Židle Nerd, design David Geckeler,
lakovaná jasanová dýha, 45,5 x
80,5 x 50 cm, vyrábí Muuto, cena
10 417 Kč, www.stockist.cz

DECONCEPT
celkový koncept vašeho bydlení
www.deconcept.cz
www.facebook.com/studiodeconcept

téma

Děkujeme za laskavé poskytnutí prostoru k focení showroomu Kare,
za zapůjčení šatů společnosti Cool a šperků butiku Pour Pour,
www.pavilon.cz, www.coolboutique.cz, www.pourpour.cz
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VEČERNICI
UCHVÁTIL
GLAMOUR
Třetí návštěva byla mile vznešená.
Bylo nám hned jasné, že bude potřeba
najít stejně impozantní třpytivé,
a přesto důstojné věci. Měli jsme trošku
nahnáno, protože když se pustíte
do přemíry dekoru, můžete skončit
u velmi laciného interiéru. Naštěstí
Večernice vyrůstala vedle Slunečníka,
Měsíčníka a Větrníka a to ji naučilo
umět se ve správnou chvíli podřídit
zkušenějším.

Stolní lampa Bourgie,
design Ferruccio Laviani,
plast, cena 7 590 Kč,
www.kartellshop.cz

Křeslo Ray Lounge, design
Jakob Wagner, výplň
z polyuretanové pěny, kostra
z nerezu, 64 x 79 x 65 cm,
vyrábí Hay, cena v látce
nebo v kůži od 20 054 Kč,
www.stockist.cz

Konferenční stolek Tama,
design Eoos, deska stolu
z mramoru nebo onyxu,
dubové nohy, 49 x 53 x
30/47 cm, vyrábí Walter
Knoll, 45 027 Kč,
www.konsepti.com

www.modernibyt.cz
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TÉMA

Pohovka Blanche, design
Kati Meyer-Brühl, snímatelný
potah na sedáku, opěrka
opatřená knoflíky, kůže nebo
látka, š. 226 cm, vyrábí Brühl,
cena od 82 000 Kč,
www.defakto.cz

Miska a sklenice
Kastehelmi, design
Oiva Toikka, sklo, ceny
405 a 670 Kč,
www.cskarlin.cz
Křeslo Grace, design Kati
Meyer-Brühl, chromovaná
kostra, sedák dřevotříska
a látkový nebo kožený
polštář, vyrábí Brühl,
cena od 29 900 Kč,
www.defakto.cz

Z

Kávový stolek Canna,
design Cuno Frommherz,
keramická deska ve třech
různých barvách, v. 39 cm,
Ø 100 cm, vyrábí Leolux,
cena 44 380 Kč,
www.sedlakinterier.cz
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volili jsme černobíle stříbrnou kombinaci a sáhli
jsme po extravagantních
kouscích. Večernice byla očividně okouzlena leskem a třpytem
a občas jsme ji museli malinko
v jejím rozletu brzdit, abychom
nepřesáhli tu pověstnou hranu
mezi stylově zařízeným interiérem a blázincem plným kýče.
Není se čemu divit, dosud se pohybovala v zámeckých palácích
a její nejmladší bratr Slunečník je opravdu malinko kýčař.
Svěřila se nám také, že princ
Velen je ješita, který musí neustále sobě i světu dokazovat, že

o všem rozhoduje sám. Pro něj
jsme společně vybírali pohodlný
ušák, který bude na první pohled vyjadřovat, že v něm sedí
někdo, kdo má moc. Nakonec
jsme společně strávili příjemný
čas a poskládali extravagantně,
ale stále přijatelně působící moderní koncept bydlení. Večernice
si odvážela koně převlečeného
za lampu, sadu černých svícnů a novou cennou zkušenost,
že méně je někdy více, obzvlášť
když dojde na extravaganci
a třpyt a lesk hvězd. Uvidíme
o vánočních svátcích, jak moc se
jí naše rady dostaly pod kůži. ■

Svícen The More the
Merrier, design Louise
Campbell, technická pryž
a ocel, vyrábí Muuto,
cena 2 962 Kč,
www.onespace.cz

Závěsný lustr Atomic,
mosaz a hliník,
v. 115 cm, Ø 80 cm,
vyrábí Delightful,
cena 260 271 Kč,
www.lightworks.cz

Barová stolička Berry,
design Tamara Härty,
kostra z trubkové ocele,
sedák čalouněný v kůži,
v. 110 cm, vyrábí Koinor,
cena 20 160 Kč,
www.homestyle.com

Plastový taburet Stone, design
Marcel Wanders, v. 45 cm, Ø 30 cm,
cena 7 230 Kč, www.kartellshop.cz
Kávový stolek Brick 247, design
Paola Navone, 110 x 40 x 50 cm,
vyrábí Gervasoni, cena 19 752 Kč,
www.konsepti.com
www.modernibyt.cz
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designér radí
Helena
Dařbujánová

Lidi, ať je
vám dobře

vystudovala architekturu
a designu se věnuje od roku
2009. V roce 2012 se zúčastnila
poprvé Maison & Objet v Paříži
jako součást Czech selection
a od té doby začíná úspěšně
budovat vlastní značku
„Helena dařbujánová“

Když jsem dostala za úkol zjistit od zkušeného architekta nebo
designéra, jak je to s dekorem v bytě, napadla mě okamžitě
Helena Dařbujánová. Ona totiž dekor ovládá lehkou ženskou
rukou a z její dílny se do světa ladně vydávají parádní kousky.

v roce 2014 otevřela svůj
první obchod v Praze
výroba navržených produktů
je manufakturní, využívá
stávající lidské zdroje a
přezentuje práci těch nejlepších
českých řemeslníků
ve své práci se snaží o návrat
poezie do života skrze design
KONTAKT:
Helena dařbujánová, Veverkova 7,
Praha 7, www.helenadarbujanova.cz

P

otkaly jsme se v jejím letenském showroomu ve Veverkově ulici mezi kouzelnými makronkami a stolečky a nad šálkem
dobrého čaje jsme probíraly, jak to s tím dekorem
a dekorováním vlastně je. Helena byla kouzelná.
Snažila se vypadat seriózně, ale oči se jí smály,
když jsem přednesla svoje dotazy a odtajnila snahu dopátrat se generální pravdy.
Chtěla bych od vás radu, jak zacházet s dekorem. Vy
to očividně umíte.

Dekor mě zajímá a protože je to v podstatě hraniční záležitost, je hrozně těžké najít správnou
míru. Stačí málo, aby to spadlo do kategorie kýč
nebo zoufalství, což je moje odvěké téma. Mám
velice ráda Jurkoviče právě proto, že on na té
hraně úžasně balancuje. Cítím v jeho práci vtip,
humor a lišácké pousmání. Když jsem navrhovala
hotel v Novém Městě, vyrazila jsem do Luhačovic
a tam vyhledala všechny jeho stavby. Zajímalo mě
téma dekoru, dívala jsem se, kdy je to krása, umění, a kdy už je to kýč. Ono to souvisí i s lidmi, jak
chodí oblékaní nebo jak vypadají. Někdy si říkám,
že je to zoufalství, v čem ta ženská jde, ale pak se
podívám znovu a říkám si, že je to vlastně geniálně promyšlené. Tak je to i s dekorem. Vůbec bych
si netroufla dát někomu radu, jak nakládat s dekorem. Helena architektka by řekla: „Neblbněte
s dekorem, zajděte si za architektem. Architekt je
trošku váš psycholog, který vám pomůže zjistit,
jestli se k vám dekor hodí, jestli ho vůbec potřebujete, jestli vychází z vás. Neměla by to být módní záležitost, není potřeba ho využívat vždycky.
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TEXT: MARTINA PAULOVÁ, FOTO: ARCHIV

Design není použití nejmodernějších
materiálů, dokonalé řešení spojů,
trendy barevnost… Design je způsob,
jak umožnit člověku (ženě) žít své sny
o životě
Komoda Audrey, buková
překližka, buk a sametová
stuha, zásuvka vykládaná
sametem je určena na šperky
a nechybí ani přihrádka
na milostné dopisy, 120 x 45 x
80 cm, cena 72 000 Kč

Když navrhuju interiéry, baví mě si s lidmi hodně povídat, zeptat se jich, co mají rádi. Bydlení je
osobité individuální a intimní a je potřeba, aby
lidem sedlo. To ale zjistíte, jen když si s nimi povídáte. Pokud chcete doma dekor, dejte na doporučení a najděte si architekta, který vás provede.
Máte pocit, že se lidé bojí spolupracovat s architekty?

Myslím si, že ano. Možná ne tolik v Praze, ale
na venkově určitě. Možná mají stále představu pana Kodeta v roli architekta z filmu Vrchní,
prchni! obklopeného milenkami. Často se setkávám i s tím, že ani stavaři nespolupracují s architekty. Mají pocit, že když vědí, jak technicky dům
postavit, tak ho můžou i navrhnout.
Když se vrátíme zpět k dekoru, co je dneska trendy?

Vždycky když čtu v časopise otázku: „Jaké jsou
teď trendy?“, tak si říkám, kdy se na to už konečně někdo zeptá mě. Naštěstí můžu odpovědět svobodně, protože si myslím, že žádné trendy nejsou.
Jsem přesvědčena, že ani v módě, ani v interiérovém designu není žádný diktát a každý si opravdu
může vybrat, co se mu líbí. Dneska je trendy nebýt
trendy.
Blíží se Vánoce. Jak na ně připravujete váš domov?

Na Vánoce jsem připravená už několik let celoročně. Koupila jsem v jednom obchůdku s vánočními dekoracemi 5 ozdob, ve tvaru srdcí, protože
je nás doma pět. Pověsila jsem je na okno, a tak se
mi líbily, že tam visí už několik let. Vánoce rovná
se pěkně zlaté jmelí, protože ho kupovala babička.

Taky si vyrábíme adventní věnec. Je rok od roku
minimalističtější, poslední dobou je vyrobený jen
z proutí. Pak potřebuju vůni františka, kapra
nezabíjíme, ale nutím manžela, že musí obstarat
vnitřnosti na polévku a šupiny. Na vánoční stromek si všichni pověsíme, co koho napadne, každý
máme nějakou zamilovanou ozdobu, nebo čokoládové bonbony. A ono to nakonec i ladí.
■

Postele Mácha a Pro
Jelena, alukompaktní deska,
nerez, čaloun, lamelový rošt,
zdravotní matrace, k dostání
ve velikosti junior 160 x
200 cm, nebo jako rodinná
postel 220 x 220 cm, cena
vč. matrace a lamelového
roštu od 61 616 Kč

www.modernibyt.cz
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INSPIRACE
Protihluková stěna z modulů
Aircone, tvarovaná textilie pokrytá
plstěným vláknem v 9 barvách,
design Stefan Borselius, vyrábí
Abstracta, cena na dotaz,
www.soloform.cz

TEXT: EDITA ERBSOVÁ, FOTO: ARCHIV

Stojan na nože Pablo,
plast/nerezová ocel,
17,5 x 25 x 10 cm,
cena vč. nožů 1 224 Kč,
www.koziol.cz

UMĚNÍ
ORIGAMI
ORIGAMI V PŘEKLADU
Z JAPONŠTINY ZNAMENÁ
„SKLÁDAT PAPÍR“. SKLÁDÁNÍ
PAPÍRU MÁ V JAPONSKU
DLOUHOU TRADICI, ALE
DNES UŽ JE ZNÁMÉ PO CELÉM
SVĚTĚ. STALO SE INSPIRACÍ
I PRO DESIGNÉRY.

Váza Folden, keramika,
22 x 15 cm, design
Amanda Betz, vyrábí
Menu, cena 2 290 Kč,
www.designville.cz

Origami Coffee table,
ocelová základna/dřevo,
Ø 28 cm, výška 18 cm,
cena 10 100 Kč,
www.fancy.com
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Hnízdové konferenční stolky Nom,
hliníkový plech děrovaný laserem,
27,5 x 37,5 cm, výška 44,5 cm, cena
7 550 Kč, 57 x 57 cm, výška 40 cm,
cena 10 164 Kč, ocenění Red Dot
Award, design Bakery Studio, vyrábí
Cappellini, www.konsepti.com

I NSTA LLI NG
M AG IC MOMEN T S .
Švýcarská kvalita spolu s vysoce funkčním designem
nabízí nadčasová řešení koupelen pro každý prostor:
LAUFEN PALOMBA COLLECTION, design ludovica+roberto palomba

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

na pozvání

Jak bydlí
lektorka
interiérového
designu
Návštěvy bytů, které vám zprostředkováváme, bývají vždycky
zajímavé. O to víc jsme se těšili na rozhovor o bydlení
v pražské Libni, jehož majitelkou a designérkou v jedné
osobě je Dorotea Vejmelková, spoluzakladatelka první české
soukromé školy interiérového designu.
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kDo tu žije

podle Dorotey funguje jejich byt
tak trochu jako „luxusní squat“,
protože kromě tříčlenné rodiny je
v něm skoro pořád také nějaký
host, který obývá hostinský pokoj.
Mimo přátel patří k rodinným
zájmům i kultura, zejména hudba
a výtvarno, cestování a příroda.
a jak se tu všem bydlí? „Skvěle,“
říká Dorotea. „Báli jsme se
hluku z vlaků, nakonec jsme si
jej ale zamilovali. Libeň je super
čtvrť, jsme tu spokojení.“

text: Zdeňka Zienertová, foto: robert žákovič

Vidím, že bydlíte v mezonetovém bytě…

Ano, byt se nachází v sedmém patře činžovního
domu z dvacátých let. Jedná se o mezonetovou půdní vestavbu. U vchodu je obývací pokoj s kuchyní,
o patro výš jsou tři ložnice, přičemž jedna z nich je
dvoupatrová, a úplně nejvýš se nachází terasa.
Proč jste se s rodinou rozhodla zrovna pro Libeň?

Manžel zde měl byt, ve kterém jsme bydleli
dříve. Ačkoli jsem k Libni neměla žádný vztah,

moc se mi tu zalíbilo. Dá se tu skvěle běhat podél
Vltavy a má to tu svérázný charakter a zajímavé
architektonické památky, třeba secesní Sokol, Libeňský zámeček…
Měla jste možnost zasahovat do stavby bytu třeba
při rozmístění příček?

Rozmístění příček jsem určovala já. Byli jsme
ale samozřejmě limitováni prostorem, v rámci
kterého se dalo stavět.

p obývacímu pokoji dominuje
bělený dub na podlahových
prknech, v kuchyni je sytý na
kuchyňských skříňkách. Z dalších
materiálů je v obývací části na
dvou stěnách kamenná tapeta
(stříkaný pískovec) a něco málo
betonu
pt Rostliny patří k Doroteiným
vášním

www.modernibyt.cz
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na pozvání

Jak je celý byt velký?

Byt má kolem 160 m2 a patří k němu zhruba 30metrová terasa a malý balkon u ložnice. Terasa není ale
zatím hotová a balkon využívají převážně holubi.
Interiér jste navrhovala sama?

Autorkou interiéru jsem já, přičemž konečný
vzhled ovlivňoval i manžel, který se o bydlení a interiéry také velice zajímá. Styl v obývacím pokoji
bych asi popsala jako zútulněnou, trochu surovou
modernu. Ložnice mají malinko klasický nádech.

48

Zdá se mi to, že v celém bytě opravdu dominuje šedá
barva?

Máte pravdu. V bytě to rozhodně nehýří sytými barvami, a nejedná-li se přímo o šedou, jsou
použity odsycené barvy, tzn. takové, které obsahují velký podíl šedé. Konkrétně obývací pokoj
prostupují různé polohy šedé, a to jak studené,
například na sofa, tak teplé na jídelních židlích.
V kontrastu s šedou je tu použita teplá zlatavá
barva dubového dřeva a oživení celého prostoru
zajišťují zelené rostliny.

Ve své profesi se Dorotea vždy snaží vytvářet
takové prostředí, které poskytne lidem radost
a potěšení. Nikdy neusiluje o interiér
vybudovaný jako autorův pomník

Dorotea
VejmelkoVÁ

designérka

Vystudovala magisterský stupeň na
Universiteit Maastricht, obor Arts
and Sciences. V roce 2006 založila
spolu se sestrou Barbarou Venter
první českou soukromou školu
interiérového designu –
DesignŠkolu. Pracuje zejména na
rezidenčních projektech, ale je
vděčná za každý veřejný prostor.
KONTAKT:
www.designskola.com,
www.designpitch.cz

p Barevný koncept několika šedých
odstínů dotváří v obývacím pokoji
sofa pořízené v Kika a koberec
z Bo Concept
u Výraznější barvy dodávají bytu
kromě živých rostlin i různé obrazy.
K zajímavým patří například jedna
z Bezhlavých princezen od Daniela
Krejbicha nebo malby z dílny
Doroteiny matky – Lenky Landové

www.modernibyt.cz
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na pozvání

p Kožešiny v čele postele použila
designérka kdysi dávno v jednom
pronajímaném bytě. v Ikea měli totiž
tehdy zrovna levné a krásné kozí
kůže. výborně to zafungovalo a od
té doby s tímto prvkem v různých
obměnách pracuje téměř pokaždé
pu v koupelně upoutá pozornost
stěna z barevných luxfer. Luxfery jsou
oblíbeným materiálem designérky
a majitelky v jednom. Jako dítě prý
milovala ty barevné až kýčovité, takže
i tady si je dopřála
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Hlavní ložnice je zase pojata spíše ve studených
polohách teplých neutrálů, tzn. studený krém na
koberci a závěsech, šedobéžová taupe na nočních
stolcích… Hostinský pokoj je laděn více do studené šedé a bílé.
Živost sem vnášejí i četné obrazy. Jsou některé
z nich autorskými originály?

Asi nejzajímavější je portrét od Lubomíra Typlta a Headless Princess Daniela Krejbicha. Hodně
obrazů pochází z dílny mé matky. Máme i několik autorských tisků z limitovaných edic (Eugenio
Percossi, Josef Čechota…). V hlavní ložnici visí
velkoformátové návrhy (uhel) na tetování od Da-

niela Krejbicha, které nakonec nebylo realizováno, vniveč přesto nepřišlo :-)
Podle obývací místnosti to vypadá, že máte ráda
květiny.

Je to tak. Miluji přírodu a určitě je to dané i vlivem mojí maminky – všechny byty, ve kterých jsem
vyrůstala, vypadaly tak trochu jako džungle. Interiér bez živých květin nikdy nebude kompletní.
Ve skleněných aeráriích nad jídelním stolem se vznášejí nejen rostliny a krásně sem zapadá i skleněné
osvětlení, které neruší…

Tak to jste trefila moje velké téma. Osvětle-

V hlavní ložnici visí na
stěnách kresby uhlem od
Daniela Krejbicha
inzerce PrezenTAce
KOMerČnÍ

ŠKOFIN SE MĚNÍ NA VOLKSWAGEN
FINANCIAL SERVICES
Dlouhodobý lídr českého trhu v oblasti financování automobilů se přejmenoval na Volkswagen Financial Services.
Díky novému názvu dojde k ještě užšímu propojení s mezinárodní skupinou Volkswagen Financial Services AG,
jejíž know-how chce intenzivněji sdílet.
Individuální požadavky a potřeby zákazníků se neustále mění a držet krok se
současnými trendy je pro firmy poskytující
finanční služby samozřejmostí. „Prostřednictvím změny názvu chceme docílit těsnějšího propojení s mezinárodní skupinou.
Díky tomu budeme moci lépe využívat
veškeré benefity a nadále zvyšovat kvalitu
produktů a profesionalitu našich služeb,“
vysvětluje Lukáš Cankař, vedoucí marketingu společnosti Volkswagen Financial
Services.
Nově budou ke komunikaci s klienty využívány i odpovídající podznačky, kterými
jsou Volkswagen Financial Services, Audi

Financial Services, SEAT Financial Services, ŠKODA Financial Services, Porsche
Financial Service. V letošním roce navíc
rodinu značkového financování rozšířila
i značka Ducati, jediná motocyklová značka koncernu Volkswagen, jejíž modely jsou
v nabídce pod názvem Ducati Financial
Services.
Klienti dřívějšího ŠkoFINu se nemusí
v souvislosti se změnou názvu ničeho obávat.
Změna se týká výhradně obchodního názvu
společnosti a nijak se nedotkne stávajících
smluv s klienty. Pro ně bude mít přejmenování společnosti pozitivní efekty v podobě
širší nabídky produktů a služeb.
■

na pozvání

p na rozdíl od obývacího pokoje je
dětský pokoj stejně jako ten pro hosty
vybavený nábytkem „pouze“
z Ikea. „z toho jsou jasné mé priority,“
směje se Dorotea

„Co bych ve
svém bytě
změnila?
V zásadě vyšlo
všechno tak, jak
jsem chtěla“
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ní jsem hodně řešila. Měla jsem celkem přesnou
představu, jak má vypadat, ale nechtěla jsem za
něj dát statisíce. Rozhodla jsem se proto pro DIY
přístup a lustr si vyrobila sama (tedy s pomocí
svého hodinového manžela) z ozdobných koulí
používaných na svatbách jako svícny.

U stropu je zavěšené i zrcadlo. Je tu kvůli zvětšení
prostoru, nebo světlu pro rostliny?

Využíváte ale hodně i bodové osvětlení a dokonce
podsvícení…

Pod schody se nachází barevný koutek s dětskou
postýlkou. To je dětský pokojíček?

Určitě. Bez různých světelných efektů není
možné vytvořit skutečně efektní interiér. Toto
téma je však v Čechách většinou podceňované.
Často to končí jedním centrálním designovým
lustrem. To ale bohužel nestačí.

Ano, spí tu naše čtyřletá dcera. Nahoře nad
schody má hrací plochu a hračky. Ty do obývacího pokoje nemají přístup, v tom jsem neoblomná
– jak jsou někde hračky, není možné docílit uklizeného vzhledu.
■

Takto umístěné zrcadlo prostor nezvětší, šlo mi
o světlo pro květiny. Střešní okna jsou navíc tak vysoko, že z nich není vůbec vidět ven, což mi bylo líto.
Zrcadlem jsem tak zabila dvě mouchy jednou ranou.

PŮDORYS

2
1

PŘÍZEMÍ
4

3

5

7
6

1. PATRO
1/ toaleta, 2/ šatna,
3/ vstupní prostory,
4/ vnitřní schodiště,
5/ jídelní část, 6/ obývací
část, 7/ kuchyňský kout,
8/ koupelna, 9/ koupelna,
10/ vnitřní schodiště,
11/ šatna, 12/ ložnice,
13/ dětský pokoj,
14/ ložnice, 15/ dětská
herna

9

8

10
11

14

12

13
15

INZERCE

Létejte s námi

do celého světa

letenka tam i zpět

ŘÍM

od 2 150 Kč *
letenka tam i zpět

ISTANBUL

od 3 520 Kč *
* Cena včetně všech poplatků, platná v době tisku.

Bílé stěny jsou dokonalým pozadím
pro četné obrazy a autorské tisky.
K nejzajímavějším řadí Dorotea
portrét od Lubomíra Typlta

K letence zajistíme kompletní servis:

· ubytování · pojištění · víza · pronájem aut
· parkování u letiště

www.studentagency.cz

IKONY

VÍC NEŽ
CITRUSOVAČ
Juicy Salif není jen pouhý odšťavovač
citrusů. Jeho štíhlé kapkovité tělo
s pavoučími nohami, které vzdáleně
připomíná mimozemského predátora
ze sci-fi filmu Válka světů, spatřilo
světlo světla v roce 1990 a zanedlouho
se stalo ikonou designu.
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TEXT: EDITA ERBSOVÁ, FOTO: ARCHIV

„Dobrý design nikdy
nevytvoříte, pokud budete
myslet jen na design,“ říká
slavný francouzský
designér Philippe Starck

J

eho tvůrce slavný francouzský designér Philippe
Starck o něm údajně prohlásil, že není důležité, zda ho
použijete na vymačkání citronu,
je přece ikonou doby, a proto ho
používejte třeba jako záminku
ke konverzaci. A měl pravdu,
Juicy Salif se předmětem konverzace díky svému futuristickému vzhledu, o kterém se
mluví jako o nejoriginálnějším
návrhu naší doby, stává velmi snadno. Někomu připomíná pavouka, jinému chobotnici
a těm nejodvážnějším dokonce
mimozemskou loď. Jeho tvar
opravdu fascinuje. Proto není
divu, že milovníci designu jsou
o této ikoně schopni vést hodinové debaty. Někdo ho miluje
a hrdě vystavuje v obývacím pokoji, jiný na něm hledá mouchy,
protože je nespokojený s jeho
stabilitou a nutností lovit pecky
z vylisované šťávy a vyčítá designérovi, že obětoval základní
funkční požadavky estetickému
účelu. Ať tak či tak, Juicy Salif
je ikonou průmyslového designu, který má své místo ve stálé
sbírce Muzea moderního umění
v NewYorku. Je oblíbený i jako
originální dárek.
Juicy Salif vyrábí společnost
Alessi. Zakladatel této společnosti Alberto Alessi vzpomíná:
„Dostal jsem od Starcka pokapaný papírový ubrousek (nejspíš rajčatovou omáčkou) s nákresy něčeho s nezaměnitelným
tvarem, co stálo nad miskou
olihní, z něj na ně kapala jakási
šťáva, to vše provázené několika nesrozumitelnými poznámkami. Ale zaujalo mě to.“ Zanedlouho značka Alessi začala,
aniž by to tušila, vyrábět legendu – jednoduchého a praktického pomocníka do kuchyně
a v podstatě i umělecký objekt,
který se výškou 29 cm a průměrem 14 cm stal nejprodávanějším a nejznámějším výrobkem
značky Alessi.

PHILIPPE STARCK
Narodil se 18. 1. 1949 v Paříži, jeho otec byl letecký inženýr
Po studiích na École Nissim de Camondo v Paříží založil
se svou první ženou designové studio
V 70. letech se proslavil interiérem několika pařížských
nočních barů a především návrhem prezidentského
apartmá v Elysejském paláci pro tehdejšího nově
zvoleného prezidenta Francie Françoise Mitterranda
Starckovy práce se vyznačují nejen nepřehlédnutelnými
tvary, ale i neobvyklými názvy. Lis na citrony Juicy Salif
(1990–1991) patří k jeho komerčně nejúspěšnějším
návrhům
S jeho pracemi se můžeme setkat snad ve všech
oblastech života – od zubního kartáčku přes počítačovou
myš až po nábytek. Do všech vložil svůj talent, humor
a pohled na svět, mj. navrhuje i pro Driade, Kartell, Alessi,
Louis Vuitton ad.
Minulý rok jsme ho mohli vidět v show BBC s názvem
Design for life (Design pro život, vysílala ČT2)

Juicy Salif je vyroben z leštěného hliníku a prodává se za necelých dva tisíce korun. K desátému výročí uvedení Juicy
Salifu na trh chtěla firma Alessi potěšit sběratele a vyrobila
deset tisíc očíslovaných pozlacených verzí, které byly určeny
pouze jako ozdoba, protože kyselina citronová ničí pozlacení. Mezi lety 1991 a 2004 bylo
vyrobeno i několik kusů v antracitové barvě, které se rovněž
staly sběratelským předmětem.
K oslavě 25. výročí citrusovače
představila firma limitovanou
výroční edici (hliník s bílým
povrchem) a limitovanou edici
299 kusů v bronzu.
■

Odšťavňovač na citrusy
Juicy Salif, vyrábí Alessi,
cena 1 800 Kč, limitovaná
edice v bronzu, cena 28 900 Kč,
www.casabella.cz

www.modernibyt.cz
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KOUPELNY

Sprchový systém Zazzeri 100, design
Fabrizio Batoni, chrom, vyrábí Zazzeri, cena
od 92 783 Kč, www.keramikasoukup.cz

Lucerna z masivního dřeva, bambus a sklo,
orientační cena 1 500 Kč, www.wayfair.com

K RELAXACI
STVOŘENÁ
Ručník ze série
Wellness, 80 % bavlny
a 20 % lnu, barva
přírodního lnu a černá,
vyrábí Möve, ručník, cena
1 250 Kč/2 ks, osuška,
cena 1 760 Kč,
www.e-povleceni.com
Terárium s rostlinami
Super Aztec Cube,
aranžované sukulenty,
kaktusy nebo orchideje
ve skle, vyrábí Urban
Botanist, cena 4 599 Kč,
www.fuf.cz
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V překotném tempu vánočních příprav,
pohlceni shonem a snahou o dokonalé zvládnutí
všech úkolů často ztratíme tolik energie,
že se pak o svátcích v čase klidu a pohody
nedokážeme vůbec radovat. K odbourání stresu
a znovunalezení rovnováhy pomohou chvíle
strávené v příjemné koupelně.

N

ěkdy býváme tak zchvácení, že se stěží dovlečeme na lůžko. A představa, že bychom si zapalovali
svíčky a sypali do vany růžové
okvětní lístky, je naprosto nemyslitelná. Když se ale překonáte a dopřejete si rozkoš z relaxa-

ce ve stylově krásně připravené
koupelně, rádi si očistný rituál
zopakujete častěji. Technicky
dobře vybavená koupelna bude
jistě bonusem, ale prostředí, které je vám příjemné už na pohled
a cítíte se v něm dobře, potěší
víc. Napětí se rozplyne, splách-

TEXT: LENKA SAULICHOVÁ, FOTO: ARCHIV

Páková vanová baterie Atrio k osazení
do podlahy, chrom, keramická kartuš
46 mm s technologií Grohe SilkMove,
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
vody, vyrábí Grohe, cena 58 881 Kč,
www.grohe.cz

Multifunkční sprchový systém
Private Wellness, leštěná ocel,
50 x 50 cm, chromoterapie, funkce
déšť, kaskáda, mlha, vyrábí Gessi,
cena 217 877 Kč, parfém
s difuzérem ze série Home
Collection, 500 ml, sklo a chrom,
vyrábí Gessi, cena 3 478 Kč,
www.designbath.cz

Vonná svíčka Yankee Candle
Season Of Peace, uklidňující směs
bílého pižma, hoří 65 až 90 hodin,
cena 589 Kč, www.yankeesvicky.cz

Vaflové ručníky a žínka z velmi
kvalitní organické bavlny bez
škodlivých bělidel, barviv
a povrchových úprav, vyrobeno
v Japonsku, podle rozměru cena
od 450 Kč do 1 875 Kč/ks,
www.abchome.com
www.modernibyt.cz
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KOUPELNY

Sprchový kout Walk–In,
model Free se vstupy z obou
stran, osazen duálním
sprchovým systémem
s termobaterií, vyrábí se
individuálně a cena se stanovuje
podle rozměrů, sprchový sloup,
cena 9 990 Kč, umyvadlo
BathGallery, design Kryštof
Nosál, obklad na přání
z keramiky, umělého kamene
i dřeva, cena 44 990 Kč, vyrábí
Ravak, www.ravak.cz

Ručně vyráběná
vonná svíčka
z kolekce
Baobab, k dostání
v různých
velikostech a více
vůních, největší
hoří až 800 hodin,
cena na dotaz,
www.nobis.cz

Závěsná lucerna Eva Solo, čiré
sklo, nerezová ocel a silikonový
zachytávač skapaného vosku pro
snadné čištění, výška 26,5 cm,
průměr 10 cm, vyrábí Eva Solo,
cena 1 819 Kč, www.evasolo.cz
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Tříotvorová nástěnná podomítková umyvadlová baterie Axor Citterio E
s destičkou, design Antonio Citterio, cena 19 140 Kč, držák na ručník
Axor Universal, cena 8 220 Kč, kolejnice s doplňky Axor
Universal, cena 33 430 Kč, vyrábí Axor Hansgrohe, www.elitebath.cz

Sprchový box FRAME IN 2 s parní lázní
Hamman, design Mario Ferrarini, 16 zádových
trysek, masáž Shiatzu, sprcha, kaskáda, parní
lázeň, aromaterapie, chromoterapie, vanička
s teakovým roštem, materiál sklo, vyrábí
Jacuzzi, cena od 638 988 do 666 155 Kč,
www.eim.cz

Set luxusních froté ručníků, 55 %
konopí, 45 % organické bavlny,
vyrobeno ve Francii, orientační
cena 2 450 Kč,
www.aummygoddessstore.com

nete únavu a svůj organismus vyladíte do pohody mnohem rychleji, než byste čekali.
STYLOTVORNÉ DOPLŇKY

Nemusíte se hned pustit
do rekonstrukce a budovat domácí wellness centrum. Stačí,
když vaše tělo i mysl občerství voda a vaše smysly nasytí
správné doplňky. Nejen ty praktické, ale i dekorační, které potěší svým vzhledem. Pořiďte si
kvalitní bavlněné či bambusové ručníky, osušky i předložky
a barevně jimi dolaďte celek.
Pěkně vypadají, ale především
praktické jsou celé sety koupelnových textilií třeba i s županem a pantoflemi. Froté textilie
jsou velmi oblíbené, ale můžete
zkusit kvalitní vaflové ručníky
s plastickým geometrickým povrchem, které vynikají schopností dobrého sání. Neskrývejte je ve skříňce, ale srolujte je
do ruliček a uložte třeba do ko-

šíku. Nezapomeňte na hořící
svíčky ve svícnech i bez nich,
aromalampy a difuzéry, které relaxační atmosféru umocní. K celkovému uvolnění nebo
naopak k povzbuzení pomohou různé byliny a aromatické
oleje, které si můžete přidávat
do koupele. Blahodárné účinky
má lufa, pemza i mořská houba,
stejně tak dekorativní skleněné
dózy s mušlemi, lasturami či kamínky. A nezapomínejte na květiny! Bude jim slušet malý čirý
skleník, květináč zhotovený
z přírodnin, případně atraktivní,
stylově vhodná miska. Zavěsit
sem můžete i kokedamy.
■

Ručně foukaná skleněná lucerna
s koženým řemínkem, design Maria
Berntsen, výška 45 cm, vyrobeno
v Dánsku, cena 7 663 Kč,
www.panik-design.com
Netradiční polštářkový svícen pro
čajovou svíčku, vhodný do interiéru
i exteriéru, beton, 12 x 12 x 3 cm,
vyrábí Concrete Design, cena
129 Kč/ks, www.concrete-design.cz

www.modernibyt.cz
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Domino Pieces N Play,
překližka, 1 dílek 3 x 5,5 cm,
design Lee Storm, cena
1 085 Kč za set 28 kusů,
www.hayminimarket.com

Pěnové Number Blocks
pro procvičování matematiky,
se skládají z 10 pěnových
bloků s čísly od 1 do 10
a šesti symboly (plus, minus…),
cena 2 895 Kč,
www.bobles.com

Hrací karty, design Clara von
Zweigbergk, vyrábí Hay, cena
280 Kč, www.designville.cz

KOUZLO
HER
NIC NEUPEVNÍ RODINNÝ
SVAZEK VÍC NEŽ ROZEHRANÁ
PARTIE PEXESA, KARET NEBO
ČLOVĚČE, NEZLOB SE…

Pexeso Abeceda, design
Arne Jacobsen, vyrábí Design
Letters, cena 690 Kč,
www.designville.cz

Jojo z kolekce Lattjo, masivní
bříza, Ø 7,5 cm, cena 99 Kč,
www.ikea.cz

Domino z kolekce Lattjo
z březové překližky, 28 kusů,
10 x 18 cm, výška 8,5 cm,
cena 299 Kč,
www.ikea.cz
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Obývacímu pokoji dominuje velká
a pohodlná pohovka orientovaná
ke krbu. Jeho součástí je také sestava
skříněk zavěšených na stěně, jejichž
kompozici tvoří otevřené a zavřené
skříňky v kombinaci bílé barvy
ve vysokém lesku a dubové dýhy.
Ve stejném provedení je také sestava
konferenčních stolků. Bílý stolek má
úložný prostor

text: jana polomová, foto: Ivan Čobej a peter topInka

IntImní
záležItost
Martin a Soňa toužili po bydlení na klidném místě,
v naprostém soukromí a přímém kontaktu s přírodou
a zároveň s dobrou dostupností centra Bratislavy.
Intimita pozemku pod lesem v lokalitě Rača, na místě,
kde už není plánována další výstavba, jim navíc
umožnila zhmotnit představu o kvalitním a funkčním
prostoru pro život.

architektura

Celý interiér byl navržen a vyroben na míru.
Během realizace probíhaly konzultace mezi
architektem a realizátorem firmy Brik, aby se
maximálně doladil každý detail

Francouzská okna lemují
celou místnost a propojují
interiér s exteriérovou
terasou. Před okny je
umístěna bílá televizní
sestava s panelem na otočné
konzole vyrobené na míru

kuchyň s jídelním stolem a obývacím
pokojem tvoří jednu místnost, kterou
rozděluje pouze krb s oboustrannou
krbovou vložkou obložený keramickým
obkladem zemité barvy

D

p Bílou kuchyň ve vysokém lesku doplňuje pracovní deska z umělého
kamene Zodiaq®. Dostupnost vnitřního vybavení je řešena bez použití
vystupujících úchytek, kování dodala firma Blum. Zadní plocha
obkladu ze skla je opatřena stejnou barvou jako obklad krbu.
V obkladu jsou zapracované „neviditelné“ dveře do spíže
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ům charakteristický svou čistou formou
s jednoduchými liniemi, na první pohled
bílý a moderní, je z pohledu interiéru
vnímán jako velmi útulný. Exteriérový obklad
uvnitř celé plochy zastřešení i s bočními vertikálními stěnami dodává pocit tepla, který umocňuje
orientace domu s výhledem do lesa. Přes relativně
malou plochu pozemku působí stavba prostorově
velkoryse díky velmi úspornému konceptu řešení
hmoty domu.
Ještě před výstavbou jste delší čas žili ve starším rodinném domku. Měli jste tedy bližší představu o tom,
co od rodinného domu lze očekávát, oproti lidem,

DoDavatel
interiéru

kteří se stěhují z bytu. Ovlivnilo to vaše požadavky
na architekty? Jaké bylo vaše zadání?

Architektům jsme dali v podstatě volnou ruku.
Zadali jsme rozsah a přibližné požadavky na funkčnost, ale motiv a myšlenku domu jsme nechali
na nich. Architekti tak navrhli dům od první skici základního tvaru po poslední detail v interiéru.
Vše ale ve velmi úzké spolupráci a s pravidelnými
konzultacemi s námi i s výrobcem nábytku. Výsledkem se stal harmonický koncept, který vyšel
ze vzájemného konsenzu. Architekti naslouchali
investorovi, investor důvěřoval architektům a oba
pak důvěřovali výrobci. Právě tento přístup byl
tím nejdůležitějším v celém procesu výstavby.

Pro architekty to byla největší výzva a zároveň
závazek vůči naší důvěře. Ve všem jsme si nechali poradit a pouze konstruktivně jsme vstupovali do jejich návrhů. Bohužel takový přístup stále
ještě není v našich končinách zvykem a architekti
nám tak za to byli vděční. Jediná omezení se týkala rozpočtu, chtěli jsme samozřejmě co nejlepší
a nejkrásnější výsledek za přiměřenou cenu.
Zařízení interiéru dodala společnost Brik. Vybrali
jste ji sami, nebo vám ji doporučili architekti?

Byl to náš nápad. Kvalitní práci Briku s důrazem na precizní zpracování každého detailu jsme
již znali a architekti naši volbu uvítali. Spoluprá-

Firma BRIK realizuje
komplexní řešení interiérů
rodinných domů a bytů pro
privátní klienty a kompletní
řešení kaváren, restaurací,
hotelů, obchodů a kanceláří
pro korporátní klientelu.
Za 22 let se značka BRIK stala
v krajinách střední Evropy
synonymem moderního
designu a vysoce kvalitního
nábytku. Hlavním mottem
společnosti je nabízet kvalitní
produkty pro dlouhodobou
spokojenost klientů, a to
při zachování funkcionality
a nadčasového designu.
Důraz je kladen na precizní
řemeslné zpracování a detail.

www.modernibyt.cz
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Na stěně za postelí jsou
zavěšeny úložné prostory
se spodní zásuvkovou
a horní policovou částí,
podél postele je umístěn
další šatník. Lakovaná
dvířka jsou v povrchové
úpravě vysoký lesk

ce byla v průběhu celé výstavby velmi intenzivní.
Architekti byli u všeho během stavby domu i řešení interiéru, Brik pak vstoupil do realizace s dodávkou nábytku a naše návrhy nábytku zpracoval
k naší plné spokojenosti, šlo skutečně o velmi profesionální spolupráci.
Nastaly během výstavby nějaké nečekané komplikace, které vás donutily hledat nová řešení oproti těm
plánovaným?

Pokud se tak stalo, vždy jsme situaci řešili
všichni společně. Pár kompromisů nakonec bylo
nutných, ale ve výsledku vedly ke spokojenosti
obou stran.
Dům prosvětlují velká okna. Jak jste vyřešili stínění
a vytápění prostoru?

Zvolili jsme podlahové vytápění a na okna použili třívrstvá skla. Stínění je jedním z hlavních
motivů architektury domu. Tvoří ochranný prvek
střechy nad celým domem, stejně jako další stínicí
architektonický prvek nad prvním podlažím.
Jaké byly vaše nároky na úložné prostory a jak jsou
nakonec vyřešeny?
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„Dům má chránit, vytvářet
pocit bezpečí a zázemí“

Rodinný dům pod lesem,
BRatislava Rača
Ing. arch. Peter Topinka (architektura a interiér),
Ing. arch. Miriam Frohlichová (interiér)
Architektonickým členěním jsme dosáhli intimity
soukromé části domu a zahrady. Optické dělení
těchto dvou světů je tvořeno stěnou složenou
z vertikálních lamel a hmotou zahradního domku
s posezením a krbem. Segregace provedení je
tak zřejmá i v půdorysu 1. NP, kde dominantní
prostor hlavní obytné části s kuchyní je oddělený
od hostovského pokoje schodištěm. 2. NP je tak
pojaté výlučně jako noční část se třemi ložnicemi
a dvěma koupelnami. Objekt garáže přičleněný
k samotné hmotě objektu spolu s vertikální
lamelovou stěnou vytváří optickou bariéru zahrady,
která se otevírá před obývacím pokojem s kuchyní.
Celá prostorová koncepce je tak podřízená
intimitě lidí žijících v domě. Dominujícím prvkem
objektu je předsazená střecha vytvářející jakýsi
„televizor“, který působí jako ochranný štít před
sluncem, deštěm i sněhem. V tomto větším
prvku je vložený menší stínicí prvek nad podlaží
denní zóny, který chrání hlavně před sluncem
a opticky zmenšuje velikostní míru „televize“, čímž
poskytuje pocit bezpečí při sezení na terase.
KontaKty:
www.archgallery.sk; www.benuskatopinka.sk; realizace
interiérového vybavení na míru: Brik, Dolná 101/74,
Kremnica, Brik; interiér studio, Osadní 30,
Praha 7-Holešovice, www.brik.cz

pu Kombinace otevřených
a uzavřených polic interiér zabydluje
a zároveň poskytuje dostatek
úložného prostoru
u Již vstupní prostor domu vyvolává
dojem, že se nacházíme v moderním
interiéru, ve kterém dominuje tvarová
čistota a zároveň elegance
i ušlechtilost kvalitních materiálů
t Rám a čelo postele jsou čalouněné
semianilinovou kůží ve špičkové
kvalitě s pololesklým efektem. Do čela
postele jsou vsazena svítidla a noční
stolky z dubové dýhy

www.modernibyt.cz
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Osazení rodinného domu
bylo podřízené orientaci
světových stran, přírodnímu
okolí, přístupu na pozemek
stejně jako morfologii
samotného pozemku. Hmota
domu je tlačená na sever
pozemku tak, aby vznikl co
největší prostor před ním pro
zahradu a relax

PŮDORYS
2

přízemí:
1/ obývací pokoj, 2/ jídelna,
3/ kuchyň, 4/ pracovna,
5/ šatna, 6/ garáž, 7/ bazén,
8/ letní kuchyň

4
3

1

5

1. patro:
9/ ložnice, 10/ koupelna,
11/ hala, 12/ pokoj,
13/ koupelna, 14/ pokoj

6

7

Úložných prostor není nikdy dost a tomu jsme
částečně podřídili celou dispozici domu. Máme
jich v domě opravdu mnoho. Využili jsme k jejich
umístění chodby a počítali s nimi také při řešení
jednotlivých místností.
Kromě závěsných svítidel nad jídelním stolem jsou
všude použita svítidla zapuštěná. Z jakého důvodu?

V tomto ohledu jsme skutečně minimalisté. Při
základním osvětlení je podle nás důležité to, co je
osvětlované. Závěsná svítidla pak vnímáme navíc
jako dekorativní objekty a důležité interiérové
prvky.
Jak jste po zabydlení spokojeni? Objevili jste něco,
co byste dnes vyřešili jinak?

9
8
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10

14
11

12

13

Drobnosti se samozřejmě projeví, až když se
dům začne užívat, ale myslím si, že to k tomu
patří. Jako majitelé jsme velmi spokojeni a s architekty jsme zůstali po dokončení domu přáteli. S výrobcem nábytku Brik jsme řešili další vybavení našeho horského apartmánu, takže naše
úspěšná spolupráce dále pokračuje...
■
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Závěsné svítidlo Web Brass
z kolekce Etch, mosaz, vyrábí
Tom Dixon, cena 50 916 Kč,
www.bulb.cz
LED stolní dekorace z kolekce
Stråla, 44 x 46 x 9 cm, ocel/ABS
plast, cena 699 Kč, www.ikea.cz

Závěsný lustr z modelové
řady King, kov/sklo, Ø 65 cm,
výška 40–120 cm, vyrábí
Ideal Lux, cena 17 880 Kč,
www.palnas.cz

Závěsná lampa Grid,
mosazný kovový drát,
výška 32 cm, Ø 11 cm,
vyrábí Markslöjd,
cena 920 Kč,
www.mlamp.pl

BARVA
KRÁLŮ
ZLATÁ DODÁ INTERIÉRU PUNC
NADČASOVOSTI. NEBOJTE SE SÁHNOUT
TAKÉ PO KOVOVĚ ZLATÉ NEBO ZLATÉ
S PATINOU. STEJNOU SLUŽBU PROKÁŽE
I NÁDECH MĚDI…

Závěsné svítidlo
Storm, kov/sklo,
výška 24 cm, Ø 9 cm,
vyrábí Markslöjd,
cena 1 250 Kč,
www.stayhome.se

Parfémovaná voda Goldea
Bvlgari, s vůní květin
a Orientu, cena 2 800 Kč za
balení 50 ml, www.fann.cz
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Exhibit, horní polovina slouží jako
svítidlo, spodní jako miska, lze i zavěsit,
mosaz/povrchová úprava leštěný lak,
zakázková výroba, design Studio Mejd,
cena od 41 700 Kč, www.mejdstudio.com

komerční prezentace

S

větlo je důležité pro život. Proto bychom
si měli dopřát světelnou pohodu po
celý rok a vhodným výběrem svítidel
si příjemně prosvětlit interiér bytu nebo
domu. Ideální volbou je využít v interiéru
rozmístění různých pozičních svítidel, která
poslouží k osvětlení požadovaného koutu. Při
rozsvícení více pozičních svítidel pak zajistíme
osvícení celé místnosti. Tímto způsobem
můžeme pracovat se světlem v celém bytě.
Například v koupelně je dobré umístit
do centra stropu svítidlo, které osvětlí
celý prostor, ale zároveň neoslňuje. Další
možností je umístění světla nad zrcadlo.
V naší nabídce najdete svítidla vhodná
do koupelny s krytím proti vlhkosti.
chodba bývá svízelnou místností pro
osvětlení. Je důležité si uvědomit, k čemu

nám slouží. Zda je plná odkládacích ploch
a úložných prostorů, anebo slouží pouze
jako spojovací bod mezi jednotlivými
pokoji. V prvním případě musíme zajistit,
aby byla chodba osvětlena z více míst, kdy
rovnoměrněji osvětlíme prostor a omezíme
tvorbu rušivých stínů. V druhém případě
postačí jedno centrální světlo, protože na
papuče a věšák na kabáty uvidíme určitě.
kuchyňská linka a její kvalitní osvětlení
je při přípravě jídla stejně důležité jako
dobré suroviny. Ideální je lineární zdroj
světla ať už v podobě stálice v osvětlení
linek – zářivkového svítidla, nebo žhavé
novinky LED diodového pásu. Nad jídelním
stolem je nejlepším řešením závěsný lustr.
Osvětlení obývacího pokoje je třešinkou
na dortu. Pokud si interiér vybavíte samými

designovými lahůdkami a nezajistíte také
efektní osvětlení prostoru, nepřinese
tato nákladná investice kýžený výsledek.
Proto právě v obývacím pokoji více
různých typů svítidel znamená lépe.
Vhodná je kombinace centrálního svítidla
s pozičními nástěnnými svítidly. V případě
vášnivých čtenářů v rodinném kruhu
nesmí chybět stojací lampa, umožňující
dokonalé osvětlení knihy či časopisu.
Každá činnost si vyžaduje různou
intenzitu osvětlení a je škoda se ochudit
o příjemně setmělý pokoj s televizním
vysíláním nebo rozzářenou místnost
plnou oblíbených přátel při oslavě.
Nabízíme Vám pomoc při výběru
osvětlení Vašeho domu či bytu. Neváhejte
nás s případnými dotazy kontaktovat.

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

představujeme

Preciosa
ornela

budoucnost
z křišťálové
koule
Preciosa Ornela vznikla v roce 2009
a je nejmladší firmou skupiny Preciosa
Group. Vychází z dlouhé historie
a tradice sklářské a bižuterní výroby
na Jablonecku, je následovníkem
výrobních a prodejních aktivit bývalých
divizí Perle a Sklo Jablonexu Group
a především důstojně navazuje
na jedinečný fenomén českého sklářství.

Instalace dancing Cubes
na signal festivalu 2015 v praze,
design jan vacek a martin Šmíd,
spolupráce jaroslav Bejvl

o

tom, co Preciosa Ornela dělá jinak a lépe
než ostatní, o sortimentu výrobků a jedinečných
technologiích jsme si povídali
s obchodním a marketingovým
ředitelem Petrem Pušem. Nově
vznikající „design program“
skleněných výrobků a plány
do budoucna nám zase přiblížili
projektová managerka Eva Satoriová a designér Jan Vacek ze
studia Vacek & Smid.

VACEK & SMID
jan vacek vystudoval interiérový
design na Fakultě architektury
stu v Bratislavě a obor
design nábytku na technické
univerzitě ve Zvolenu

zaměřené na produktový design
a návrhy i realizace interiérů

martin Šmíd vystudoval
obor nábytkářství na supŠ
v praze a obor tvorba
nábytku a navrhování
interiéru na vOŠ volyně

získali několik ocenění,
např. Red dot design award
v kategorii product design
za knihovnu X system podle
návrhu jana vacka nebo
Bronze a’design award za stolek
Leaf od martina Šmída
a knihovnu X system jana vacka

v roce 2011 společně
založili vlastní studio

vaCeK & smId, www.vacek-smid.com
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Jste český podnik s dlouholetou
tradicí. Co je vaším největším bohatstvím a skutečným duševním
vlastnictvím, které jste za tu dobu
získali?
Petr Puš: Výroba sklářské su-

roviny a skleněných perliček
v Jizerských horách vznikla
a rozvíjela se za velice specifických, jinde na světě neopakovatelných podmínek. Proto jsme
dnes na špičce v technologiích,
kvalitě i sortimentu. Nabízíme
unikátní produkty, mezi ty hlavní patří skleněné tyče a skleněné perličky, které téměř nikdo

jinde na světě nedělá a už vůbec
ne v kvalitě a sortimentu, který
umíme my. Máme ojedinělé dědictví technologických postupů
k výrobě desítek tvarů, barev
a velikostí, které vznikaly postupně během téměř dvou set
let a které dále zdokonalujeme
a rozvíjíme. Vývoj nových barev
a tvarů je technologicky nesmírně náročný a drahý, konkurenti
proto vyrábějí omezený sortiment nejprodávanějších barev
a velikostí a dále jej neposouvají a nerozvíjejí.
Eva Satoriová: Skleněné tyče
se používají k výrobě skleněných perlí, bižuterních kamenů
i dalších drobných lisovaných
výrobků a jsou vlajkovou lodí
naší hutní výroby skla v Desné.
Škála sortimentu a barev v mimořádné kvalitě skla nemají obdoby nikde na světě. Jako jediní
vyrábíme vedle strojně tažených
tyčí také zcela ojedinělé ruční
tahy kombinovaných barev.
Zpracování skleněných tyčí
a využití jejich technologie výroby jsou také jedním z hlavních

text: jana polomová, foto: archiv

Modulový systém dekorativního
osvětlení stěn a stropů Ridge
Stones KUf, design Jan Vacek
a Martin Šmíd

bodů našeho nově vznikajícího
„design programu“ sortimentu
výrobků.
Na letošním veletrhu iSaloni
Euroluce v Miláně jste společně
s Preciosa Lighting představili
zajímavé novinky v oblasti dekorativního osvětlení. Jak se jim
ve světě daří?
Eva Satoriová: Jedná se o vý-

robky KUF (design Jan Vacek
a Martin Šmíd) a Luxfera (design Zuzana Kubelková a Martin Opl), vývojem jejich skleněných komponentů jsme posunuli
hranice dosavadních výrobních
technologií používaných v Preciose Ornela. Oba tyto výrobky jsou úspěšné – systém Ridge
Stones – KUF získal těsně před
výstavou prestižní zlaté ocenění IDA v americkém Los Angeles, na výstavě potom nominaci za nejlepší designový počin
na iSaloni Euroluce. To, že se
výrobek opravdu líbí, dokládá i množství poptávek, které
po výstavě vznikly. Systém Luxfera získal nedávno jiné prestižní

ocenění, byl zvolen jako nejlepší
produkt na výstavě Boutique
Design New York (BDNY). Třetí výrobek s pracovním názvem
TRN (design Jan Vacek a Martin Šmíd) je aktuálně ve vývoji
a jeho představení by se mělo
uskutečnit v průběhu příštího
roku. Další produktovou skupinou, kterou jsme pro výstavu
připravovali, byly velké dekorativní ověsy pro autentický lustr
doby Marie Terezie. Jaroslavem
Bejvlem vhodně vytipované ověsy také zaujaly veřejnost a přinesly výrobě objednávky.

Šperk vyrobený ze skleněných
perličkových trubiček,
design Iva Mastníková
Série transformace VH65, váza
zcela vlevo je původní výrobek
z formy, dva autorské objekty
vpravo vznikly rozfoukáním
a „transformací“ do dnešní doby,
design Jaroslav Bejvl

Spolupráce s designéry se vám
tedy osvědčila. Budete v ní pokračovat i nadále?
Eva Satoriová: Vzorování pro

vývoj nových produktů ve spolupráci s Preciosa Lighting Ornelu
oživilo, byl to takový rozhodující
impulz v našich dřívějších úvahách o vytvoření vlastního sortimentu finálních výrobků. Byli
jsme nadšení ze spolupráce se
studiem Vacek & Smid a oslovili
jsme je pro vytvoření celé série
www.modernibyt.cz
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představujeme
Preciosa orNeLa
preciosa Ornela patří mezi
nejvýznamnější světové
výrobce širokého sortimentu
českých sklářských výrobků
od skleněných tyčí a tyčinek,
technického a užitkového skla
po všechny druhy skleněných
perliček a perlí. tradiční
sortiment skleněných perlí
a perliček rozvíjí pod značkou
preciosa traditional Czech
Beads, finalizace výroby
perliček probíhá ve výrobním
areálu v Zásadě. sídlo firmy
a také středisko výroby
hutního skla se nachází
na severu Čech v desné,
kde se vyrábí skleněné tyče,
tyčinky, technické a dekorativní
sklo pod značkou preciosa
traditional Czech Glass.

modulový systém dekorativního
osvětlení stěn Luxfera, design
Zuzana Kubelková a martin Opl

detail dekorativního prvku zábradlí
s osvětlením v interiéru Cafe-sushirestaurantu v & j v praze Karlíně, skleněná
strojně tažená transparentní tyč podsvícená
Led pásky, design jan vacek a martin Šmíd
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prototyp řady svítidel
s použitím „u“ profilů
vyrobených přetavením
skleněných tyčí, design jan
vacek a martin Šmíd

nových výrobků. Honza s Martinem pronikají do tajů výroby,
seznamují se s technologiemi
a přinášejí nové podněty pro
další produkty. Kdysi na huti
pracovalo kolem 200 lidí, chceme navázat na tradici místního
vyhlášeného skla, chceme vedle
komponentů a polotovarů hutního skla produkovat také vlastní finální výrobky. Máme chuť
a energii zkoušet něco nového
a zažívat radost z toho, když se
to povede. A také cítíme zodpovědnost za to, abychom řemeslné
dovednosti a umění nenechali
zaniknout, předali je další generaci a přidali k nim ještě nějakou
další nadstavbu. První vlaštovky z nového „design programu“
představíme již v příštím roce.
Chceme také pokračovat ve spolupráci s Jaroslavem Bejvlem,
který je autorem koncepce šesti
směrů designového rozvoje ve
vztahu k nové tváři Ornely, koncepce rozšíření produktového
portfolia a technologií a koncepce spolupráce s designéry. Prostředí Ornely zná jako málokdo,
jako první obrazně řečeno vymetl pavučiny z našich půd, kde leží
přibližně 17 000 kovových sklářských forem. Odkaz předků plný
historických artefaktů, jejichž

pReCIOsa ORNeLa, a. s.,
Krkonošská 732, 468 61 desná,
www. preciosa-ornela.com

čas znovu přijde. I když vlastně už přišel prostřednictvím
jeho notoricky známých svítidel
Muutos a možná méně známé,
ale neméně krásné kolekce váz
Transformace. Ten název je příznačný, jedná se o transformaci
historických forem do nových
tvarů, do nového věku. Původní
tvar z formy se rozfoukne, každý
nový kus je vlastně neopakovatelný originál, původní dekor je
deformován a vytváří nepravidelné struktury.
Ve studiu Vacek & Smid jste se
dosud věnovali především tvorbě
nábytku. Jak si nyní užíváte práci
se sklem?
Jan Vacek: Je to krásná práce,

velká výzva a škola být součástí
projektu, který má ambice navázat na zdejší původní sklářskou
výrobu té nejvyšší kategorie,
která má dodnes zvuk a věhlas
po celém světě. Budeme pracovat
se všemi technologiemi, což také
znamená nadále se seznamovat
s jejich možnostmi ve snaze vytvořit produkt na míru šitý právě
pro ně. Určitá omezení z toho vyplývající vnímám spíše jako podmínky pro tvorbu – není od věci,
když máte něco, co při procesu
navrhování funguje jako urči-

Instalace Dancing Cubes
na Signal festivalu 2015 v Praze,
design Jan Vacek a Martin Šmíd,
spolupráce Jaroslav Bejvl

Skleněné logo na Škoda
Superb – Black Crystal,
design Škoda Auto

té vodítko. A někdy ten proces
může zafungovat i tak, že se vám
podaří danou technologii posunout někam dál tím, že přinesete jiný úhel pohledu. Chceme
vytvořit výrobky a komponenty
použitelné pro tvorbu interiérů
soukromých i veřejných. Sklo je
a bude v interiéru nadále použitelné a my pro něj budeme hledat nové formy využití. Některé
výrobky budou také kombinované s osvětlením, ale svítidla
a osvětlení nebudou hlavní náplní našeho „design programu“.
Jedním z vašich posledních počinů představených veřejnosti
byla instalace pro Signal festival
2015...
Jan Vacek: Navrhli jsme kost-

ky se světelným programováním
vytvářejícím iluzi jejich pohybu
ve spojení s hudbou a performací profesionálních tanečnic.
Podařilo se nám kostky „roztančit“ s cílem zapojit do tance
také všechny příchozí návštěvníky. Jaroslav Bejvl navrhl použít technologii přetavení skleněných tyčí k výrobě profilů,
kterými byly obloženy kovové
konstrukce s LED osvětlením.
Tyče jsme do profilů přetavovali ve firmě TGK v Novém Boru,

v partnerské firmě Preciosy. My
jsme navrhli „U“ profil na vodorovné linie, Jaroslav zase přišel s nápadem použít „L“ profil
na svislé linie kostek. V současné době už pracujeme na sérii
osvětlení právě z „U“ profilů,
původně vyráběných pro tuto
instalaci.
Eva Satoriová: Signal festivalu jsme se účastnili jako zástupce celé skupiny firem Preciosa
pouze v tomto ročníku. Návrhem expozice jsme pověřili Jana
Vacka a Martina Šmída, kteří
vytvořili „tančící kostky“ jako
instalaci do vybraného prostoru
piazzetty Nové scény Národního
divadla. Zadáním bylo vytvořit
instalaci ze sortimentu našich
skleněných tyčí, neměli jsme
požadavky a ambice vytvářet
dokonalé světelné scenérie,
chtěli jsme návštěvníky pobavit,
a to se myslím povedlo. Dalším
aspektem bylo, že jsme chtěli, aby kostky byly použitelné
i do budoucna, např. pro módní
přehlídky a firemní prezentace,
aby to nebyla jen jednorázová
instalace. Jedna z kostek se už
také nedávno účastnila natáčení
hudebního videoklipu, interpreta zatím ponecháme v utajení
a těšíme se na výsledek.
■

Miroslav Šebesta, generální ředitel Preciosa Ornela,
designér Jan Vacek a Eva Satoriová, projekt
manager Preciosa Ornela, u instalace Dancing
Cubes při zahájení Signal festivalu 2015 v Praze

Výroba skleněného
loga Škoda Superb –
Black Crystal, design
Škoda Auto

www.modernibyt.cz
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většina nábytku včetně
obkladů stěn byla vyrobena
truhlářem na míru podle
návrhu architektky Lenky
Langerové a designérky
Kamily Hornychové. Centrální
osvětlení v hlavním obytném
prostoru zajišťují svítidla
ameba od výrobce vibia
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text: jana polomová, foto: jaroslav kvíz

Interiér zdobí obrazy
a další umělecké předměty,
které jsou stejně jako koberce
z majitelových sbírek
a v návrhu s nimi bylo
od začátku počítáno

Nový duch
ve starých
ulicích
Královské Vinohrady jsou rezidenční čtvrtí se
širokými ulicemi plnými elegantních činžovních
domů, půvabných kaváren a dobrých restaurací,
zdobenou zelení místních parků a zároveň na dosah
centra Prahy. Charakteristickou noblesu této čtvrti si
užívají i majitelé nadstandarního bytu v novostavbě
dokonale naplňující současné nároky na bydlení.
www.modernibyt.cz
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q Podsvícení kuchyně a dřevěného
obložení stěn i vestavná svítidla
na toaletě byla vyrobena na míru
společností Ateh

q
q Stropní a nástěnná osvětlení
v ložnici Logico jsou od Artemide,
v koupelnách a na chodbě jsou
vestavná bezrámečková svítidla

Proč jste si vybrali byt v novostavbě?

Hledali jsme „bezstarostný“ byt, kde většinu
péče o nemovitost obstará správce. Podmínkou
byl dostatek parkovacích míst a výtah v domě,
což v podstatě diskvalifikovalo starší zástavbu.
Nemluvě o problematické akustice ve starých
domech, problémech s houpáním podlahy, vysoké energetické náročnosti apod. Podmínkou byly
také velké terasy, což stará zástavba není schopná
nabídnout.
Celý interiér pro vás navrhla architektka Lenka Langerová se svou kolegyní Kamilou Polákovou ze stu-
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dia Artiga. Proč jste oslovili právě je? Doporučili
byste spolupráci s odborníkem každému?

Spolupráci s architektem bychom doporu
čili každému, pokud navrhuje byt od počát
ku. Tedy ke tvorbě nových dispozic, zásahům
do statiky i do všech dalších souvisejících pro
fesí, jedná se totiž o velmi komplexní technic
ký proces. Druhá rovina je samotný design inte
riéru – designéři mají podstatně lepší představu
o škále možných materiálů a na základě přání
klienta jsou schopni interiér vhodně sladit. S ar
chitektkou Lenkou Langerovou jsme spolupra
covali už na našem horském apartmánu, teh

dy na bázi osobního doporučení jiného klienta,
a vzhledem k tomu, že vše dobře fungovalo, byla
pro nás jasná volba i při rekonstrukci našeho no
vého bytu na Vinohradech.
Jaké byly vaše praktické a estetické požadavky?

p Na kuchyňské lince
i na obložení krbové stěny
byla použita žula. V interiéru
pak převládají dřevěné
povrchy doplněné kůží např.
na čalounění jídelních
a barových židlích Norma
od Arperu

Přáli jsme si velkorysý společenskoobytný
prostor s odpovídajícím zázemím pro čtyřčlennou
rodinu pojatý jako moderní, ale nikoliv chladný
interiér. Prioritou bylo docílit propojení bytu s te
rasami a realizovat inteligentní ovládání domác
nosti. A samozřejmě bylo třeba uhlídat kvalitu
provedení…
www.modernibyt.cz
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Pro větší komfort je
v koupelně samostatná parní
lázeň od výrobce Effegibi

slovo architektek

Nechali jste vše na odbornících, nebo jste sami zasahovali do konečné podoby interiéru?

Ing. arch. Lenka Langerová
a MgA. Kamila Hornychová

Veškeré návrhy včetně technických výkresů
a vzorků materiálů jsme schvalovali, nicméně návrh vždy vzešel od architektů. Na začátku jsme
si stanovili, co od designu očekáváme, a ukázali
některé prvky interiéru, které bychom do návrhu rádi začlenili, například koberce nebo obrazy
– myslím, že právě naše sbírka převážně českých
autorů zahrnující díla Karla Malicha, Karla Vysušila, Václava Špály nebo Otto Gutfreunda architektce pomohla orientovat se v našem vkusu. Také
kombinace černé, bílé a ořechového dřeva byla
nápadem architektky stejně jako jednotlivé kusy
nábytku, stěny, podlaha, osvětlení, koberce, textilie, umění atd. To, zda vše dohromady ladí, jsme
pak společně ověřovali pomocí vizualizací.

autorky realizace
Byt se nachází v posledním
patře novostavby, proto bylo
možné v rámci stavby provést
kompletně nové dispoziční
řešení a několik dalších úprav.
Pro interiér je důležitým
prvkem umístění světlovodů
do stropu chodby a hlavní
toalety. tím jsme dostali
denní světlo do tmavších
prostor bytu. také přímý vstup
z hlavní koupelny na střešní
terasu k bazénu od USSPa
je jedna ze stavebních úprav,
která byla velmi přínosná
pro funkci celého bytu.

Objevily se při realizaci nějaké komplikace, kvůli kterým jste se museli původních nápadů vzdát, nebo
naopak přistoupit na nové?
Interiérové dveře
s „neviditelnou“
zárubní Met jsou
od výrobce Josko,
skleněné dveře byly
vyrobeny na míru
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Snad jen v úvodní fázi projektu, když jsme přišli na stavbu v okamžiku, kdy bylo poprvé možné
vystoupat do výšky našeho podlaží, a zjistili, že
výhledy, které jsme si plánovali, ve skutečnosti
stíní okolní budovy. Tehdy jsme dispozice doslova
přes noc od základu změnili.

Strop dětského pokoje zdobí svítidla
Memory od Brokis. Stojací lampa
na čtení je Tolomeo od Artemide

foto - zdroj: členové ADMD

inzerce

VELETRHY MODERNÍHO
A ENERGETICKY
ÚSPORNÉHO BYDLENÍ
4. - 7. 2. 2016

Výstaviště Praha - Holešovice
11. MEZINÁRODNÍ VELETRH
DŘEVĚNÝCH STAVEB,
KONSTRUKCÍ A MATERIÁLŮ

11. VELETRH VYTÁPĚNÍ, KRBŮ,
KAMEN A OBNOVITELNÝCH
ENERGIÍ

www.terinvest.com

VELETRH
TERMOIZOLACÍ,
ZATEPLOVÁNÍ,
OPLÁŠTĚNÍ
A SNIŽOVÁNÍ
ENERGETICKÉ
NÁROČNOSTI
BUDOV

NÁVŠTĚVA
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 Velkorysé terase nechybí
letní kuchyň, sprcha,
pískoviště ani kousek zeleně
 Součástí je také bazén
a vířivka

82

11

12
13

Jak byste interiér charakterizovali? Chystáte tu
nějaké změny nebo je něco, co byste si dnes přáli
mít jinak?

Mám za to, že jde o moderní vzdušný interiér,
který především plní svůj účel. Změny nechystáme, většina úprav po nastěhování se odehrála
v rovině stínění a zabydlení teras. Snad jediná
výtka je k podlaze, kdy se nám ořechové dřevo
ukazuje jako příliš choulostivé do domácnosti se
psem.
■

1/ terasa, 2/ bazén, 3/ vířivka, 4/ vstupní část,
5/ technická místnost, 6/ šatna, 7/ koupelna, 8/ jídelní část
s kuchyňským koutem, 9/ chodba, 10/ vnitřní schodiště,
11/ obývací část, 12/ ložnice s koupelnou,
13/ ložnice s koupelnou

Špičkový design:
série GlassEdition
■

Na výběr je chladně bílá nebo elegantně černá skleněná
přední část, a to jak u chladniček, tak u kombinovaných
chladniček, jež se stanou dominantou každé kuchyně

■

V části BioFresh si potraviny uchovají prospešné vitamíny,
sveží vzhled a jedinečnou chuť i vůni mnohem déle než
v bežné chladicí části

■

Praktická technologie SoftSystem pro tlumené zavírání dveří

Podrobné informace vám s potešením poskytne váš prodejce.

Na obrázku:
model KBgb 3864

www.liebherr.com

Mc TREE a.s.
Hlavní 238
250 89 Lázně Toušeň
tel.: +420 286 854 368-70
fax: +420 286 850 101
info@mctree.cz
www.mctree.cz

Kvalita, Design a Inovace

TOP DESIGN

ART HOUSE
Art House se tentokrát nacházel na dvou místech. V Lapidáriu Národního muzea si
mohli návštěvníci prohlédnout
unikátní umělecké instalace
vzniklé přímo pro Designblok
pod vedením kurátorky Lenky Lindaurové, práci vlámského designéra Maartena de
Ceulaera a holandského studia
Formafantasma. V dlouhodobě
uzavřeném divadle Spirála pak
představil svůj projekt český
umělec Jiří Příhoda.

HLEDÁNÍ SVOBODY

NA DESIGNBLOKU ’15

Motivem sedmnáctého ročníku Designbloku, největší přehlídky designu a módy ve střední
Evropě, byla svoboda. Tvůrčí, ale hlavně myšlenková, překračující obecné vnímání
hmotných věcí jako pouhé nutnosti a chápání těch výjimečně kvalitních a krásných jako
zbytečného elitářství. Svoboda byla také cílem charitativního projektu letošního ročníku
ve spolupráci s organizací Člověk v tísni.

LUCIE KOLDOVÁ A MOOYYY
Lucie Koldová navrhla pro nového českého výrobce
Mooyyy svou první kolekci šperků Senso, kombinující hravý minimalismus se symboly Dálného východu. Náušnice,
náramky, brože, manžetové knoflíky i náhrdelníky jsou vyráběny ručně v české dílně a ve spolupráci s českými dodavateli.
www.mooyyy.cz
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TEXT: JANA POLOMOVÁ, FOTO: ARCHIV

STUDIO SCHWESTERN
Sestry Čermákovy představily nové solitéry zahrnující odkládací stolky, nástěnné police, úložný i sedací nábytek, který potěší svou formální čistotou:
„Pracujeme zejména se dřevem, díky možnosti prototypovat v rodinné truhlárně. Vracíme se k tradičním
truhlářským postupům a skrze jednoduchou formu
necháváme vyznít krásu materiálu.“
www.schwestern.cz

STUDIO REVÍR
Nové české designérské studio zaměřující se
na tvorbu nábytku, doplňků i návrhy interiérů
nebo drobné architektury tvoří dva absolventi
FUD UJEP – Martina Kleinová a Miroslav Nachlinger. Při své práci se inspirují přírodou, respektují ergonomii lidského těla a kladou velký důraz
na detail, jak je patrné již z jejich první kolekce
pro domácí pracovnu zahrnující mimo jiné porcelánový servis Větvení.
www.studiorevir.cz

DIPLOMA SELECTION
Již druhý rok je součástí Designbloku mezinárodní soutěž Designblok
Diploma Selection zahrnující diplomové práce studentů z evropských
zemí, kterých se letos přihlásilo více než sto. Kurátorská rada vybrala
do finále jedenáct módních kolekcí a osmnáct prací produktových designérů. Mezi českými finalisty byla například Zuzana Bošková s konceptem pracovního stolu Table Kit, inspirovaného vzpomínkou na stavebnice
z dětství i prvky skutečné architektury, který si uživatel může sestavit podle svých preferencí, nebo Filip Mirbauer s kolekcí nábytku zahrnující mj.
volně stojící zrcadla a odkládací stolky.

www.modernibyt.cz
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LAVMI

MEZINÁRODNÍ
OCENĚNÍ PRO GRUND
Česká rodinná firma z úpatí
Krkonoš, zaměřená na výrobu
koupelnových předložek
a dalších doplňků, nedávno
příjemně překvapila spoluprací
s Karimem Rashidem, jejímž
výsledkem je kolekce Kolor My
World. Ta upoutala pozornost
poroty mezinárodní soutěže
German Design Award natolik,
že jednomu z modelů udělila
ocenění German Design
Award Special Mention
za skutečně výjimečný design.
Koupelnová předložka Karim 21,
100% Supersoft polyakryl, výška
vlasu 22 mm, protiskluzový nátěr,
rozměry od 60 x 60 cm, design
Karim Rashid, cena od 959 Kč,
www.grund.cz

Rovnou dvě nové kolekce letos představila Babeta Ondrová. My Land odráží téma krajiny a autorčina domova, předlohou se jí přitom stala reálná
krajina Slovenska a konkrétní pohledy
na horské hřebeny, jezera a údolí. Přirozenou součástí je také odraz města a určitého řádu, který je se životem v něm
nutně spojený a který zde vyjadřuje
jednoduchá geometrie. Druhá kolekce Shapes zahrnuje vzorové série plné
hravých abstrakcí v minimalistických
kompozicích.
www.lavmi.cz

KUSY
Z instalace Kusy, jejímž motivem bylo „vidět,
najít, pohrát, zamyslet (…)“, nás nejvíce zaujal
stůl od Leony Höbausové. Uprostřed jeho dřevěné desky jsou měděné květináče určené k pěstování bylin. Truhlíky umístěné přímo ve stole
navozují příjemnou iluzi rostlin vyrůstajících ze
samotného dřeva.
www.designkusy.cz

KŘEHKÝ
V expozici Křehký jsme viděli mj. vázy ze série Naše květena, oceněné jako nejlepší kolekce
bytových doplňků. Vázy navrhla Klára Šumová,
která byla zároveň autorkou celé instalace, a dekory květin na nich vytvořil Michal Bačák.
www.krehky.cz
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DESIGNBLOK ´15
V ČÍSLECH
více než 51 000 návštěvníků
expozice na 70 místech
po celé Praze a 11 speciálních
instalací ve veřejném prostoru
Superstudio představilo
84 výrobců, distributorů
a firem, Openstudio uvedlo
94 prezentací designérů,
studií a školních ateliérů a Art
House nabídl ke zhlédnutí
9 uměleckých projektů
letošní soutěže Diploma
Selection se zúčastnilo
18 produktových a
11 módních designérů
www.designblok.cz

MILIMU
Kabelky a psaníčka z kolekce Bauhaus Message představila značka Milimu, zaměřená
na luxusně zpracované kožené
produkty. Inspirace výtvarným
stylem prozrazeným už v názvu
kolekce byla patrná na dálku
díky vydařené instalaci od Jana
Klosse a Matěje Činčery z kreativní skupiny Okolo.
www.milimu.com

FOTO: MATĚJ ČINČERA

www.modernibyt.cz
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Jednoduchý
a moderní luxus
s dobrou adresou
Nový bytový dům Zengrova Villa v pražské rezidenční
čtvrti Hanspaulka poskytuje přes svůj nenápadný
vzhled luxusní bydlení ve vysokém standardu.
Přesvědčili jsme se o tom při návštěvě jednoho
z bytů, jehož interiér navrhla a zrealizovala majitelka
a designérka v jedné osobě paní Eva Pešková.
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text: zdeňka zienertová, foto: eva pešková a eva stránská

Byt na této adrese jste si pořídila pro vlastní bydlení,
nebo jako investici?

Tento byt jsem si koupila jednak kvůli jeho
umístění, protože v této lokalitě bydlím a pojí
mě s ní určitý vztah, a jednak za účelem investice. Myslím, že je dobré investovat do nemovitostí
v místech, kde jejich ceny neklesají a předpokládá
se spíše cenový růst. Bydlení v této čtvrti je velice
žádané zásluhou dostupnosti širokého spektra infrastruktury, mezinárodních škol, nedalekým letištěm a přírodním parkem Šárka.

pp Při navrhování interiéru bylo pro majitelku
klíčové kromě jiného i světlo a osvětlení –
zvláště odstíny světla během dne a hra se stíny
vpodvečer
p Kuchyňský kout je od obývacího pokoje
oddělen jen dřevěným sloupem se
zabudovanými spotřebiči. Při vaření je tak
možné zůstat v kontaktu s rodinou nebo hosty
t Nábytek i podlaha jsou z dubového dřeva,
které tak prostupuje celým bytem, sjednocuje
ho a barevně mu dodává na lehkosti

www.modernibyt.cz
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všechen dřevěný nábytek v bytě je
vyráběný na míru a jeho
zhotovitelem je firma LKt Bohemie,
s. r. o. – výroba interiérů na zakázku

evA pešKOvÁ

designérKa

Kdo vlastně tento byt postavil a čím si vás získal?

Byt se nachází v bytovém domě postaveném firmou P.H.A., a. s., která se zabývá stavbami s vyšší úrovní bydlení, ať už jde o architekturu, řešení
dispozic nebo použité materiály. Jde o profesionály,
kteří svým stavbám věnují přesně tolik času, kolik
si žádají, a byty dispozičně řeší do detailů už při
jejich projektování v návaznosti na potřeby budoucích majitelů. Stavba domu trvala necelé dva roky
a nachází se v něm celkem třináct bytů.
Tento konkrétní byt mě už při první návštěvě
oslovil velkoryse řešenou vstupní halou, kterou po-
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važuji za obrovskou devízu. Všechny byty v jiných
projektech, na které jsem se byla podívat, mají nelogicky malé chodby s absencí úložných míst, takže se
v nich člověk sotva otočí. Přitom právě vstup určuje
první dojem, který si nesete i do dalších prostor. Už
když jsem bytem procházela při jeho první prohlídce, okamžitě jsem viděla jeho finální podobu.
Jak je byt velký a jakou má dispozici?

Byt je poměrně velký – bez teras a zahrady
má zhruba 170 m2 obytné plochy. Dispozičně jde
o 4 + kk a kromě vstupní haly s vestavěnými skří-

vystudovala strojní obor, ve kterém
i podniká – konkrétně se jedná
o realizace ocelových konstrukcí,
zejména výrobních hal, společnosti
aliaz – ocelové konstrukce, s. r. o.
Design interiéru, kterému se věnuje
již několik let, pro ni proto
představuje únik do světa estetiky,
která v jejím oboru není na prvním
místě.
Design jako takový nestudovala –
je samouk, ale díky knihám,
internetu a návštěvám evropských
veletrhů svůj talent postupně rozvíjí
a díky tomu mají její interiéry už
snadno rozpoznatelný rukopis.
KONTAKT:
www.artbuilding.cz

kDo tu žije
V bytě je kladen velký důraz
na barevné sladění materiálů
i v návaznosti na atmosféru při
rozsvícených světlech

Byt je určený pro:
– dvoučlennou rodinu preferující život ve velkoměstě
– pro ty, kteří nechtějí zatížit své bydlení a prostor
těžkopádností, mají rádi jednoduchost, ale i útulnost
– pro ty, kteří potřebují ke svému stylu života moderní
technologie a sport. V okolí bytu se nacházejí
sportoviště, sauny, přírodní park Divoká Šárka…

němi ho tvoří obývací pokoj s jídelním koutem
a kuchyní, hlavní ložnice s koupelnou a šatnou,
další dvě ložnice, druhá koupelna, extra toaleta
a technická místnost.
Zasahovala jste do stavebních prací při realizaci bytu?

Byt byl dobře řešený už od začátku, takže
jsem nemusela do ničeho zásadně zasahovat. Je
diné, co se změnilo, bylo řešení koupelen. Vždy
preferuji čisté a jednoduché linie, nadčaso
vost použitých materiálů i barevného provede
ní. Nemám ráda výstavky kosmetiky používané
k osobní hygieně a kladu důraz na plné skříňky
s dostatkem místa pro všechny věci. Uvnitř skří
něk jsou zároveň i elektrické zásuvky pro růz
né fény, kulmy apod., takže když vejdete do ja
kékoli koupelny tohoto bytu, osloví vás čistý
a harmonický prostor, žádný zmatek a chaos či
ukázka produktů, které zrovna používáte.
V jakém stylu a v jakých barvách jste se rozhodla
byt zařídit?

Celý byt je pojatý jako jeden velký vzdušný
prostor. Veškeré použité materiály jsou barevně
sladěné v přírodních odstínech. Barvy jsou pře
vážně v okrových tónech, pouze v ložnici je po
užitý speciální nátěr stěny v metalické barvě,
která odráží denní, ale i umělé světlo a vytváří
tak specifické odlesky a stíny. Při svých realiza
cích spolupracuji s malířem, bez kterého si do
končení bytu ani neumím představit. Je to taková
poslední třešnička na dortu.
Důraz je kladen také na barevné sladění
v návaznosti na večerní atmosféru při rozsvíce
ných světlech, kdy se lehce mění barevné tóny
na zdech. Různě nasvícená místa s volbou pod
svícení tak vytvářejí velice příjemné večerní pro
středí, které člověk ocení zvláště v zimě nebo při
poslechu hudby.
Jakým nábytkem a jakými materiály jste tento byt
vybavila?

Všechen nábytek je vyráběný na míru pod
vlastní značkou, kterou se chystám registrovat.
V celém bytě je použité dřevo v jednotném de
signu, barvě i struktuře. Vybrala jsem si dubové,
protože si myslím, že mu současný trend bydlení
sluší a jeho podbarvený tón dodává bytu lehkost
a neruší svými kresbami. Nábytek je sladěný
i s podlahou, která je ze stejného materiálu.

Velkoryse řešená vstupní hala je
obrovskou devízou tohoto bytu.
Právě vstup určuje první dojem,
který si nesete i do dalších prostor

www.modernibyt.cz
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návštěva
v koupelně upřednostňuje Eva Pešková
jednoduché linie a nadčasovost barev
i materiálů. nepostradatelné jsou pro ni
i uzavíratelné skříňky s dostatkem prostoru

v hlavní ložnici je na jedné ze stěn
použitý nátěr v metalické barvě,
která odráží světlo a vytváří tak
specifické odlesky a stíny
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PORADENSTVÍ PŘI KOUPI NEMOVITOSTÍ, ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚVĚRŮ HOME STAGING

NÁVŠTĚVA
PŮDORYS
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1/ terasa
2/ ložnice
3/ koupelna + WC
4/ šatna
5/ technická místnost
6/ zádveří + chodba
7/ pokoj
8/ pokoj
9/ obývací část
10/ kuchyňský kout s jídelnou

Vidím, že dřevo prostupuje celý bytem…

Ano, dřevo provází návštěvníka už od vchodu.
Souvislé obložení stěn přechází plynule do vestavěných skříní a vstupů do jednotlivých ložnic,
aniž by to člověk vnímal – vše působí jako jeden celek. Jedna z obložených stěn vás dovede až
do kuchyně vyrobené ze stejného materiálu. Následně je oddělena od obývacího pokoje a jídelního koutu sloupem, ve kterém jsou zabudované
veškeré spotřebiče, jako je kávovar, horkovzdušná trouba, mikrovlnná a parní trouba. Vše ostatní se nachází v pracovní části kuchyně, takže pokud zrovna vaříte, necítíte se osamocena, neboť
jste stále ve spojení se zbytkem rodiny. Přitom
kuchyň spolu s jídelním stolem jsou od obývacího prostoru příjemně opticky odděleny.
Co všechno k bytu ještě patří?

 Terasa je stejně jako celý
byt ozvučená hudebním
systémem Sonos se zónovým
ovládáním. Jeho výhody
oceňuje majitelka zvláště při
večerním posezení
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 Součástí jednoho z pokojů je
i pracovní kout s knihovnou,
kterou momentálně doplňují
jednoduché, ale o to
zajímavější dekorace

Kromě vybavení na míru a dřevěných podlah
jsou zde bezpečnostní dveře, elektrické venkovní žaluzie, videotelefon a podlahové vytápění.
Za zmínku stojí i ozvučení celého prostoru hudebním systémem Sonos se zónovým ovládáním. Ten
umožňuje pouštět v celém bytě stejnou muziku
nebo různou hudbu v jednotlivých místnostech.
Poslouchat je možné jak internetová rádia, tak
vlastní skladby uložené v přenosných zařízeních
nebo cloudových úložištích, popřípadě v čemkoli,
jako je hudební aplikace Spotify apod. Ozvučená
je i terasa bytu. Je příjemné sedět večer v křesle, poslouchat hudbu se sklenkou vína a dívat se
na Hradčany…
K bytu náleží i další prostorná terasa. Ta je přístupná ze dvou ložnic a jsou na ní vysázeny traviny a dva japonské javory nevelkého vzrůstu. Odtud je rovněž přístup na soukromou zahradu. ■

SLEVA až 35 % na nové CNG auto
Jezděte na CNG za 1 Kč/km a šetřete životní prostředí.

www.ppas.cz

840 555 333

CZECH MADE
Váza Aer, ručně
foukaný český křišťál,
v. 50 cm, Ø 30 cm,
cena 45 000 Kč,
www.sipekglass.com

ŠÍPEK

PROTESTUJÍCÍ
Když jsem se poprvé setkala s Bořkem Šípkem osobně, očekávala
jsem vysokého, přísně se tvářícího introverta. Po půl hodině čekání
přišel středně vysoký chlapík s rukama v kapsách. Vyhrkla jsem:
„Moc ráda vás poznávám, vaše sklo miluju.“ Potutelně se usmál
a sametovým hlasem řekl: „No, škoda že nemilujete mě.“ Později mi
došlo, že to byl přesně Šípkův způsob vyjádření – šokovat a vyvolat
emoce, jedno jaké a jedno, co to stojí.
96

B

ořek Šípek odcházel
v roce 1968 z Československa jako devatenáctiletý mladík do malé bavorské
vesnice, která byla ještě zahrabanější než celé komunistické
Československo. Žil v rozpadlém domě, kde byla díra ve střeše a přes noc mu zamrzala voda
ve skleničce. Ale nikdy neměl
pocit, že by to chtěl vzdát. Takový on totiž je. Nevzdává se, nenechává se spoutat a jde si hlava nehlava za svým. S pokorou
však oceňuje všechny, co umějí.
V jednom rozhovoru jste uvedl, že
vás inspirovala škola Bauhausu.
Vaše práce je ale úplně jiná, ornamentální…

Prošel jsem různými fázemi,
začal jsem se informovat o tom,

TEXT: MARTINA PAULOVÁ, FOTO: ARCHIV

Váza Tyvoole, ručně
foukaný český křišťál,
v. 65 cm, Ø 24 cm,
cena 42 000 Kč,
www.sipekglass.com

BOŘEK ŠÍPEK
Narodil se v Praze v roce 1949
Po předčasné smrti obou
rodičů vyrůstal u významného
sklářského výtvarníka
Reného Roubíčka
V roce 1968 odešel
do Německa, kde vystudoval
architekturu a filozofii

Kolekce porcelánu pro
francouzskou porcelánku Sèvres,
která vyrábí luxusní porcelán
v malých limitovaných sériích,
www.sevresciteceramique.fr

Jeho návrh domu pro sestru
Stanislavu získal významné
ocenění za architekturu a Šípek
renomé žádaného architekta
V období, kdy začal být
v Německu úspěšný, se sbalil
a odstěhoval do Nizozemí,
kde začínal od nuly, ale kde si
rychle vybudoval vlastní studio
Driade si ho vybrala spolu
s Philippem Starckem jako
hlavního designéra
Po revoluci přijal na pozvání
prezidenta Havla funkci hradního
architekta a postupně přesídlil
do Prahy a Nového Boru, kde
má dnes vlastní sklárnu Anežka
Za svou práci získal řadu
významných mezinárodních
ocenění a jeho díla jsou součástí
sbírek světových muzeí
Je velkým obdivovatelem Josipa
Plečnika a Ettora Sottsasse

Džbány na víno Vinteuil
a Vigny v. 35,5 cm, Ø 26 cm
a 33,5 x 20 cm, vyrábí Driade,
ceny: 13 891 a 13 891 Kč,
www.konsepti.com

má tři syny

Džbány na víno Victor
a Vichy, foukané sklo, 19 x
11 x 24,5 a 20 x 12 x 42 cm,
vyrábí Driade, ceny: 6 607
a 11 790 Kč,
www.konsepti.com

co bylo a jak bylo. A Bauhaus
byl obzvlášť v Německu hodně
uznávaný styl a z něj jsem se
rychle dostal k De Stijlu, u nás
známém možná spíš jako neoplasticismus. Procházel jsem si
fázemi, kdy jsem byl naprosto
nadšený z Gaudího a Plečnika,
a ti jsou úplně jiní. Bylo to hledání vlastního stylu.
Jak byste svůj styl popsal?

Jako postmoderní, který využívá citace. Pro mě je nicméně
nejtypičtější, že dělám fusion.
Souvisí to u vás s tím, že hodně
cestujete, nebo jste byl v tvorbě
takový od začátku?

Určitě souvisí, i když já
jsem vlastně v práci od začátku hodně cestoval a cestování

Váza Butterfly, ručně foukaný
český křišťál, v. 42 cm,
Ø 26 cm, cena 70 000 Kč,
www.sipekglass.com
www.modernibyt.cz
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Váza Hyben, ručně
foukaný český křišťál,
v. 63 cm, Ø 32 cm,
cena 58 000 Kč,
www.sipekglass.com

Karafa Lecythus, ručně foukaný
český křišťál, v. 33 cm, Ø 12 cm,
objem 0,75 l, cena 3 800 Kč,
www.sipekglass.com

Váza Severed Desire z kolekce
Sentenced to Death, inspirovaná
osudem Anny Boleynové, ručně
foukaný český křišťál, v. 63 cm,
Ø 32 cm, cena na dotaz,
www.sipekglass.com
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mě vždycky přitahovalo. Taky
emigrace hraje velkou roli. To,
že něco opustíte a někam jinam
jdete, je první konfrontace. Já
jsem vždycky postmodernu odmítal, nikdy jsem nechtěl být
postmodernista, ale pak jsem
se seznámil s Yas Kazem, japonským muzikantem, který
dělá fusion. K japonskému minimalismu přidává různé vlivy,
v jeho hudbě jsou patrné třeba
africké prvky. Došlo mi, že stejně míchám i já. A to je vyloženě postmoderna par excellence, takže se k ní teď hlásím. Už
v polovině sedmdesátých let,
tedy v době Charlese Moora
a Michaela Gravese, kteří jsou
považováni za přední představitele postmodernismu, jsem
k němu intuitivně došel i já.

Ve spojitosti s vaší prací se často
mluví o neobaroku…

Vymyslel jsem si neobaroko,
ještě když jsem byl v sedmdesátých letech v Hamburku jako
protest proti funkcionalismu.
Zastával jsem názor, že výsledek mé práce by neměl být pouze funkční předmět. To musí být
začátek, ale výsledek by měl být
o něčem jiném. Připomnělo mi to
období, kdy končila renesance.
Když si přečtete knihy Albertiho nebo Filareteho, dočtete se,
že architektura musí fungovat
jako odraz nebeské dokonalosti. Že všechno má řád, všechno
má meze a všechno musí odpovídat nebeské představě. Takhle
se vymezovala renesance. Pak
přišlo baroko, lidi se přestali
mýt, začali se pudrovat, nosili

paruky, začali chlastat, začali se
oddávat sexu, začali prostě hýřit. Funkcionalismus se mi líbil
jako paralela k renesanci a to,
co jsem dělal já, mělo ukázat,
že jsou i jiné hodnoty než jen ty
„božské“, že jsou i emocionální hodnoty, a proto jsem začal
mluvit o neobaroku. Němci, kteří byli zvyklí na strohost, si pak
mysleli, že cituji barokní formy,
což jsem nikdy nedělal. Jenom
jsem chtěl dát věcem estetickou
funkci. Funkce není jenom to, že
si na židli můžete sednout, ale to,
že si na ni můžete sednout ráda,
že vás láká, že vás eroticky nebo
emocionálně nabíjí. Toho jsem
dosáhl teprve s neobarokem.
Jsou design a architektura ovlivněny národní povahou?

V Tančícím domě
v Praze právě probíhá
Šípkova retrospektivní
výstava Out of Limits
www.artsalons.cz
Křeslo Filzka, kovová
konstrukce potažená kůží
nebo neoprenem, 90 x 48 x
60 cm, cena na dotaz,
www.alotofbrasil.com.br

Sada skleniček na whisky Spermie,
ručně foukaný český křišťál, v. 10 cm, Ø 9 cm,
cena 6 500 Kč, www.sipekglass.com

Miska na olivy Oliva, ručně
foukaný český křišťál,
v. 10 cm, Ø 17,5 cm,
cena 2 200 Kč,
www.sipekglass.com

Záleží na tom z jaké doby.
V polovině 20. století se dá národní povaha vysledovat, ale
v poslední době je to dost globální. Možná v designu se nějaké
národní prvky dají vystopovat,
ale určitě už ne v architektuře.
V čem vidíte důležitost dobrého
designu a architektury?

Design a architektura ovlivňují
naši kulturu. Kultura by se dala
definovat jako luxus. Odlišuje
člověka od zvířat. Lidé na rozdíl
od zvířat potřebují luxus a to je
kultura. Není to totiž základní potřeba, ale naše nadstavba, něco, co
nás duchovně a morálně posouvá.
Naše zodpovědnost je se o kulturu starat, nejen ji ošetřovat, ale
i vyvíjet. Každá generace by měla
za sebou něco zanechat.
■

Knihovna Helena, korpus
knihovny z přírodní dýhy
wengé, nohy vyfrézovány
z masivu webe, intarzie
z přírodní dýhy wengé
a bubinga s ochranným
polyuretanovým lakem
s 50% leskem. 160 x
50 x 93 cm, cena od
109 648 Kč, www.jfd.cz

Skládací stolek Achiles,
podnož z masivního dřeva
wengé při rozložení vytvoří
kříž, deska stolu je
dekorována přírodní
dýhovou intarzií
v kombinaci wengé
a bubinga, 75 x 70 x
80 cm, cena od
55 440 Kč, www.jfd.cz
www.modernibyt.cz
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návštěva

Sedací soupravu, stolek
a nízké komody od firmy
B & B Italia dodala firma
Konsepti. U jídelného stolu
jsou velmi pohodlné židle
z ohýbané překližky Jill
od vitry, které tvarově ladí se
závěsnou lampou

text: martina paulová, foto: jaroslav hejzlar

vítězství
velkolepého
výhledu

Zakázku na interiérové řešení bytu v novém
developerském projektu získali architekti z kanceláře
Podlipný Sladký architekti na základě doporučení
dodavatele, se kterým dlouhodobě spolupracují. V užším
výběru pak zabodovali návrhem dispozice, která otevřela
obývací pokoj a dovolila majitelům bytu pozorovat z okna
v celé kráse Hrad.

návštěva

Ing. arch. Luděk Podlipný

architekti
Architektonická kancelář
Podlipný Sladký architekti

Kuchyňskou linku i ostatní
vestavěný nábytek v bílém
laku podle návrhu architektů
vyrobila firma Indeco
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Založena v roce 2003 architekty Luďkem Podlipným
a Martinem Sladkým. Kancelář se zabývá
autorskými návrhy a projekty obytných, občanských
a komerčních staveb, urbanistických celků a návrhy
interiérů. Specifikem kanceláře je know-how
v oblasti navrhování nízkoenergetických a pasivních
bytových domů a vývoj nízkoenergetických řešení
KONTAKT:
PODLIPnÝ SLaDKÝ aRCHItEKtI, vlašimská 12, Praha 10,
www.psarchitekti.cz

V

původním developerském návrhu si totiž
nevšimli, že zeď, kterou navrhli zbourat, je
vlastně železobetonová nosná stěna. Stěna
byla umístěna v bytě tak nešikovně, že ho dělila
na malé místnosti a prakticky nebylo možné vytvořit velkorysý obytný prostor, jaký by takovému
bytu s krásným výhledem náležel. Klienta právě
jejich návrh zaujal natolik, že se spustilo kolečko
vyjednávání. Developer prokázal velkou vstřícnost ohledně stavebních úprav a Ing. arch. Luděk
Podlipný začal vyjednávat se statikem stavby, zda
by bylo možné stěnu odstranit. Po náročném vyjednávání přesvědčil statika, aby nejen povolil
zbourání zdi, ale dosáhl dokonce i toho, že průvlak, který měl být pod stropem, byl nakonec oto-

čen do půdního prostoru. Developer toto řešení
nakonec použil i v další etapě projektu.

p Obývací pokoj
s francouzskými okny je
orientovaný na jih, proto je
v něm po celý den dostatek
světla a slunečních paprsků

KompaKtní prostor

Pak začaly stavební úpravy dispozice podle návrhu architektů a konzultace s klientem
nad výkresy interiéru. Příliš změn ale proti prvotnímu návrhu nenastalo, přestože klient byl
velmi náročný. „Věci, které jsme navrhli, jsme
jen drobně upravovali. Proti původnímu návrhu přibyla např. vinotéka umístěná do stěny v předsíni. Všechny úložné prostory – šatní
skříně, knihovny – jsme navrhovali jako vestavěné, dokonce i dvě televize a audio soustavy
jsou vestavné do stěny s reproduktory umíswww.modernibyt.cz
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návštěva

„Máme rádi, když se
materiály a barvy
v interiéru opakují,
vznikne tak pocit většího
propojení a harmonie“

p U vstupu v bílém
lakovaném obkladu stěny je
skrytá vinotéka.
pu téměř 7m dlouhou
skříňovou stěnu v chodbě
architekti rozčlenili svislými
pruhy zrcadel.
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těnými pod tapetou, vše je řízené bezdrátově
pomocí dálkového ovládání,“ říká Ing. arch.
Podlipný. Interiér působí díky tomu kompaktním dojmem, nikde nic nepřečnívá ani nechybí.
Se stejnou kompaktností jsou řešeny i povrchy.
V celém bytě jsou použity čtyři základní materiály, které se v jednotlivých místnostech opakují a prolínají. Jednolitá podlaha z masivního
kartáčovaného dubu pokrývá kromě koupelen
celý byt a na vertikálních površích se střídá velkoformátový keramický obklad, tapeta a bílý
lak. „Máme rádi, když se věci v bytě opakují
a navzájem na sebe navazují, ať už se to týká
materiálů nebo barev. S klientem jsme se shodli
na střízlivém barevném ladění i zateplení prostoru použitým dřevem,“ doplňuje architekt.

Hra světel

Velká péče a pozornost byla věnována samozřejmě i osvětlení bytu. Většinou je opět řešeno
minimalisticky pomocí kompaktních svítících
nik nebo nepřímého skrytého osvětlení. Obývací pokoj má několik druhů osvětlení, kromě
závěsných a stojacích lamp i dvě nástěnná svítidla. Všechna světla jsou plynule regulovatelná
pro navození správné atmosféry interiéru. „Když
jsme navrhovali vestavnou knihovnu, ptali jsme
se klientů, zda mají něco zvláštního, co by chtěli
zdůraznit. Dozvěděli jsme se, že si rádi pouštějí staré desky a vlastní krásný gramofon. S tím
jsme pak počítali při návrhu knihovny a věnovali
mu jednu na míru navrženou niku s nepřímým
osvětlením.“

Televize vestavná do stěny
funguje ve vypnutém stavu jako
praktické zrcadlo. Reproduktory
jsou elegantně skryté pod tapetou

inzerce

návštěva

 na velkorysý obytný
prostor navazuje střešní
terasa

 velkoplošný keramický
obklad přechází z obývacího
pokoje také do obou koupelen

 Pokoj pro hosty v kombinaci bílého
laku a dubového dřeva slouží také jako
příležitostná pracovna majitele bytu

Velké finále

Majitelé s architekty konzultovali i výběr volně stojícího nábytku, textilií a obrazů. Na jejich
výběr došlo nakonec v pražské galerii La Femme. V jídelně a v chodbě visí grafiky Borise Jirků
a v ložnici na stěně čekají na třetí dvě olejomalby
od Barbory Olmrové.
Celý projekt byl stavebně náročný, ale energie
napřená k dosažení žádoucích změn se vyplatila.
Výsledkem je krásný a prakticky řešený prostor,
který působí čistým a útulným dojmem
■
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komerční prezentace

Cena od 225 200 Kč (vč. výkupního
bonusu) + 5 let značkové záruky

Peugeot 208

V názvu mají dvojku, ale pro značku se lvem ve znaku hrály vždy první
housle. Jedná se o vozy Peugeot 205, 206 a 207, které se vždy pyšnily

Po faceliftu:

označením bestseller. Dohromady se jich prodalo přes 15 milionů.

chytřejší, krásnější,
úspornější

má už milion vozů. Letos, tedy tři roky od uvedení na trh, podstoupil

Nedejte se zmást jeho drobnou siluetou, uvnitř
je totiž až překvapivě prostorný. A jezdíte-li hlavně ve městě, jeho kompaktní rozměry vám určitě
přijdou vhod. Nový Peugeot 208 má navíc dvě vychytávky, které z vás udělají experta na městský
provoz. První z nich je „Park Assist“. Tento doplněk změní mnohými řidiče neoblíbené parkování
do řady v zábavnou činnost. Sám si totiž umí najít dostatečně velké parkovací místo (a vystačí si
opravdu s málem) a sám do něj vklouzne.Vy hlídáte
jen plyn a brzdu a elektronika sama vydává povely
a otáčí volantem do správného směru. Druhá novinka se jmenuje „Active City Brake“. Ta dokáže automaticky aktivně zabrzdit a odvrátit hrozící srážku. Funguje do 30 km/h, tedy v městském provozu.
Právě tam totiž ke kolizím dochází nejčastěji. A nabídka technologických pomocníků pokračuje. Můžete si dopřát např. couvací kameru, přední a zadní
parkovací asistent, nebo třeba MirrorScreen, což
je funkce, která zkopíruje displej vašeho mobilu
na dotykovou obrazovku ve voze a vy tak můžete

A v jejich stopách jde i pokračovatel řady – Peugeot 208. Na svém kontě
facelift, který se projevil v několika oblastech. Změnil se vnější design
i interiér, výbava se rozrostla a objevily se nové atraktivní odstíny.
pohodlně a bezpečně ovládat aplikace ve vašem telefonu. Pochopitelně jen ty, které neodvádějí pozornost od řízení, např. navigace či webové rádio.
Facelift se projevil hlavně v designu. Ten je nyní
výraznější, sportovnější a elegantnější. Přibyly
také nové barvy karoserie. Krásná je například
svěží oranžová, která vůz doslova rozzáří. Velice
atraktivní jsou také nové hedvábně matné barvy
Ice Grey a Ice Silver. Jedná se speciální Peugeotem patentované laky, které mají nejen luxusní vzhled, ale navíc jsou velice odolné, mohou
do myčky (na rozdíl od ostatních matných laků)
a jsou i cenově dostupné.
Chloubou nového Peugeotu jsou ovšem motory.
Jsou výkonné, svižné a mimořádně úsporné, zejména dieselový agregát BlueHDi, jehož spotřeba činí pouze 3 l/100 km, což je nejméně ze všech
vozů se spalovacím motorem na světě!
■
KONTAKT:
Více se dozvíte na www.peugeot.cz

Kamera pro bezpečné parkování

V interiéru vozu vše dokonale ladí

INSPIRACE

TEXT: EDITA ERBSOVÁ, FOTO: ARCHIV

Keramická chlebovka s víkem
z kvalitního tvrdého dřeva,
30 x 23 x 13,5 cm, lze mýt v myčce,
vyrábí Continenta, cena 1 199 Kč,
www.kuchyn-domov.cz

Chlebník s prkénkem
Bread Bin, kvalitní
plast/bambusové
dřevo, 38 x 21 x 21 cm,
vyrábí Black Blum,
cena 1 260 Kč,
www.buydesign.cz

Chlebník Fall Front s magnetickým
zavíráním, antikorozní nerezová ocel
s povrchem odolným proti otiskům prstů,
lze zavěsit, vyrábí Brabantia, cena
1 069 Kč, www.brabantia-shop.cz

SLUŠIVÉ

Košíček na pečivo, 100% vlna, 22,5 x 22,5 x
10 cm, tloušťka materiálu 5 mm, vyrábí
Hey Sign, cena 1 250 Kč, www.zawoh.de

SCHOVÁVAČKY
NEJEN U NÁS, ALE I VE SVĚTĚ PATŘÍ CHLEBU
A PEČIVU JAKO TAKOVÉMU VÝZNAMNÉ MÍSTO
NA JÍDELNÍČKU. ROZHODNĚ VŠAK NEPATŘÍ
DO IGELITOVÉHO SÁČKU!

Miska na pečivo ze série Grand
Cru, melamin/100% bavlna, vhodné
do ledničky i myčky, 10 x 27,5 cm,
vyrábí Rosendahl, cena 1 380 Kč,
www.rosendahl-design.no

Chlebník Connect, přírodní
a bíle lakované bambusové dřevo,
19 x 18 x 33 cm, vyrábí Typhoon,
cena 1 795 Kč, www.naoko.cz
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Tefal Cuisine Companion
PŘIPRAVTE A UVAŘTE 1 MILION MENU JEDNÍM DOTYKEM!

TEFAL CUISINE COMPANION
– nový ideální společník do kuchyně
Sníte o tom, stát se konečně šéfem ve své
vlastní kuchyni? Vařte jako michelinští kuchaři
– dokonalé, do posledního detailu dotažené
menu. S čistým sporákem a čistým nádobím.
Budete jen vybírat recepty, které chcete
připravit. O vše ostatní se postará váš nový
ideální kuchyňský společník TEFAL Cuisine
Companion. On vaří, vy jste šéf!

http://www.tefal.cz/cuisinecompanion

zahraničí

pletený domov
v barvě žloutku
Interiérová designérka Lígia Casanova si vybrala jako ústřední prvek
interiéru v prostorném bytě o rozloze 210 m2 v módní lisabonské čtvrti
Lapa zářivě žlutou barvu a kolekci vlněných pufů a koberců Mangas.
Ač to zní neuvěřitelně, ze dvou velmi výrazných elementů stvořila
zabydlený, a přesto stále minimalistický domov.
110

text: martina paulová, foto: pHoto For prESS

p Ústředním prvkem obývacího
pokoje je sestava pufů, chaise longue
a koberců z kolekce Mangas
od španělské značky Gandía Blasco.
Designérka jimi proteplila rozlehlý
prostor a vytvořila z nich flexibilní
ostrůvek pro relaxaci, který se dá
podle potřeby měnit a posouvat
pu obrazy jsou důležitým doplňkem
interiéru a dekorují celý byt.
ty nad závěsnou skříňkou nakreslil
známý francouzský karikaturista
Jean-Jacques Sempé
u Díky ohromným oknům sahajícím
od stropu k podlaze jde do interiéru
spousta světla. Velká nástěnná
knihovna je vyrobená na míru podle
Lígie Casanovy

www.modernibyt.cz
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zahraničí

pt Barevnost celého interiéru vyvažuje
střídmé barevné ladění kuchyně i jejích
zařizovacích předmětů
t Točité schodiště z lakovaného kovu
vede k ložnicím. Malou chodbu spojující
obývací pokoj s jídelnou a kuchyní
vybavila designérka bílou židlí značky
Gervasoni a lampou od Foscarini.
Tyrkysová stolička stojící bezprostředně
vedle schodiště je z produkce Gandía
Blasco

112

D

esignérka vsadila na výraznou barvu
vaječného žloutku, kterou ale doplnila
menšími plochami jemné červené, růžové,
neutrální šedé a béžové doplněné přírodní barvou dřevěné podlahy, a vše spojila v útulný celek.
Centrem všeho dění je veskrze pohodlný pletený ostrov uprostřed obývacího pokoje stvořený
z pufů a chaise longue z kolekce španělské značky
Gandía Blasco, kterou navrhla Patricia Urquiola.

Mangas znamená ve španělštině rukávy a měkké sezení s výrazně pleteným vzorem je opravdu
připomíná. Celý den jsou pak zaplavené sluncem,
které ještě zdůrazňuje žluté plochy, jimiž designérka příjemně prošpikovala celou místnost.
Malá chodba vede do jídelny a kuchyně, kde
téma žluté pleteniny pokračuje v podobě dalších
koberečků z dílny slavné Španělky a skandinávských světel Muuto zabalených v pletených stí-

p Jídelně dominuje kulatý
stůl s výraznou žlutou
základnou doplněný
harmonickou směsí šedých
a žlutých židlí a opletených
stoliček. Sekretář je vyrobený
na míru podle návrhu
designérky stejně jako
dekorativní strom na něm

www.modernibyt.cz
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zahraničí
Ložnice syna majitelů je zařízena
úsporně, ale je v ní vše, co
student k životu potřebuje.
Koberec pořídili majitelé
v Designer´s Guild a designově
zajímavý a funkční stolek navrhla
Lígia Casanova
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p Hlavní ložnici designérka opět osvěžila
teplou žlutou, ale převažující barvou je
neutrální uklidňující šedá. Velká pozornost
je opět věnována umění
u Čelo postele je vyřešeno neobvyklým
způsobem. Tvoří jej koberce z kolekce
Mangas. Žlutý noční stolek Muuto doplnila
designérka šedou lampou ze svého
ateliéru

nidlech. Veselost a hravost těchto elementů pak
vyvažují seriózní bílé a šedé plochy kuchyňské
sestavy ve vysokém lesku s pracovní deskou z corianu.
V hlavní ložnici využila Casanova stejné barevné ladění, ale více šetřila se žlutou. Ústředními
tóny zvolila bílou a šedou a tu a tam je oživila barevným doplňkem. Zajímavým prvkem je oblíbený Mangas koberec, který v ložnici tvoří čelo velké postele. Zdi pak zdobí autorské kresby a tisky
a nechybí ani milostný vzkaz: I love you beyond
the measures.
Lígia Casanova vybrala zařizovací předměty,
které jsou zárukou řemeslné kvality a vynikajícího designu, a nebála se výrazných tónů. Je nutno
dodat, že práci měla usnadněnou výbornou dispozicí bytu, jejímž autorem je portugalský architekt
Rui Pinto Gonçalves. Lígia beze zbytku jeho náwww.modernibyt.cz

115

zahraničí

t + p Koupelny jsou zařízeny
v přírodních tónech s akcenty
masivního dřeva. čistý
funkční design dodává
interiéru na vzdušnosti
a prostornosti. Veškeré
sanitární zařízení a baterie
jsou značky Duravit
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vrhu využila a zaplnila, ale nepřeplnila pohodlím.
Designérka, která původně vystudovala grafický
design, aby se později rozhodla, že se chce věnovat zařizování bytů, se řídí mottem: Chci vytvořit
místo pro štěstí. V bytě, který je navíc situovaný
v jedné z nejkrásnějších a nejprestižnějších čtvrtí Lisabonu a v místě, které si jako reprezentační
sídla pro své ambasády vyhlédla řada zemí, je zcela zřejmé, že se autorce její záměr zdařil. Domov
s výhledem na moře a plný pozitivních teplých
barev je rozhodně dobrým základem pro šťastný
a pohodlný život.
■

komerční prezentace

Byty U Dubu – solidní jistota v Modřanech
Hledáte-li nové bydlení, doporučujeme vaší pozornosti úspěšný
modřanský projekt Byty U Dubu v Praze 4-Modřanech, který
nabízí cenově dostupné byty od 1 + kk až po 4 + kk.
Projekt získal ocenění Realitní projekt roku 2014 v Praze 4.
V první etapě projektu je již hotová hrubá stavba a rok před dokončením zbývá jen 10 volných
bytů ze 157. Prodej 2. etapy byl zahájen v září
a rozšířil nabídku o dalších 36 bytů v samostatném komornějším čtyřpatrovém domě v klidném vnitrobloku v sousedství rodinných domů.
Naleznete zde celou škálu dispozic bytů až do
4 + kk o velikosti až 116 m2 s balkony či terasami
ke každému bytu.
Zajímavostí projektu jsou i tzv. chytré byty
1(2) + kk, které umožňují bydlení pro jednotlivce, pár
nebo mladou rodinu. „V Praze se v současné době
až 25 procent bytů kupuje jako investice. Pro tyto
účely jsou právě naše variabilní dispozice ideální.

Bytů 1(2) + kk s výměrou kolem 50 m2 je v druhé etapě celkem dvanáct,“ zdůrazňuje Jan Kuchař,
partner developerské společnosti Kuchař & Thein.
Byty U Dubu vyrůstají na doposud nevyužitém
a zanedbaném prostranství mezi ulicemi Generála
Šišky, Československého exilu, Soukalova a K Dolům v Praze 4-Modřanech. Projekt bude disponovat
průkazem energetické náročnosti B. Velkou výhodou projektu je dobrá dopravní dostupnost a plně
funkční občanská vybavenost, jakož i blízkost zeleně
a všemožných sportovišť na blízkém břehu Vltavy. ■
zaostřete na:
www.byty-u-dubu.cz

TECHNIKA

CHYTRÉ
TROUBY
Nastal čas Vánoc… purpura na plotně krásně
voní, ale vanilkové rohlíčky se nepovedly
a na vině je trouba! Trouba je zažité hanlivé
označení, ale moderní trouby si to rozhodně
nezaslouží. Jsou dokonalé! Nedopusťte další
smutný scénář přípravy pokrmu a pořiďte si
novou – výkonnou, spolehlivou a krásnou.

Multifunkční trouba Indesit IFG
63 K.A (BK) z řady Prime Glass,
černé trojité sklo ošetřené proti
otiskům prstů, elektronický displej,
6 pečicích programů, tradiční,
multifunkční, gril, gratinování,
pizza a moučníky, objem 56 l,
doporučená cena 11 490 Kč,
www.indesit.cz
Multifunkční horkovzdušná
měděná trouba Smeg
SF855RA, analogové hodiny
s elektronickým časovačem,
10 programů vaření, 5 úrovní
zasunutí plechu, dveře
s vyjímatelnými termoskly, čisticí
funkce Vapor clean, objem 72 l,
cena 27 990 Kč,
www.elektrocz.com

Rustikální trouba
Hotpoint FT 851.1
(AN)/HA v barvě
antracit, retro otočné
ovládací knoflíky,
analogová minutka,
patinované madlo,
7 pečicích programů,
bezpečnostní dvířka
s trojitým sklem,
teleskopické výsuvy,
objem 58 l, doporučená
cena 15 990 Kč,
www.hotpoint.cz

S

Multifunkční trouba Concept
ETV6960wh, kombinace bílého a černého
skla, trojité bezpečnostní sklo se
zamačkávacími knoflíky, 7 programů pečení
včetně horkého vzduchu, objem 67 l, cena
9 990 Kč, www.my-concept.cz
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kvalitní troubou můžete
dosáhnout skvělého výsledku jako profesionální kuchař. Než si však tu svoji
dokonalou pomocnici vyberete,
zvažte, co od ní opravdu požadujete a jaké funkce využijete.
Současné trouby jsou úsporné,
bezpečné a disponují mnoha
funkcemi. Trouby nové generace
zvětšují vnitřní objem, snižují spotřebu elektrické energie,
pečou podle přednastavených
receptů, hlídají optimální teplotu pokrmu a čas pečení, samy
se čistí, řídí a otvírají pouhým
dotykem.

CENNÉ DOVEDNOSTI

Pokud se však rozhodnete investovat do kvality a funkčnosti, určitě neprohloupíte. Většina
trub podléhá přísným normám
výroby, kdy je kladen velký důraz na životní prostředí a použité materiály, proto si můžete
být jisti, že většina z nich spadá
nejméně do energetické třídy
A a šetří váš čas i peníze. Pokud
toužíte po jednoduchém intuitivním ovládání, zvolte LCD
displej. S ohledem na bezpečnost neopomeňte tzv. studená
dvířka trouby, která drží nižší
teplotu po celou dobu pečení,

TEXT: LENKA SAULICHOVÁ, FOTO: ARCHIV

Trendem je praktické
umisťování spotřebičů
v horizontální linii
v úrovni pasu

Multifunkční trouba LG LB645479T
s konvekčním ohřevem, horký vzduch, malý a velký
gril, rozmrazování, udržování teploty i nahřívání,
10 automatických programů, čištění vodou Easy
Clean, objem 67 l, cena na dotaz, www.lg.cz

Pečicí trouba Miele H
6890 BP, šířka 90 cm,
barevný textový dotykový
displej, klimatické pečení,
bezdrátový pokrmový
teploměr, pyrolytické
čištění, cena 192 900 Kč,
www.miele.cz

Kompaktní parní trouba
Fagor 6HV-585BTCX,
nerez vně i uvnitř,
8 programů, intuitivní
dotykové ovládání,
předvolby teploty pro
každou funkci, set
na vaření v páře,
ventilovaný odvod par,
objem 29 l,
cena 17 082 Kč,
www.mall.cz

www.modernibyt.cz
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Multifunkční trouba Concept
ETV7960, černé trojité
bezpečnostní sklo s nerezovými
detaily, 7 programů pečení
včetně horkého vzduchu,
zamačkávací knoflíky, digitální
programátor, objem 67 l, cena
9 990 Kč, www.mall.cz

Pečicí trouba Gorenje BO799S50X1, 15 funkcí,
88 přednastavených programů, 60 receptů
s reálnými fotografiemi jídel a nákupním seznamem,
75 l, cena 29 990 Kč, www.alza.cz

Parní trouba Philco POB 62,
4 skla ve dveřích, teplotní sonda,
teleskopický plnovýsuv, dotykové
ovládání, 17 automatických
programů ovládání, nízkoteplotní
pečení, objem 73 l, doporučená
cena 28 490 Kč,
www.philco-eshop.cz

Multifunkční trouba Hotpoint OK 1037
ELDP.0 X/HA, trojité bezpečnostní sklo,
5 automatických a 9 standardních programů,
dětská pojistka, pyrolytické čištění, objem 77 l,
cena 23 990 Kč, www.elektrocz.com
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a dětskou pojistku zabraňující
zapnutí trouby nebo změně nastavených funkcí. Nejvyšší třídy
vestavných trub nabízejí programy, které umožňují péct až
4 různé chody najednou, aniž
by se pachy a chutě jídel navzájem mísily. Plně automatické programy vás povedou krok
za krokem, ušetří vám čas, sníží
spotřebu energie a zajistí nejvyšší kvalitu pečení s vynikajícími
výsledky. Speciální programy
zase zvládnou upéct maso, ryby
a zeleninu na přírodní a dietní
bázi. Prakticky jde o prodloužené pečení při teplotě cca 100 °C
bez použití tuku nebo koření.
Tento způsob zachovává v potravinách nejen cenné minerály,
vitaminy a jiné zdraví prospěšné složky, ale také přirozenou
chuť a vůni surovin. Pokud jste

příznivci masitých jídel, určitě oceníte teplotní sondu, která
automaticky kontroluje proces
pečení masa, aniž byste ho museli hlídat. Jistě nepohrdnete
ani funkcí samočištění trouby.
PRAKTICKÝ DESIGN

V současnosti si místo na výsluní vybojovaly také barevné
trouby, které ladí s barvou kuchyňské sestavy nábytku. Jde
o to, aby vestavné spotřebiče nepůsobily příliš výrazně, ale příjemně splynuly s celkem. Hitem
nejsou extrémní výrazné barvy,
ale můžete si pořídit například
troubu bílou nebo v krémovém
či šedém odstínu. S ohledem
na design, ale i snazší údržbu
si můžete zvolit troubu s hladkým povrchem bez jediného vystouplého knoflíku.
■

inzerce

Rozsviťte si
Vánoce!
Více než

30 druhů

vánočních
světel

Pečicí trouba Gorenje BOP747S, design
Philippe Starck, 11 programů, tlumené zavírání
dvířek GentleClose, 3 stupně pyrolytického
čištění, 73 l, cena 27 990 Kč, www.mall.cz

Pečicí trouba Whirlpool AKZ 6270 IX,
technologie 6. smysl, 16 programů, horký
vzduch, čištění pyrolýzou, intuitivní ovládání,
objem 65 l, cena 13 990 Kč, www.datart.cz

EMOS Lighting
zakoupíte u všech
dobrých elektroprodejců.

lighting

www.emos.eu

PORADNA
ODPOVÍDÁ: LADISLAV ŠKODA (ŠÉFDESIGNÉR ZNAČKY TESCOMA)
FOTO: ARCHIV

PŘIPRAVILA: MARKÉTA KLOCOVÁ

Souprava pro přípravu krémového sýru TESCOMA
DELLA CASA. Souprava obsahuje mísu s víkem,
cedník a 5 ks netkaného plátna pro opakované
použití. Vyrobeno z prvotřídního odolného plastu,
vhodné do myčky. Návod k použití s recepty uvnitř
balení. Cena 399 Kč, www.eshop.tescoma.cz

ZDRAVÉ POTRAVINY
VLASTNÍ VÝROBY
Dobrý den, jako maminka dvou malých dětí se velmi zajímám o zdravé trendy ve
stravování. Ráda bych měla co nejvíce pod kontrolou složení pokrmů, které dětem
podávám. Zaujala mě možnost přípravy domácího sýru či šunky – můžete mi k tomu
sdělit něco bližšího a poradit, jak si tyto pokrmy připravit?
Děkuji, Martina L., Předboř

M

Šunkovar TESCOMA PRESTO je vynikající
pro přípravu domácí dušené šunky či paštik.
S univerzálním teploměrem pro přesnou kontrolu
teploty během dušení šunky. Vyrobeno z tepelně
odolného plastu a žáruvzdorného silikonu,
teploměr a pružina z prvotřídní nerezavějící oceli.
Opatřeno redukcí pro přípravu poloviční porce
šunky. Šunkovar je vhodný do myčky, návod
k použití s recepty uvnitř balení. Cena 499 Kč,
www.eshop.tescoma.cz
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áte pravdu, trend přípravy domácích potravin je bezpochyby na
vzestupu. Pryč je doba, kdy bylo
domácí vaření ve znamení „rychle, levně,
bez ohledu na složení“. Do kuchyní se vrací
poctivost a vaření z kvalitních surovin bez
přidaných stabilizátorů, barviv a konzervantů.
Nejžhavější novinkou je souprava pro
přípravu krémového sýru z nové linie
TESCOMA DELLA CASA, pomocí které
si připravíte nejen skvělý domácí sýr, ale
také lahodný smetanový dezert s ovocem
pro děti. Navíc je to velmi jednoduché, jak
ostatně napovídá postup: miska, síto, plátno, smetana či jogurt, víko, uzavřít a čekat
až 24 hodin, než tekutina odteče, a máte
hotovo. Sýr můžete osvěžit bylinkami či dochutit česnekem. U dezertu zase vmíchejte
ovoce, kakao nebo nastrouhejte čokoládu.
To vše bez zbytečných éček a zahušťovadel!
Stejně jako krémový sýr i domácí dušenou šunku si můžete připravit velmi snadno

díky šunkovaru TESCOMA PRESTO. Důvod
je nasnadě: doma přípravená šunka obsahuje pouze kvalitní maso podle vašeho výběru,
sůl, trochu cukru a vody, pro pěkně růžovou
barvu lze přidat např. nálev z červené řepy.
Žádné konzervanty, zvýrazňovače chuti ani
stabilizátory, které obsahují průmyslově
vyráběné uzeniny, v té domácí (dušené) nepotřebujete. Má proto mnohem přirozenější chuť, vůni i strukturu a je samozřejmě
zdravější, takže ji můžete bez obav podávat
i malým dětem. Šunku lze připravovat přímo
v nádobě, bez použití mikrotenových či jiných plastových sáčků. Benefitem výrobku je redukce pro přípravu poloviční porce,
a také knížka s devíti originálními recepty.
Vyzkoušejte tedy novinky z našeho sortimentu a uvidíte sama, jak je příprava domácích potravin snadná a efektní. Zdraví celé
vaší rodiny za to určitě stojí.
■
KONTAKT:
www.tescoma.cz

Darujte praviDelně,

design na cestách

V augustine Restaurantu si
hosté mohou vychutnat menu,
které připravuje šéfkuchař
hotelu Marek Fichtner

KLÁŠTERNÍ H
HOTEL
V EVROPĚ
Spojením kvality, luxusu a intimity
vznikl hotel, který by si zasloužil
označení Home away from home, tedy
domov daleko od domova.

otel byl po citlivé a nákladné rekonstrukci
otevřen v roce 2009 jako
jediný klášterní hotel v Evropě. Nachází se na krásném místě
v těsném sousedství Valdštejnské
zahrady, v docházkové vzdálenosti od Pražského hradu a Karlova
mostu. Hotel tvoří komplex sedmi
budov, z nichž největší je augustiniánský klášter sv. Tomáše, jehož vznik se datuje do roku 1284.
V oddělené části kláštera dosud
žijí čtyři praktikující mniši, kteří
občas přijdou mezi hosty a dotvářejí tak spolu s bohatou historií
místa jedinečnou atmosféru hotelu.
KampaK vedou
dveře zavřené?

Na rekonstrukci tohoto jedinečného multifunkčního kom-
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plexu se 101 pokoji včetně sedmi apartmá a čtyř unikátních
apartmá, salonků, s restaurací,
pivnicí, zahradou, terasou a arkádami spolupracovala řada
architektů, například Martin
Kotík, jimž se v elegantních interiérech podařilo harmonicky propojit prvky odrážející
klášterní historii budovy a architektonických stylů baroka,
renesance a gotiky s nábytkem
a doplňky inspirovanými českým kubismem z 30. let 20. století. Každý hotel patřící do The
Luxury Collection se pojí s něčím lokálním, typickým pro
město, ve kterém se nachází.
Výjimkou není ani tento hotel,
který ubytovaným hostům nabízí k užívání české křišťálové
sklo od sklárny Moser. Zajímavostí hotelu je třiadvacet růz-

text: edita erbsová, foto: archiv

originální pivnice U sv. tomáše, kde v minulosti
mniši skladovali pivo, které se vařilo v dnešním
tanečním sále. V současné době je však
k dispozici pouze pro soukromé akce

Výhled z nejkrásnějšího apartmá
tower Suite se pyšní úžasným
pohledem na Hradčany

Nejen v apartmá Moser Suite mají hosté k dispozici křišťálové sklo
od sklárny Moser. K vybavení každého pokoje patří také kubistické
vázy a dózy Pavla Janáka a Vlastislava Hofmana (Modernista)

www.modernibyt.cz
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„Pro nás je zásadní, aby hosté chápali tento
prostor jako místo, které citlivě kopíruje něco, co
zde bylo už před 700 lety, tedy nejen jako hotel,
který tady vyrostl v roce 2009,“ říká ředitel
prodeje a marketingu Václav Vítek

typickou architekturu hotelu představuje pokoj studio
s nádhernou stropní klenbou, která se nachází i v několika
dalších pokojích, s kamennými zárubněmi a schody, které
v sakrálním smyslu slova symbolizovaly přiblížení k bohu
Prezidentské apartmá se zajímavou dispozicí čtyř pokojů
seřazených za sebou se pyšní výhledem jak
do Valdštejnské zahrady, tak na Pražský hrad

ných dveří s původním kováním,
které architekti přiznali a zakomponovali do rekonstrukce.
Ovšem ne všechny dveře vedou do pokojů, za některými je
pouze cihlová stěna. I to patří
ke specifikům hotelu.

C

M

Y

Gastronomická
a jiná potěšení

Tradiční speciality české kuchyně v moderním pojetí, které se svým týmem připravuje
šéfkuchař hotelu Marek Fichtner, si hosté mohou vychutnat
v Augustine Restaurantu, který

Původní trámy byly při rekonstrukci
rozebrány na jednotlivé kusy,
označeny a opět složeny, jsou
ošetřené původní metodou, tedy
napuštěné včelím voskem, který
lehce voní historií
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Zajímavosti
V průběhu 20. století se
funkce stávajícího hotelu
měnila, bylo zde ministerstvo
pro místní rozvoj, hospic
či domov důchodců
Šéfkuchař Marek Fichtner
kromě toho, že je dlouhodobě
synonymem kvality, je zároveň
porotcem v soutěži MasterChef
V hotelovém baru Refectory
Bar 1887 barmani připravují
specifické Signature
Drinks pojmenované
po čtyřech archandělech
Sochy, které můžete v hotelu
vidět, nejsou majetkem hotelu,
ale zapůjčili je augustiniáni
Pro zájemce hotel nabízí
krátké exkurze po hotelu

I pokoje z nejnižší kategorie co
do velikosti a designu předčí
většinu hotelových pokojů v Praze
inzerce

I

I

I
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V arkádách původně letního
klášterního refektáře si hosté mohou
v letních měsících vychutnat třeba
snídani

Co představuje the
Luxury CoLLeCtion?
Značka the Luxury collection
sdružuje světoznámé hotely
a resorty v evropě, z nichž
každý je jedinečný a pevně
spjatý s historií místa. dnes
tvoří značka the Luxury
collection pestrý soubor
těch nejlepších světových
hotelů a letovisek a nedávno
překročila hranici 100 objektů
ve více než 30 zemích, včetně
hotelu imperial ve Vídni, the
gritti Palace a hotelu danieli
v Benátkách, hotelu grande
Bretagne v aténách, stejně
jako ikonických hotelů Marques
de Riscal ve Španělsku nebo
excelsior hotel gallia v Miláně

V pětihvězdičkovém hotelu nechybí
fitness & wellness area k odpočinku
a relaxaci, která je hostům k dispozici
24 hodin denně.

se nachází v prosklené části nádvoří s výhledem na prostornou
terasu okny sahajícími od podlahy až ke stropu. Pokud dostanou chuť na koktejl nebo místní
Svatotomášské pivo, budou vítáni v impozantním klenutém
prostoru původního klášterního
refektáře, kde je Refectory Bar
1887. Svatotomášskou pivnici
s jedinečnou historickou atmosférou najdeme v podzemní
grotě s původními stalaktyty
a stalagnáty ze 17. století a terakotovou podlahou. Hosté mohou využít velkolepý taneční
sál, čtyři konferenční místnosti,
fitness centrum a spa, kde jsou
luxusní procedury inspirovány jednoduchostí a čistotou
přírody a prastarými postupy
mnichů augustiniánského řádu.
Mezi oblíbený způsob očisty
patří i turecká pěnová masáž
hammam.
■
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DOMÁCÍ A PROFESIONÁLNÍ
KÁVOVARY
Showroom Lamanti, Poděbradská 56/186, Praha 9. Tel.: +420 222 365 640, www.lamanti.com

PORADNA
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PŘIPRAVILA: MARKÉTA KLOCOVÁ

Cena parního generátoru
Tefal Pro Express Total
Plus 62 je 8 199 Kč,
více na www.tefal.cz

ŽEHLENÍ SNADNO
A RYCHLE
Dobrý den, i když máme emancipaci, žehlení kupodivu
stále zůstává převážně ženskou záležitostí. Můj muž je
tzv. kravaťák, má tedy poměrně vysokou spotřebu košilí.
Žehlím je sice s láskou, nicméně občas mě napadá
hříšná myšlenka, jestli by nebylo lepší strávit čas
věnovaný žehlení něčím příjemnějším.
Jitka K., Praha

C

Systém zamykání žehličku stabilně ukotví

o všechno lze stihnout za 4 minuty?
Vychutnat si lahodné espresso, přečíst článek v časopise, zatancovat
si na oblíbenou písničku. Nebo bleskově
a kvalitně vyžehlit košili. S novými parními generátory Tefal Pro Express Total
Plus 62 budete žehlit o polovinu rychleji
než s běžnou napařovací žehličkou. Žehlení už dávno není náročnou dřinou, jako
když se u něj trápívaly naše babičky nebo
maminky. Nové parní generátory značně
ulehčují práci, uspoří čas, výsledky jsou
dokonalé a účinné. Dávno pryč je archaické používání těžkých železných žehliček
nebo kropení vodou. O vše se perfektně
postará parní generátor nové generace,
jako je například Tefal Pro Express Total
Plus 62. Pára se tvoří v bojleru generátoru
a přívodní šňůrou putuje do žehličky pod
vysokým tlakem. Díky systému zamykání,
navíjení šňůry a automatickému vypnutí
po 8 minutách nečinnosti je žehlení i dokonale bezpečné.
ELEGANCE A DOKONALÁ
PÉČE NEJEN O PRÁDLO

Způsob navíjení a uložení napájecího kabelu

Hromady prádla zdoláte
snadno: s parními
generátory Tefal budete
žehlit o 50 % rychleji
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Parní generátor se postará nejen o vaše
prádlo, ale i o sebe. Nový vylepšený systém Anti-calc zajistí až dvakrát účinnější
odvápňování, takže odstraní i ty nejmenší usazeniny, které jsou shromažďovány v kolektoru. Patentovaná samočisticí
deska Gliss Protect Autoclean s paladiem
zajistí dokonalou kluzkost žehlicí plochy,
takže žehlení už nikdy nebude namáhavé.
Unikátní katalytická reakce odstraňuje
mikrovlákna, ještě než se přichytí k žeh-

licí ploše, čímž přispívá k ještě větší kluznosti a tím urychluje proces žehlení.
NEZDRŽUJE OD RADOSTÍ

Unikátní parní generátor vyprodukuje
až 120 gramů páry za minutu, v případě
turbopáry až 430 gramů za minutu, což je
úctyhodný výkon. Takovýmto množstvím
vody ve formě páry dokonale zvlhčíte jakékoli prádlo a žehlení tak bude snazší
a rychlejší. Všechno, co žehlička umí, vám
pomůže rychle vyžehlit a věnovat se příjemnějším činnostem, jako jsou například
odpočinek, výlet nebo čtení detektivek.
Žehlicí plocha je udržována co nejvíce
kluzká, aby žehlení nebylo namáhavé, pára
zvlhčuje prádlo a připravuje ho na odstranění i těch nejmenších záhybů. Parní generátor je připraven nabídnout tři typy přednastaveného programu, abyste mohli začít
žehlit co nejdříve.
Díky extra úzké špičce, která je navíc
vybavena power zónou, vyžehlíte bez problémů i hůře dostupná místa, jako jsou
například okolí knoflíčků na manželových
košilích, manžety nebo záhyby na vašich
skládaných sukních. Budete tedy žehlit
přesně to, co zrovna potřebujete, abyste
každou plochu žehlili jen jednou a nepřidělávali si tak zbytečně práci. A pokud máte
před sebou větší hromadu prádla na žehlení, nezoufejte, nyní ho vyžehlíte na jeden
zátah díky objemné nádržce na vodu, která
pojme až 1,6 litru.
■
KONTAKT:
www.tefal.cz

komerční prezentace

Obklad dO kuchyně?

PrOč ne skleněný?

Tradiční osvědčený materiál provází lidstvo již od nepaměti. Moderní
technologie mu umožnily rozvoj a uplatnění, o kterém si v dřívějších dobách
mohli lidé nechat jenom zdát.

Sklo se uplatňuje jak v podobě
velkých obkladů stěn, tak
i na pracovních plochách či
například nábytkových dvířkách.
Obrovskou výhodou tohoto
materiálu je snadná údržba, díky
které lze mít čistou kuchyň doslova
za pár vteřin. Odpadnou starosti
s obtížným čištěním spár mezi
klasickým kachlovým obkladem.
Skleněný povrch zkrátka působí
uceleným a luxusním dojmem.
Další nezanedbatelnou výhodou
je pevnost a tepelná odolnost
v rozmezí až 300 °C, kterou sklo
získává tzv. kalením. Z těchto
důvodů je proto velmi oblíbené
využití skla na již zmíněnou pracovní
desku, která ještě se speciálně
vyvinutým hrubším povrchem,

tzv. Lux Raffem, splní veškeré
požadavky i toho nejnáročnějšího
zákazníka.
Sklo lze mít v jakékoliv barvě,
s lesklým či matným provedením
nebo zvolit sklo s fototiskem, které je
v dnešní době velmi populární
a stále více zákazníků se na tuto
variantu dotazuje. Nabízíme
neomezené množství motivů,
fotografií, dokonce lze použít i svůj
vlastní motiv, ať už se jedná
o karikatury členů rodiny nebo
vzpomínky z dovolené, možnosti
jsou opravdu neomezené.
Každá kuchyň, ať staršího data či
podle posledních trendů, může být
oživena skleněným obkladem, který
ji vždy pozvedne na velmi moderní
a luxusní úroveň.

Slevový kupon na montáž produktů
firmy Barevná skla v hodnotě

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

Družstevní ochoz 30 Praha 4
Pražská 156 Brno Bosonohy

Více informací na www.barevnaskla.cz
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PROVOŇTE SVŮJ
DOMOV
S vonnými difuzéry Via Brera od Millefiori poznáte
vytříbený svět italských parfumérů. Zaujmou vůněmi,
ale i svým designem, který ctí italské tradice. Vybírat
můžete z různých typů vůní, od květinových, přes
teplejší santalové dřevo či sametovou Velvet, vůni
čaje Earl grey, svěží vůni Cristal či Mineral Sea
a další. Jsou dostupné v objemu 100 ml za 720 Kč
a 250 ml za 1150 Kc, prodává Decoland,
www.decoland.cz/znacky/millefiori-milano

SKLENĚNÁ
PRACOVNÍ
DESKA

GEBERIT
DUOFRESH

Pokud zvažujete koupi pracovní desky,
zkuste přemýšlet o kaleném skle. Skleněné
pracovní desky se vyrábějí jak v lesku, tak
i s matnou hrubší povrchovou úpravou
zvanou Lux Raff. Tento povrch je speciálně
upravený tak, aby odolával běžnému
provozu při všech činnostech v kuchyni,
a je velice odolný proti poškrábání. Barevná
škála je neomezená. Více na
www.barevnaskla.cz

Nepříjemný zápach v koupelně nebo na
záchodě je už minulostí. Vyzkoušejte
řešení v podobě jednotky odsávání
zápachu Geberit DuoFresh, která
eliminuje zápach přímo v místě jeho
vzniku, tedy ve WC míse. Více informací
na www.geberit.cz/duofresh

HORKOVZDUŠNÁ
FRITÉZA
Tefal představuje novou generaci horkovzdušné fritézy
ActiFry doporučenou výživovým poradcem Petrem
Havlíčkem. Fritéza připraví až šest porcí hranolků
s použitím pouze jediné lžíce tuku. Menu pak obsahuje
jen 3 % tuku. Fritéza zvládne pokrmy upravit až o třetinu
rychleji než původní modely. Horký vzduch zajistí
perfektní výsledky: výkonnější patentovaná turbína ho
vyrobí více. Fritéza umožňuje přípravu velmi chutných
pokrmů z masa, ryb, zeleniny i ovoce, výborně si poradí
s přípravou omáček. Doporučená cena Tefal ActiFry XL
je 5 999 Kč, www.homeandcook.cz

VÝKONNÁ
I ÚSPORNÁ
PRAČKA
Značka Hotpoint uvádí na český trh novou
pračku Natis. Ta spojuje to nejlepší z obou
stávajících řad Futura a Aqualtis. Kombinací
technologií Direct Injection, Digital Motion
Technology a EcoRain dokáže odstranit více
než 100 skvrn různého původu při teplotě
pouhých 20 °C. Zároveň zaručuje 20%
snížení spotřeby vody a 50% úsporu energie
v energetické třídě až o 40 % lepší než
A+++, www.hotpoint.cz
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AUTOMATICKÝ
KÁVOVAR KRUPS
Milovníky mléčných kávových specialit jistě
zaujme plně automatický kávovar KRUPS
EA829E Latt’Espress pro přípravu
cappuccina jedním dotykem, který je nyní
k mání v elegantní stříbrné barvě.
Zmáčknutím jediného tlačítka připraví
dokonalé cappuccino s předpisově jemnou
a nadýchanou mléčnou mikropěnou.
Nerezové espresso koupíte za 18 999 Kč
a za stejný kávovar ve stříbrném laku
zaplatíte 16 499 Kč, www.krups.cz

PŘIPRAVILA: LENKA SAULICHOVÁ, FOTO: ARCHIV

PRO RADOST
I ZDRAVÍ
Rádi byste dopřáli svým dětem víc pohybu? Zařiďte
jim cvičiště přímo v pokoji! Domácí prolézačky
Suprafort od firmy Toypex nadchnou každé dítě.
Sestavy se snadno instalují, je možné je obměňovat
a doplňovat až do dospělosti vašich dětí. Jsou
vyráběny s maximálním ohledem na bezpečnost
dětí již od tří let. Více na www.suprafort.cz

OBCHOD
YANKEE CANDLE

HÄSTENS A 50
ODSTÍNŮ ŠEDI

Štědrý večer je blíž, než se zdá, a jeho
pohádkovou atmosféru umí podtrhnout
vonné svíčky. Pokud vás zaujaly ty od
americké značky Yankee Candle, potěší vás,
že byla otevřena první značková prodejna
v Praze, v ulici Na Rybníčku 5 vedle kostela
svatého Štěpána. Obchod dýchá vánoční
atmosférou a kromě nepřeberného výběru
svíček i doplňků tu koupíte i tradiční české
františky a purpuru,
www.yankeesvicky.cz

Zájemcům o zdravý spánek i zpestření
postelových radovánek nabízí značka
Hästens u příležitosti 10. výročí na
českém trhu skutečný designérský unikát.
Jde o čelo postele, které bylo navrženo
designérkou Annou Marešovou ve
spolupráci se značkou Hästens v duchu
knihy a filmu Padesát odstínů šedi. Na trh
se dostane edice pouze deseti unikátních
čel, orientační cena 360 000 Kč,
www.postele-hästens.cz

RELAXUJTE CHYTŘE!
Dejte zimě nový rozměr – ve venkovní vířivce vás zimní
plískanice začnou bavit. Vířivky od české značky USSPA
vám zajistí skvělou relaxaci po celý rok. Poznávacím
znamením vířivek USSPA jsou zdařilý moderní design
v čele s novým lehátkem iNWave a unikátní systémy
řízení, díky kterým se z vířivky stane spolehlivý společník
pro celou rodinu. Vířivky automaticky řídí svůj chod, lze
je snadno integrovat do systému chytré domácnosti
a dají se ovládat přes web i z mobilu, www.usspa.cz

VE VLASTNÍM
STYLU

ZVAŽTE KOUPI
VÁHY!

Podlaha v jedné barvě či v odstínu dřeva je
častá klasika. Změňte to a využijte svoji
fantazii a možnosti luxusních vinylových dílců
Tarkett, z nichž vytvoříte jedinečný vzor na
podlaze, která učiní váš interiér nevšedním.
Inspiraci naleznete v přírodě, umění
i běžném životě. Kombinovat můžete nejen
různé barvy, ale i velikosti a formáty,
www.tarkett.cz

Také milujete kuchyň provoněnou
vanilkovými rohlíčky? Suroviny na jejich
přípravu vám přesně zváží digitální kuchyňská
váha EMOS. Naším tipem je model EV018G
s podsvíceným displejem a odnímatelnou
miskou. Oceníte i funkci dovažování dalších
surovin od nuly bez dalšího dopočítávání
a automatické vypnutí váhy po 1 minutě.
Cena 419 Kč, www.emos.cz

www.modernibyt.cz
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ROZVOŇTE
SVŮJ VÁNOČNÍ
STROMEK
Vonné klacíky Scentsicles dodají Vánocům
opravdovou vůni stromku právě přineseného z lesa.
Každý je nasycen čistou a zcela věrnou vůní.
Jednoduše je pověste na strom nebo zapíchněte do
adventního věnce či jiné vánoční dekorace. Váš
domov okamžitě získá atmosféru zimní přírody.
Obsahují nejčistší vonné oleje v koncentrované
formě (olej z jedlového jehličí a pomerančový olej).
Za lahvičku s šesti tyčinkami zaplatíte 275 Kč,
www.scentsicles.cz

KVALITNÍ
KŘESLO

VINTAGE EFEKT
Vintage vzhled interiéru můžete podpořit
dlažbou i obklady ve stylu patchworku. Je
vhodná k pokládce na podlahu i k obložení
stěn. Sérii obkladů a dlažeb Manises
60 x 60 cm, která zahrnuje čtyři různé
obklady/dlažby (VINTAGE60MIX,
VINTAGE60NE, MANISES60, FLOW60), lze
kombinovat s různými obklady i dlažbou
podle vlastních představ, například
s dlažbou v designu dřeva, cena 799 Kč/m2,
více na www.siko.cz

Hledáte křeslo, které splňuje všechny
požadavky na kvalitu, estetiku a ergonomii?
Takové je křeslo Rhea. Má dokonale
vyvážené proporce, které umožňují velmi
pohodlné sezení. Můžete ho doplnit stejně
čalouněnou podnožkou. Zajímavě tvarované
područky zvýrazňují jeho elegantní linie,
které dobře zapadnou do tradičního
i moderního interiéru. Vyrábí se ve třech
variantách, www.polstrin.cz

TAHOMA
– CHYTRÁ
DOMÁCNOST
Inteligentní ovládací systém TaHoma® vyvinula
společnost Somfy, světová jednička v oblasti
automatizace venkovního i vnitřního stínění,
vjezdových bran a garážových vrat. Systém je
navržen tak, aby chování své domácnosti
dokázal rychle a jednoduše nastavit skutečně
každý, a to prostřednictvím graficky velmi zdařilé
aplikace, kterou můžete mít v chytrém telefonu,
tabletu i počítači. Užitečné jsou například Smart
scénáře, díky kterým se vaše domácnost
samočinně přizpůsobuje aktuálnímu počasí,
plánované spotřebě energie či vašim aktivitám.
Na rozdíl od konkurence pak TaHoma® nabízí
funkci zpětné vazby, to znamená, že jste o dění
v domácnosti informováni, ať jste kdekoli, a máte
tak jistotu, že je vše v pořádku, nebo naopak
rychle zjistíte, co se děje, a i vzdáleni problém
vyřešíte. Více na www.somfy.cz
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BÁJEČNÁ CHUŤ
BEZ ČEKÁNÍ
Vyzkoušejte „dekantér do kapsy“,
provzdušňovač Tescoma Uno Vino, díky
kterému získá víno plně rozvinutou chuť
i vůni okamžitě a hlavně – bez čekání!
Souprava obsahuje univerzální plastový
provzdušňovač a tři barevně rozlišené
ventily, které jsou zasazeny do praktického
stojánku s transparentním víčkem pro
stylové a přehledné uložení. Zelený ventil je
určen pro provzdušnění bílých vín, červený
ventil pro provzdušnění červených vín a šedý
ventil slouží jako nálevka. Cena 299 Kč,
www.eshop.tescoma.cz

BOUTIQUE V BRNĚ
Společnost Nespresso otevírá v Brně už třetí
boutique v ČR. Okouzlí vás příjemně svěžími
prostory, které navrhlo studio Parisotto e Formento.
Prostředí se pyšní netradičními výlohami ve
zlatavých tónech kapslí Volluto, Cosi a Livanto i zcela
novým odlévaným lustrem v zóně „At your service“.
Těšit se můžete na ochutnávkovou zónu, kde si
v klidu vychutnáte šálek lahodné kávy, nebo na
pickup zónu, v níž si pohodlně a bez zbytečného
čekání vyzvednete svoji objednávku.
Více na www.nespresso.com

poradna
odpoVÍdÁ: František Řihošek, EMoS, spol. s r. o., SpEcialiSTa V oboru
FoTo: archiv

připraVila: EdiTa ErbSoVÁ

foto Shutterstock

JAKÉ ŽÁROVKY DO KŘIŠTÁLOVÉHO LUSTRU?
V obývacím pokoji máme křišťálový lustr po
babičce, ve kterém kvůli zachování designu
používáme stále klasické žárovky. Zajímalo
by nás, zda je nějaká možnost využití
moderních úsporných světelných zdrojů,
které by zároveň designově odpovídaly
klasické žárovce a nedegradovaly by
krásnou a náročnou práci sklářů?
Jana Š, Otrokovice

lEd žárovka Filament
candle 4W e14 teplá
bílá, cena 203 kč,
shop.emos.cz

V

oblasti světelných zdrojů došlo
v posledních několika letech k poměrně razantnímu nástupu moderních úsporných technologií. Ať už šlo
o úsporné zářivky, nebo dnes v hojné míře
používané LED žárovky. Jelikož prvotním
cílem těchto nových světelných zdrojů byla
úspora elektrické energie, nebral se na jejich design příliš ohled a vše se podřizovalo hlavně funkčnosti světelného zdroje.
Pokud úspornou žárovku uzavřeme do svítidla nebo ji použijeme třeba v chodbě či
kuchyni, není pro nás důležité, jak žárovka vypadá, ale zajímá nás úspora energie.
Proto se dnes u designových svítidel stále
využívají klasické žárovky, které svým provedením neruší celkový dojem ze svítidla.
Nicméně i úsporné světelné zdroje se stále
vyvíjejí a masivní rozšíření LED technologie dovolilo výrobcům LED žárovek jejich
tvar a provedení různě modifikovat. Zhruba
rok se můžeme setkávat s LED žárovkami
v provedení filament (vlákno), které mohou
po stránce vzhledu velmi úspěšně nahradit

klasické žárovky. Samotná konstrukce žárovky je provedena tak, že uživatel vidí pouze skleněnou průhlednou baňku a uvnitř
několik „vláken“ (filamentů), které produkují světlo. Zbytek elektronických součástek, které jsou třeba k provozu žárovky, je
ukryt v patici. Tyto žárovky se dnes vyrábějí
ve všech běžných tvarech, na které jsme byli
zvyklí u klasických žárovek, tedy např. svíčka, malá baňka, velká baňka nebo reflektorová žárovka. Jelikož se principiálně jedná
o LED žárovky, mají pro uživatele všechna
jejich pozitiva, tedy hlavně malou spotřebu,
nízkou teplotu na povrchu žárovky, neohřívají osvětlovaný předmět a nabízejí možnost volby barvy vyzařovaného světla.
Pokud tedy hledáte úsporný světelný
zdroj, který svým vzhledem připomíná klasickou vláknovou žárovku, mohu doporučit
LED žárovky typu filament, které nenaruší
celkový dojem ze svítidla a potěší velmi nízkou spotřebou elektrické energie.
■
KonTaKT:
www.emos.eu
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ZA KULTUROU

TEXT: JANA POLOMOVÁ, FOTO: ARCHIV GALERIÍ

DOHNAT
A PŘEDEHNAT

Úspěch Československa na první poválečné
světové výstavě Expo 1958 inspiroval sousední
Polsko, jehož designéři pracovali v obdobných
podmínkách socialistického hospodářství jako ti
naši do takové míry, že brzy přestalo být jasné,
kdo koho kopíroval. Muzeum moderního umění
v Olomouci představuje československé a polské
exponáty z 60. let 20. století vedle sebe nejen pro
srovnání, ale i pro radost ze zlaté éry bruselského
stylu.

15. 10. 2015 – 24. 1. 2016
KONTAKT: MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ,
Denisova 47, Olomouc, www.olmuart.cz

MEZI NEBEM
A ZEMÍ

Současnou sakrální architekturu představuje
prostřednictvím 24 vybraných příkladů,
převážně kaplí, výstava Sakrální prostor.
Stavby významných architektů, mezi které patří
například Mario Botta, Peter Zumthor nebo
Fernando Menis, prezentují minimalistické
modely a fotografie interiérů.

18. 12. 2015 – 7. 2. 2016
KONTAKT: GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA,
Betlémské náměstí 5a, Praha 1, www.gjf.cz

BUDOVÁNÍ STÁTU
PROSTŘEDNICTVÍM UMĚNÍ

Nový pohled na dějiny Československa nabízí výstava Budování státu:
reprezentace Československa v umění, architektuře a designu. Expozice
ukazuje průřez uměleckou produkcí předválečného i poválečného
Československa podílející se na konstrukci státní identity a národního
sebevědomí, která vždy nebyla jen v souladu se záměry státní moci.
Doprovodný program zahrnuje komentované prohlídky, architektonické
vycházky, filmové projekce nebo výtvarné herny a dílny pro děti i dospělé.

20. 11. 2015 – 7. 2. 2016
KONTAKT: VELETRŽNÍ PALÁC, Dukelských hrdinů 530/47, Praha 7, www.ngprague.cz
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Pestrá
Paleta
bytového
textilu
Závěsy, záclony, rolety, potahy, povlečení, koberce, ubrusy,
dekorace a další doplňky patří do početné rodiny bytového
textilu. Aby ve vašem bytě nevznikl chaos, musí si všichni
její členové vzájemně rozumět a navíc ladit s celkovým
stylem interiéru. Jak na to? Inspiraci přinášejí čtyři nové
trendy, které navrhli přední designéři a odborníci z oboru
a budou představeny na veletrhu Heimtextil 2016.

připravila: jitka pálková, foto: archiv
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KLID A RELAXACE
Tento trend předjímá vytříbený minimalistický design. V centru zájmu je
ticho, harmonie, regenerace našich fyzických a psychických sil.

1
2

6

3 4

5
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1+2/ Tento styl, který jeho tvůrci
nazvali Protect, charakterizuje
minimalismus jak co do množství
nábytku, tak i doplňků, dekorů
a barev. Dekory se vyskytují
v základních geometrických tvarech:
čtverec, kruh, trojúhelník, spirála…
K chladným barvám či černé se dobře
hodí doplňky z nerezové oceli či
hliníku a povrchové úpravy s efektem
stříbrného kovu
3/ Koberec Susy s geometrickým
vzorem, syntetický materiál, rozměry
50 x 150 cm, 50 x 200 cm a 50 x

250 cm, cena cca od 200 Kč,
www. hanseatic.cz
4/ Střídmá pohovka Canvas
s ocelovou podnoží, potah Jacquard
Fresco ze směsového materiálu
s jemným přírodním motivem, cena
162 978 Kč, www.bulb.cz
5/ Minimalistický interiér dobře doplní
multifunkční malý nábytek ( stolek/
úložný prostor/pelíšek, Saba Italia)
6/ Polštářky v odstínech bílé, šedé
a černé najdete v nabídce kolekce
Gant home, www.vermont.eu

Atmosféru uvolnění navodí chladné bledé
tóny – bílá, šedá, antracitová, ledové odstíny
modré, zelené, barvy písku… příjemně působí
ve spojení s měkkými jemnými a lehkými
tkaninami z vlny, bavlny, viskózy apod.

www.modernibyt.cz
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Barevná škála je založena
na jasných základních
odstínech zelené, modré,
červené, žluté, oranžové,
fialové a jejich kontrastech

140

ENERGIE DIGITÁLNÍCH HER
Energií a kontrasty nabitý styl nejmladší generace. Estetika se pojí s živými
barvami, světelnými efekty, digitálními fantaziemi.

1
2

1/ Systém sedacího nábytku
Party nabízí množství
kombinací prvků i barev,
polštáře jsou odnímatelné.
Sestava na foto má rozměry
280 x 190 cm, ruční práce,
vyrábí Sancal, cena
od 99 000 Kč podle
použitého zvoleného potahu.
www.onespace.cz
2/ Styl zvaný Energise
využívá směsové, syntetické
i recyklované materiály.
Dekor – děrování, mřížkování
s diagonálními liniemi apod.
má technický ráz a působí
dynamickým dojmem,
vyrábí Sahco

5

3/ Koberec Hexagon
multi s dynamickým
diagonálním motivem, 100%
polyamid, délka 4 m, cena
69 963 Kč, vyrábí
Moooicarpets, www.bulb.cz
4/ Křeslo New York má
praktický snímatelný potah,
na výběr různé barvy
a materiály, Saba Italia
5/ Koberec Amoeba
připomíná digitální grafiku.
100% polyamid, cena
67 185 Kč, výrobce
Moooicarpets, www.bulb.cz

3
4
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UDRŽITELNÝ SVĚT
Spočívá v harmonickém spojení městského a přírodního prostředí. Důraz je
kladen na zeleň a přírodní barvy a struktury.

1
2
5
6

3
4
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1/ Nourish, jak nazvali tento styl
designéři, má za úkol využít
životodárnou energii přírody. Přírodní
textilie – bavlna, vlna, len – ladí
s korkem, dřevem, kůží, kamenem
a dalšími přírodními materiály
v autentické úpravě. Pohovka Plat,
vyrábí Arketipo, www.cskarlin.cz
2/ Koberec Susy s květinovým
dekorem v přírodních barvách,
rozměry 50 x 150 cm, 50 x 200 cm
a 50 x 250 cm, cena cca od 200 Kč.
www.hanseatic.cz

3/ Pohovka Boutique, potah
směsový materiál Coco s obsahem
lnu v uklidňujících přírodních barvách,
na výběr různé typy podnoží, cena
116 182 Kč, www.bulb.cz
4/ Křeslo s dřevěnou podnoží, potah
z kůže či veluru, velký podíl ruční
práce a ergonomický tvar, to vše patří
k tomuto stylu, vyrábí Cizeta
5 + 6/ Pleteniny s výraznou strukturou
ozdobí a zahřejí. Bohatý výběr
polštářků 50 x 50 cm najdete
v nabídce Gant home,
www.vermont.eu

Základní barevnou
škálu tvoří odstíny
khaki, teplé zelené
tóny kombinované
s teplou bílou,
zemitou hnědou,
skořicovou,
případně hořčicově
žlutou

www.modernibyt.cz
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K barevné paletě tohoto stylu
patří syté teplé odstíny –
od béžové přes rezavou,
červenou, bordó po hnědou
a černou

144

BOHATSTVÍ SMYSLŮ
Tento styl vychází ze širokých kulturních tradic. Vysoce dekorativní prvky se
pojí s luxusními materiály a teplými barvami.

1
2

5

3
1+3/ Milovníky luxusu potěší
krajky, výšivky, „zmačkané“
struktury, luxusní materiály
– brokát, atlas, samet. Přímo
se nabízí inspirace orientálními
motivy, www.sahco.de
2/ Pohovka Boutique
s potahem Medaillon (směsový
materiál s obsahem lnu
a bavlny, rostlinný dekor

na způsob arabesky), cena
113 355 Kč, www.bulb.cz
4/ Koberec Festival
Inferno s bohatým dekorem,
materiál polyamid, vyrábí
Moooicarpets, cena
71 386 Kč, ww.bulb.cz
5/ Luxusně působí kombinace
matných a lesklých ploch
ve zlatém provedení

4
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PŘIPRAVILA: MARTINA PAULOVÁ, FOTO: LUKÁŠ HAUSENBLAS A ARCHIV

Na přátelství se zimou

U

ž jako dítě jsem věděla, že zima je
pro mě hodně nepřátelské období.
Nikdy jsem nesdílela nadšení ostatních dětí z bílé navlhlé nadílky. Raději jsem
seděla doma a stříhala vlasy panenkám nebo
si prohlížela obrázkové knížky. Můj tatínek,
jako spousta jiných tatínků, ovšem dostával
v zimě podivné nápady a pod různými záminkami mě lákal z tepla mého dětského pokoje do krajiny plné klouzajících cest a větví
zákeřně čekajících na okamžik, kdy lstivě
sesypou všechny nasyslené vločky na mě, nic
netušícího kolemjdoucího. Vraceli jsme se
domů dřív, než maminka očekávala – tatínek
s pocitem marnosti a já s usopleným nosem.
Pak nastalo relativně krátké období rodičovského prozření, že ze mě lyžařka nebude,
a já měla klid. Jenže podobný, z mého pohledu naprosto poťouchlý nápad dostal někdo
i na ministerstvu školství a do osnov 7. třídy
základní školy se zařadil lyžařský kurz. Doteď
si pamatuju, jak jsme jako stádo soumarů šli
potemnělou krajinou kdesi v Krkonoších s těžkými batohy na zádech a přetěžkými lyžemi
na nich. Někteří ty lyže alespoň potřebovali, ale
já ne. Z přestálého stresu a strachu o holý život
jsem dostala hroznou rýmu a lyžařskou chatu
jsem opouštěla sporadicky a pouze pod tlakem.
Když je člověku patnáct a dostane občanku,
myslí si, že o spoustě věcí ve svém životě bude
rozhodovat sám. No, tak to je ale omyl, protože
zase přijde zima, napadá dostatečné množství
sněhu a první ročník gymnázia vyrazí lyžovat.
V tom prvním ročníku jsem byla bohužel i já.
Hubená holčička s velkými brýlemi a malým
sebevědomím, které klesalo, když jsem se postavila na běžky. Nějakým způsobem jsem se tehdy
doválela domů. Pletené kamaše jsem měla obalené sněhem a kostní dřeň zmrzlou na kost, takže jsem vážila mnohem víc než na začátku šílené výpravy. Navíc musím přiznat, že běžkování
byla ještě ta snazší část celé zábavy, kdy jsem
pouze při běhu vytrhla běžkám vázání. Když

přišel na řadu sjezd a slalom mezi hůlkami, odnesl to můj malý nos a ty hnusné obrovské brýle.
Od konce prvního ročníku mi bylo jasné,
že já se musím přesunout jinam a začala jsem
na tom cíleně pracovat. První pokus byl špatným směrem, skončila jsem v poměrně studené
Kodani, ale to mě neodradilo od přemýšlení
nad tím, jak se nastěhovat slunci přímo pod
nos. Zbavit se zimy byl téměř ústřední cíl mého
života, který se ale neustále ztrácel v nedohlednu, jak se moje dvě holčičky postupně zamilovávaly do sáňkování, začaly bruslit a naučily
se lyžovat. Byla jsem rok co rok vystavována
studenému větru, závějím, jinovatkám a občas
i nutnosti z haldy sněhu vyhrabat malý ford.
Dnes je všechno úplně jinak. Domek na pláži
s vrnícím stropním ventilátorem a tyrkysovou
lagunou, rudě nalakované nehtíky vykukující z lehounkých sandálků, hektolitry čerstvě
vymačkané šťávy z exotického ovoce, přímořský vánek čechrající sluncem prozlacené vlasy
a teplem zlenivělé tělo ale nemám. Přijala jsem
radu svého dobrého přítele, radu stejnou, jakou
jsem opakovaně dostávala i v minulosti, a změnila jsem pohled na zimu. Řekl mi: „Nebuď
praštěná, vezmi si teplý ponožky, pořádně se
oblíkni a běž ven. Přece nestrávíš půl života
zavřená doma jenom proto, že se neumíš pořádně
oblíct.“ Tak jsem si koupila funkční oblečení a jsem v očekávání – sněhu, roztopených
kamen, horkého čaje, vlněných plédů a taky
Vánoc. Ty jsou totiž na zimě stejně nejlepší.
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
ZIMNÍ RUMBA A RUMOVÝ ČAJ
Zachumlat se do hřejivé a měkounké ovčí vlny po procházce
po bělostném křupavém sněhu je pro mě novým vrcholným
zážitkem zimy. Kvalitní velká a teplá deka ze 100% ovčí vlny se
ale bude hodit za jakéhokoli zimního dne a v těch nevlídných,
sychravých, plných mlhy a tmy možná obzvlášť. Deku Rumba
navrhla pro švédskou značku Klippan Birgitta Bengtsson Björk
a v České republice ji pořídíte ve velikosti 130 x 200 cm
za 2 190 Kč na www.get-inspired.eu.
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BUDOUCNOST
pro Váš interier

Skleněné obklady v interiérech
Pracovní desky do kuchyní ze skla
Celoskleněné dveře a příčky

Praha - Družstevní ochoz 30, 140 00 praha 4 - nusle, +420 261 226 786, +420 261 226 017, info@barevnaskla.cz, www.barevnaskla.cz
Brno - pražská 156, 642 00 Brno - Bosonohy, +420 602 646 440, info@skleneneobklady.cz, www.skleneneobklady.cz

Limitovaná edice Tucson Welcome 1,7 CRDi již za 569 990 Kč!
Královský vůz s úsporným dieselovým motorem a královskou
výbavou, ve které nechybí navigace s 8palcovým displejem,
parkovací kamera, vyhřívaný volant i sedadla, automatická
klimatizace či bezpečnostní systémy - asistent jízdy
v pruzích LKAS a sledování dopravních značek SLIF.

Komplexní
záruky bez
omezení km

Komplexní
záruky bez

Příběhy
úsPěchu
Speciální příloha magazínu moderní byt

Příběhy
úsPěchu

Život je jako jízda
na kole. abyste
udrŽeli rovnováhu,
musíte se neustále
pohybovat vpřed
Albert Einstein

II

editorial
Vážení a milí čtenáři,
možná už jste si někdy také položili otázku, jak to jen
ti úspěšní lidé dělají, že se jim daří, na co sáhnou, že
jejich podnikání roste navzdory krizi a leckdy možná
i díky ní. Budete-li číst pozorně, v následujících
18 příbězích odpovědi na tyto otázky najdete. Není
v tom samozřejmě žádná magie. Stačí namíchat koktejl
z nápadu, odhodlání, odvahy, vize a pracovitosti a – jak
cituje jeden námi oslovený podnikatel Tomáše Baťu – budete-li poctivě pracovat, penězům se neubráníte!
Jedním z poznávacích znamení úspěšných podnikatelů
je i to, že se nezdržují objevováním vynalezeného. Mnozí
z těch, které v této příloze představujeme, nevynalézali
nové televize, sedačky či sekačky – prostě našli ty
nejlepší a nejkrásnější na světě a začali je k nám dovážet.
Jestli si ale myslíte, že vytipovat a získat k prodeji
špičkové zboží je málo, mýlíte se. Najít produkt, kvůli
kterému si budou zákazníci ve frontě podrážet nohy, je
totiž čím dál tím husarštější kousek. O to obdivuhodnější
je, když někteří z hrdinů této přílohy dokonce takové
zboží sami vymysleli, vyvinuli, vyrábějí a ještě vyvážejí
do celého světa.
Pokud hledáte inspiraci pro vlastní podnikání, anebo
pokud vám prostě v poslední době chybí příběhy
s dobrým koncem a dobré zprávy o naší zemi,
doporučujeme mít tuto přílohu vždy po ruce. Naše
povaha, talent i další vlastnosti jsou mnohem, ale
mnohem lepší, než si myslíme.

Markéta Klocová, šéfredaktorka
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Podnikatelské
Příležitosti jsou jako
autobusy. Vždycky se
objeVí další
Richard Branson

David Řezníček

Holešovická
továrna na sny
Konsepti

Ing. Jaroslav Vrtal a Dušan Vrtal

Lásku k dřevu mají v genech
Sapeli

Martin Cakl

Nejsme hamižní,
neděláme byznys za
každou cenu
BaSys

Miloslav Sedlák

Poggenpohl je
výjimečný
Poggenpohl

Ing. Petr Kratochvíl

Stále o krok
napřed
KPP
Karel Vágner

Bezpečné
parkování
vlastního těla
Hästens
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Holešovická
továrna na sny
Bez Konsepti si obdivovatelé extravagantně krásných a vytrvale kvalitních věcí
nedovedou už český trh s nábytkem představit. David Řezníček, zakladatel
a majitel firmy, přivezl před 20 lety ze světa to nejlepší a svedl Čechy
k designovému dobrodružství.

K

O FIRMĚ:

dyž mu bylo třicet, rozhodl se stát se nezávislým a založil Konsepti. Předcházelo tomu
zjištění, že prodávat pouze kancelářský
nábytek ho zcela nenaplňuje. Skutečnost, že vyhrál
o čtyři roky dříve výběrové řízení na pozici ředitele
české pobočky holandské firmy Ahrend pro něj
znamenala nejen vstupenku do oboru, ale i faktické zaučení od nejlepších v oboru – jakousi
zahraniční nábytkářskou univerzitu.

Firmu Konsepti založili v roce
1995 David a Lucie Řezníčkovi.
Nejprve se jejich výhradními
dodavateli staly firmy Vitra,
Moroso a Amat. Později
přibývaly další významné
značky, jako jsou Driade, Alias
a Kartell v roce 1997, B & B
Italia, Cassina a MDF Italia
v roce 2000, Cappellini v roce
2004, Howe, Established &
Sons a DeLa Espada v roce
2008, Paola Lenti, Gervasoni,
Walter Knoll, Boffi a Magis
v roce 2010 a dnes Konsepti
úspěšně dováží a prodává více
než 40 prestižních designových
značek. Fanoušci zajímavého
designu se mohou
zaregistrovat do spolku
Komplot a být tak
zprostředkovaně i osobně
v kontaktu s klíčovými
architekty a designéry,
potkávat se na zajímavých
akcích v oboru a sdílet
nejrůznější výhody a benefity.
Na nákupy se pak mohou vydat
do showroomů v Praze, Brně
a Bratislavě nebo lovit
designové kousky z pohodlí
domova na e-shopu

Proč jste se rozhodl odejít z takové funkce?
Osamostatnit se byla touha, která odpovídala
tomu nádhernému a nekritickému věku. Byl jsem
tehdy nejpíš na vrcholu svých fyzických i intelektuálních sil a rozpučel se kapitalismus, takže se dostavil pocit, že je ta správná doba postavit se na vlastní
nohy. Netoužil jsem tehdy stát se velkým podnikatelem, což ostatně nejsem ani dnes, ale spíš dělat věci,
jak nejlépe to jde – po svém.V kreativnějším oboru,
kde neplatí jenom zákony byznysu, není dobré podřizovat se bezmezně excelovým tabulkám nebo necitlivým nařízením šéfů.Věděl jsem, že pokud budu
chtít mít ze své práce radost, budu to muset sám vybudovat, ať se mi chce nebo nechce. Dodnes mě podnikání stojí víc sil, než by muselo, kdybych byl přirozený podnikatelský talent. Ale pořád mi ta možnost
určité svobody, výběru a volby priorit stojí za to.
Začít po revoluci bylo násobně lehčí, protože tehdy byli lidé hladoví po nových a hezkých
věcech. Převézt zboží přes hranice tehdy neuměl
zdaleka každý, byly dovozní cla, depozity, prostě
různé administrativní překážky. Málo lidí hovořilo cizími jazyky. Uměl jsem slušně anglicky a měl
jsem obchodní vzdělání, takže technika obchodu

KONSEPTI,
www.konsepti.com

1995

Po 4 letech práce v oboru založil
David Řezníček s manželkou
Lucií vlastní firmu. V první fázi
se výhradními dodavateli staly
firmy Vitra, Moroso a Amat.
Důležitá je spolupráce
s architekty na realizacích
interiérů vyššího standardu –
především pro banky
a kanceláře zahraničních firem
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mi nedělala problém. Stačilo jenom něco zajímavého dovézt a zaníceně to prezentovat. Lidé byli
otevření a zvědaví a neměli moc kde nakupovat.
Jaký jste tehdy byl?
Nezdůrazňoval bych „tehdy“ a „byl“. Mění se
pouze věk, princip fungování není odlišný. Jenom
v 26 letech má člověk spoustu energie a méně
pochybností, protože postrádá zkušenosti a žije
v představě, že všechno je skvělé a dobře to dopadne.
Díky tomu, že jsme se nebáli, jsme měli v prvních
letech velký úspěch. Strhli jsme na sebe hodně
pozornosti, protože jsme dělali i nekonvenční věci.
Ale jak život přichází se vším všudy, přijdou děti,
nějaké zdravotní problémy, nějaké neúspěchy a vy
ztrácíte odvahu dělat vylomeniny. Tíha nabytých
zkušeností a proher vás trošku svazuje a táhne
více do mainstreamu. Ohlížíte se na rodinu, kolegy,
konkurenci, zvažujete, zda děláte to či ono dobře.
Snažíme se proto, aby do firmy přišli mladí lidé,
kteří budou mít především odvahu a energii.
Do jaké míry je kreativita součást vaší osobnosti?
Myslím, že mám pouze lehce nadprůměrnou
schopnost estetického vnímání. Souvisí to spíš
s otevřeností, touhou poznávat, nebát se zážitků
a prožitků. Spíš než kreativita je to životní postoj.Vystudoval jsem ekonomickou školu, nejsem
architekt ani designér. Určoval jsem v minulosti
v Konsepti povětšinou směr, ale málokdy jsem něco
skutečně vymýšlel. Snažil jsem se inspirovat tím,
co jsem viděl, četl, zažil…, co mě nadchlo. Hodně
mě obohacovalo cestování, setkávání s architekty,
designéry, lidmi ze zahraničí. Převáděl jsem si vše

1997

2002

2004

2006

Setkání s Borisem
Hrbáněm vyústilo
v založení Konsepti
v Bratislavě. Portfolio
dodavatelů se rozšiřuje
a Konsepti realizuje
zakázky pro ČNB,
Komerční banku, ale i PPF.
Rozšiřuje se showroom
v centru Prahy podle
návrhu arch. Petra Koláře
a studia ADR

Rozsáhlé povodně zasáhly
i pražský showroom a část
nábytku i dokumentace byla
zničena. Tým přechodně
přežíval v malém bytě, ale
už 2 měsíce po zkáze
připravil poutavý displej pro
Designblok

Konsepti se v Praze stěhuje
do továrny Holport
v Holešovicích. Přichází
skvělý rok a první
prolomení hranice obratu
100 mil. Kč

V centru Prahy byl otevřen
Kartell Flag Store coby první
pobočka Konsepti v Čechách

text: martina paulová, foto: lukáš hausenblas a archiv

o majitelích:
David a lucie Řezníčkovi,
pocházejí z Pardubic,
v roce 1995 založili
firmu Konsepti,
mají tři syny
a tříbarevnou kočku,
bydlí v domě
od arch. J. Zázvorky z r. 1938,
který už dlouho opravují
a opravovat ještě budou,
rádi lyžují a jezdí
na kolečkových bruslích,
v tenise mají slabší bekhend

www.modernibyt.cz
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PŘÍBĚHY
ÚSPĚCHU
Úložný systém Homage to
Mondrian, design Shiro
Kuramata, inspirovaný
grafickými díly Pieta
Mondriana, vyrábí
Cappellini, cena na dotaz

rozhovoru pro naši knihu o 20 letech Konsepti
řekl, že se nelze ubránit tomu, aby člověk generačně neuvízl v nějaké etapě a měl nejradši věci
z té doby. Samozřejmě ocení novinky, ale už se mu
nedostanou do srdce. Do jisté míry je to tím, že
člověk stárne, ale je v tom i kus pragmatismu. Příliš
značek ve firmě znamená více lidí, větší kvantitu,
ale menší kvalitu informací a logicky i servisu.
Je třeba nalézt optimální hranici. Prodávat z padesáti katalogů je cesta do pekel. Dlouho jsem se
snažil držet velmi úzké portfolio, prvních zhruba
pět let jsme si vystačili s pěti firmami. Byli jsme ale
zvědaví a pomalu jsme značky přidávali my sami
nebo je přiváděli klienti a architekti. Dnes celkově
dovážíme asi oněch 50 značek, ale ve skutečnosti se soustředíme na menší okruh preferenčních
partnerů Spolupracujeme s nimi dlouhodobě
a máme osobní vztahy s majiteli či managementem založené na vzájemné důvěře. Takových firem
je deset, možná dvanáct, ale tvoří 80 % obratu.

Soška Eames House
Bird, design Charles &
Ray Eamesovi, vyrábí
Vitra, cena 4 793 Kč

Křesla Up 2000 a Up Junior, design Gaetano
Pesce, první model navržen už v r. 1969,
vyrábí B & B Italia, ceny 113 268 a 33 106 Kč

do svého světa, a když se mi něco líbilo, hledal jsem
způsob, jak to využít a předat dál. Jsem v podstatě replikátor, nikoliv kreativec, jen někdo, kdo
snad dokáže krásno vnímat a zprostředkovat.
Spolupracujete hodně s architekty…
Konsepti vyrostlo na vztahu s architekty. Ne
úmyslně, ale spontánně. Možná není moudré
říkat, že nejsme vlastně příliš dobří obchodníci.
Faktem ale je, že to, co děláme, máme příliš rádi
na to, abychom mohli být neoblomní. Dodáváme
velmi kvalitní, výrazný a moderní nábytek za odpovídající ceny a k tomu potřebujete architekta
jako mediátora a zprostředkovatele, který klienta
přivede, „otevře“ a povzbudí v něm touhu ty věci
mít doma. A musíte poskytovat skvělou službu.

Stohovatelná židle
Chair One, design
Konstantin Grcic, vyrábí
Magis, cena 7 962 Kč

Jak vybíráte značky? Jezdíte na veletrhy?
Po pravdě – už dost nerad. Souhlasím s R. Fehlbaumem, prezidentem Vitry, který v nedávném

2008

Poslední předkrizový rok
přináší výjimečné zakázky
(PPF Gate). Hostem firmy
na Designbloku je Alfredo
Häberli. Konsepti druhým
rokem vydává svůj magazín
Komposti. Koná se první
Holport outdoor party
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V roce 2002 vás postihly záplavy.
Jak jste se s tím vyrovnávali?
Tehdy jsem se neprojevil jako ideální manažer.
Byl jsem mimo Prahu, zaměstnanci mi volali a já
jen ujišťoval, že se nic neděje, že se dívám na televizi, kde primátor tvrdí, že je všechno pod kontrolou. Moji lidé na mne nedali a začali sami vynášet
nábytek a tak toho hodně zachránili. Ze 400 m2
showroomu jsme nicméně skončili v malé kanceláři
plné šanonů a zakázek a nábytek byl kdesi po garážích a sklepech mimo Prahu. Byli jsme hlavně
psychicky na dně.Ve skutečnosti jsme si ale nikdy
nepřipouštěli, že by to pro nás mělo znamenat konec.
Byla to vážná, ale ne nepřekonatelná překážka.
Jak vidíte budoucnost?
Kdysi jsem četl knihu, ve které autor sestavil
jakousi stupnici úspěšnosti manažerů. Poslední
fází a skutečně nejvyšším úspěchem je podle něho
předání firmy. Máme bezvadné kolegy, skvělého šéfa obchodu Roberta Fraňka, firma už dnes
funguje úspěšně i bez nás . To, že já do řízení
tolik nezasahuji, se poznalo vždy na uspořených
marketingových nákladech. Osobně se chci věnovat objektu továrny Holport a také chci pomoci kolegům v Konsepti v Brně a Bratislavě.

2010

2011

2013

2015

Je dokončena poslední
fáze rekonstrukce
a dostavby Holportu
a Konsepti se v Praze
rozrůstá na cca 1 100 m2.
V Bratislavě se stěhuje
Konsepti do nového
showroomu v historické
budově bývalé Klingerky
v Továrenské 10

V Bratislavě Konsepti
dokončuje kompletní
dodávku interiéru pro J & T
FG. V tomto projektu byla
v plné míře využita možnost
spolupráce mezi Konsepti
Praha (architekt, specifikace
projektu) a Bratislava (klient,
realizace). Proběhly
úspěšné akce Holport
Outdoor Tour, Designblok
v Praze a Design weekend
v Bratislavě

Několik měsíců
po návštěvě Patricie
Urquioly otevírá Konsepti
ve spolupráci s Petrem
Burianem Konsepti Store
v centru Brna. Vzniká
Komplot – spolek pro
interiérové tvary a zážitky

Konsepti otevírá D1 ONE –
e-shop a tak trochu jiný obchod
u dálnice D1, který nabízí výběr
značkového designu za přitažlivé
ceny s okamžitým nebo rychlým
dodáním a který je věkem
i duchem mladý, digitální
a empatický

Příběhy
úsPěchu

Lásku k dřevu
mají v genech

Firma Sapeli je nejstarším a největším výrobcem interiérových dveří u nás. Svůj název
nese po jednom z nejodolnějších druhů exotických dřevin mahagonu, který je v základní
nabídce povrchů vyráběných dveří. Stejná houževnatost koluje i v žilách lidí, kteří se
po revoluci rozhodli obnovit dobré jméno české řemeslné výroby.

H

o firmě:

istorie společnosti Sapeli sahá do konce
19. století, kdy byla na místě dnešního
závodu v Polné vystavěna pila s mlýnem
a škrobárnou. Těch se v roce 1918 ujal Jindřich
Procházka, který z nich během pár let vybudoval prosperující podnik. Jeho rozkvět však netrval dlouho. V posledním dni války byl závod při
náletech vybombardován. Ačkoli se Jindřichu
Procházkovi a jeho synu Jindřichu Procházkovi mladšímu podařilo nabrat druhý dech
a dřevařskou výrobu obnovit, k dalšímu rozvoji
rodinného podnikání už po roce 1948 nedošlo.

Společnost sapeli patří
ke špičce v oblasti výroby
dveří a dveřních zárubní
u nás. Pracuje v ní více než
300 zaměstnanců a její dveřní
komplety se objevují
v developerských projektech,
hotelech, ale i v televizních
reklamách nebo seriálech.
Od roku 1993 vyrobila
společnost přes 3 miliony
dveří. V dýhovaných
kompletech ovládá dvě třetiny
českého trhu.

Celý život mezi dveřmi
Abychom se dostali k novodobé historii společnosti Sapeli, musíme se podívat do minulosti ještě
jedné rodiny z Vysočiny – rodiny druhého zakladatele dnešní firmy Ing. Jaroslava Vrtala. „Lásku ke dřevu jsem dostal do vínku od svého táty, který byl
tesař. Jako kluka mě také brával s sebou, když jezdil
na domy stavět střešní vazbu. Ještě víc jsem k jeho
práci přičichl, když jsem se poprvé dostal na brigádu do Jihlavských dřevařských závodů, v nichž
tehdy pracoval. Když jsem se pak v patnácti letech
rozhodoval, co budu dělat, měl jsem jasno,“ vypráví
Jaroslav Vrtal. Po studiích na střední průmyslové
škole dřevařské v roce 1970 se vrátil do Jihlavských
dřevařských závodů již jako zaměstnanec a během
několika let si osahal práci se dveřmi ze všech stran
– z hlediska výroby, kvality, technologie i obchodu.

Během své 23leté historie
posbírala řadu ocenění – stala
se Firmou roku 2011 kraje
Vysočina, opakovaně
obsadila první pozice
v žebříčku nejoblíbenějších
firem České republiky v rámci
soutěže Czech Top 100,
získala Zlatou medaili
stavebních veletrhů IBF.
Mimo českou kotlinu působí
Sapeli na Slovensku,
v Rakousku, Německu,
Švýcarsku, Maďarsku, Polsku,
Bulharsku, Chorvatsku,
Francii i Kanadě

zpátky ke kořenům
V prvních porevolučních letech dostal Jaroslav
Vrtal nabídku na vedení provozu v Polné, který

sApeli,
www.sapeli.cz

1992–1993

Ve starém polenském závodu
se pod hlavičkou firmy Sapeli
začíná psát nová kapitola jeho
historie. Hlavními autory jsou
Jindřich Procházka ml.
a Ing. Jaroslav Vrtal
Zákazníkům je představena
nová modelová řada Standard,
která nabízí na tehdejší poměry
u nás první větší sortiment dveří
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se současně měl vrátit v rámci restitučních řízení
zpět do vlastnictví rodiny Procházkových. „Situace v polenském závodu vůbec nebyla jednoduchá. Výstavba v té době stagnovala a spolu
s ní i poptávka po dveřích. Provoz tak fungoval
jen dva dny v týdnu a hrozilo reálné riziko, že
se zastaví úplně,“ líčí tehdejší stav věcí Jaroslav
Vrtal. „Východiskem mohlo být jeho osamostatnění. Tuto představu jsme spolu s mým předchůdcem v Polné nadnesli panu Procházkovi, který
chtěl provoz původně jen pronajímat. Myslím,
že v nás tehdy rozpoznal spřízněné duše a nakonec se rozhodl vstoupit do Polné aktivně. Tak
v listopadu roku 1992 vznikla firma Sapeli.“
design vChází dveřmi
První roky existence firmy se nesou ve znamení
zefektivnění výroby a dohánění světových trendů,
které byly čtyřicet let zavřené za železnou oponou.
„Původní sériovou výrobu na sklad jsme nahradili výrobou zakázkovou, která nám uvolnila ruce
a umožnila vyrábět dveře ve vícero dýhovaných
povrchových úpravách a v různých provedeních.
Tradiční nabídku dýh mahagon a koto jsme tak
rozšířili například o dub, buk nebo jasan. Když
jsem se dostal poprvé do zemí, jako je Itálie nebo
Německo, zjistil jsem také, že samotnými dveřmi výroba nekončí, že k dřevěným dveřím patří
dřevěné zárubně a že to je ta správná cesta, kterou
chceme jít dál,“ vypráví Jaroslav Vrtal. V dnešní
době nám dodávání dveří v kompletu připadá jako
naprostá samozřejmost. „Tehdy jsme ale tuto zkušenost museli předat dál a naučit stavební firmy,
které doposud osazovaly hrubé stavby kovovými

1995

1996

2000

2002

Pod heslem „Ke dřevěným
dveřím patří dřevěné
zárubně“ razí Sapeli u nás
zcela nový trend a se
svými dýhovanými
obložkovými zárubněmi
Chest-System se stává
špičkou v oboru

Sapeli investuje
do modernizace výroby
v Polné. Staví novou halu,
v níž je soustředěno
kompletní zpracování
dveřovky až po zabalení
finálního produktu.
S modernizací strojového
parku přechází výroba
zárubní z manufakturní
na polosériovou

Sapeli kupuje závod
na výrobu dveří
v jihočeském Vyšším Brodě
a v jihlavském Bedřichově
vzniká centrální sklad,
obchodní centrála
a moderní vzorkovna

V jihlavských Starých Horách se
otevírá nový závod, v němž je
soustředěna celá produkce
zárubní. Stěžejní investicí je
nová výrobní linka Lehbrink
(první u nás), která umožňuje
plně sériovou výrobu zárubní
a jejich komplexní kompletaci

text: anna martinková, foto: lukáš hausenblas a archiv

o maJitelích:
ing. Jaroslav vrtal
se pohybuje v dřevařském
průmyslu celý život. V roce
1970 začínal v Jihlavských
dřevařských závodech
ve výrobě dveří. Roku 1992
stál u zrodu firmy Sapeli, v níž
dnes působí jako předseda
představenstva
Mladší syn Dušan vrtal je
dalším nositelem dřevařských
genů ve společnosti Sapeli.
Jeho parketou je marketing
a inovace a vývoj produktů.
Současně je členem dozorčí
rady společnosti

www.modernibyt.cz
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Příběhy
úsPěchu
co souvisí s montáží dveří (od objednání, zaměření až po dodání a záruční i pozáruční servis).
Uznání znamená závazek
Historie společnosti Sapeli je příběhem o obdivuhodné odhodlanosti a zarputilosti, s nimiž se její
zakladatelé s týmem zaměstnanců pustili do oživení socialismem poněkud zaprášeného řemesla.
Hlavní roli v něm hrají investice do nejmodernějších výrobních technologií, krok sladěný s posledními trendy, inovace produktů ve vlastní autorské
dílně, kvalita zajištěná mnohonásobným testováním, ohleduplnost k životnímu prostředí i regionu
a lidem, kteří v něm žijí. „Jsme hrdí především
na to, že jsme ryze česká firma, která stojí na vlastních nohou bez úvěrů či zahraničního kapitálu
a která si nezískává své zákazníky ničím jiným
než kvalitou a poctivým přístupem. Dobrý pocit
z odvedené práce a pozitivní odezva od zákazníků
i odborné veřejnosti jsou tedy tím hlavním, co nás
pohání pořád dál,“ uzavírá Ing. Jaroslav Vrtal.

zárubněmi, s tímto řešením pracovat. S filozofií
kompletů se nám podařilo dosavadní vnímání dveří
a zárubní u nás změnit. Lidé je přestali chápat
jako stavební prvek a začali je postupně vnímat
jako interiérovou záležitost se stejnou estetickou důležitostí, jakou má například nábytek.“
ProdUkty s PřidanoU hodnotoU
Výroba dveřních kompletů předznamenala další
směr vývoje firmy. Nabídka dřevěných zárubní
a rozšiřující se sortiment modelů dveří si vyžádaly
další prostory – novou výrobní halu v polenském
závodu, provoz ve Starých Horách, kam se soustředila výroba zárubní a výroba dveří s umělými
povrchy, a areál v jihlavském Bedřichově, v jehož
prostoru byl vybudován centrální sklad a obchodní centrála s novou vzorkovnou. Se zájmem
o dveřní zárubně vzrostla také poptávka po odborné montáži. „Abychom mohli poskytnout svým
zákazníkům komplexní servis, vytvořili jsme síť,
která nám funguje dodnes v podobě Sapeli center
a Sapeli pointů. Součástí jejich služeb je poradenství, konzultace s bytovým designérem a vše,

Ačkoli se sortiment Sapeli rozšířil
v běhu času i o dveře z umělých
materiálů, rodinným stříbrem
zůstávají nadále dýhované dveře

2005

Sortiment dveří Sapeli
dosahuje doposud největšího
rozšíření. Mezi novinkami se
objevují speciální
bezpečnostní a klima dveře.
Poprvé se objevuje také
exotická dýha zebrano
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BUdoUcnost firmy
Ve šlépějích spoluzakladatele firmy Ing. Jaroslava Vrtala kráčí jeho mladší syn Dušan Vrtal. Stejně
jako pro jeho otce byla i pro něj práce se dřevem
jasná volba. Po získání výučního listu v oboru
truhlář vystudoval střední průmyslovou školu
dřevařskou a od té doby pracuje v rodinné firmě.
Už během studia začal v Sapeli pracovat jako
brigádník, po ukončení studia jako řadový dělník
ve výrobě dýhovaných dveří v Polné. Následně se
přesunul do výroby zárubní do Jihlavy, pracoval
jako vedoucí provozu výroby dveří. K obchodování
„přičichl“ v prodejně dveřních doplňků a poté při
práci v marketingovém oddělení. V současné době
má na starosti oddělení obchodního zboží a podílí se také na vývoji a inovacích nových výrobků.
Současně je členem dozorčí rady společnosti.
Renáta Halíčková, dcera spoluzakladatele pana
Procházky, působí ve společnosti jako předseda
dozorčí rady. Oba chtějí i nadále pokračovat
v tradici ryze české rodinné firmy a stavět na základech kvality a poctivosti, které položili jejich
rodiče. Oporou jsou pro ně podle jejich vlastních
slov především zaměstnanci firmy, kteří patří mezi
naprostou špičku v odvětví výroby dveří.

2006

2009

2011

2015

Spolumajitel firmy Jindřich
Procházka získává
ocenění Podnikatel roku
kraje Vysočina. Sapeli
zahajuje spolupráci se
společnostmi, jako je Orco,
Skanska, Finep & partners
nebo Central Group
a zapojuje se do velkých
developerských projektů

Sapeli získává ocenění
CZECH TOP 100 a patří
mezi 100 nejuznávanějších
firem v ČR. Zároveň se
stává nejváženější firmou
v oboru.

Sapeli získává ocenění
Firma roku kraje Vysočina
a ocenění Odpovědná
firma. Její produkty se
pyšní cenami typu Zlatá
medaile stavebních
veletrhů IBF

Společnost Sapeli dlouhodobě
spolupracuje s předními
osobnostmi české architektury
a designu, jako je Zdeněk
Fránek, Josef Pleskot nebo
Bořek Šípek. Tvůrčím počinem
z této spolupráce je první ročník
soutěže Inspireli Awards pro
mladé talenty. Dodává dveře pro
český pavilon na světové výstavě
EXPO 2015 v Miláně

Více než

100 dýh
v nabídce

S DÝHOU TO UMÍME
Dýha je velmi tenký plátek dřeva, který vzniká
krájením či loupáním kmene stromu. Každé
dýhované dveře jsou originálním mistrovským
dílem přírody, která je tím nejlepším designérem.
2/3 dýhovaných dveří v ČR pochází od nás, z Vysočiny.
V naší nabídce najdete i stejně pestrou paletu
umělých povrchů či celoskleněné dveře a stěny.
Více na www.sapeli.cz nebo u našich prodejců
v síti SAPELI CENTRUM a SAPELI POINT. U nás si
určitě vyberete.

SAPELI, věřím českým dveřím

PŘÍBĚHY
ÚSPĚCHU

Nejsme hamižní, neděláme
byznys za každou cenu
O tom, jak se stát jedničkou mezi nezávislými distributory prémiové audio a video
techniky, o filozofii firmy a o krizi, která může být i prospěšná, si s námi povídal
generální ředitel firmy BASYS CS Martin Cakl.

O FIRMĚ:
Společnost BaSys je předním
distributorem prémiové audio
a video techniky se sídlem
ve Švýcarsku a s distribučními
společnostmi v několika
zemích střední Evropy.
Zakladatelem a prezidentem
skupiny společnosti BaSys je
Sándor Bartha. Firma se
dodnes zaměřuje na trh
v České republice, Maďarsku
a na Slovensku, kde má
vynikající pověst a velké
množství věrných zákazníků
a prodejců. Od roku 1991, kdy
byla společnost BaSys
založena, zastupuje světové
značky: Pioneer, Bose,
Behringer, Bugera, Rean,
Neutrik, Cordial, Devolo,
Beyerdynamic, Midas, Klark
Teknik.
BaSys nabízí celý sortiment
jejich produktů, nikoliv jen
vybranou část. Má-li zákazník
zájem o jakýkoliv aktuální
produkt, který tyto značky
nabízejí, může si být téměř
jistý, že ho v BaSysu najde

BASYS,
www.basys.cz,
www.basysnet.cz

1991
Vznik firmy a otevření
kanceláře v Bratislavě.
Hlavní činností firmy je
distribuce IT komponentů
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Většina příběhů o úspěšných firmách začíná
na počátku devadesátých let kdesi v garáži.
Začínal tak i příběh firmy BASYS CS?
Na počátku devadesátých let naše firma začínala jako distributor počítačových komponentů.
V té době byl hlad úplně po všem, logicky přišla
i poptávka po spotřební elektronice. Kotoučové magnetofony, VHS přehrávače a autorádia se
staly obrovským fenoménem, o čemž se na vlastní
kůži spolumajitelé firmy přesvědčili ve chvíli, kdy
první plnou dodávku elektroniky, kterou přivezli
z Německa, měli prodanou ještě dříve, než ji stihli
vyložit. O tom, že jde o potencionální byznys, který
je potřeba začít rozvíjet, nebylo nejmenších pochyb.
Podle čeho jste vybírali značky, které
budete zastupovat?
Od samého počátku se zaměřujeme na prémiové
produkty prémiových značek. Spolupráce s naší
první značkou Pioneer trvá dodnes. S dalšími spolupracujeme minimálně deset let, což je pro nás skoro
jako manželství, ve kterém jde především o vzájemnou důvěru. Dlouholeté partnerství je pro nás důležité zejména ve chvílích, kdy se jedné ze stran nedaří
a druhá strana ho podrží maximální vstřícností.
Jak se výrobky prémiových značek
prodávaly na našem trhu?
Prémiové výrobky našich značek jsme od počátku
distribuovali přes prodejce v menších i velkých městech po celé republice. Ať to byly prostorné prodejny
nebo malé obchůdky různých zaměření, s lidmi
větších či menších schopností, začali jsme se potýkat
s tím, že prodejci buď nechtěli, nebo nedokázali naše

produkty prodat, případně jim chyběl kapitál. Psal
se rok 1999, když jsme přišli s myšlenkou postavit
showroom, kterou jsme rok poté zrealizovali. Jeden
ze spolumajitelů firmy pocházel ze Slovenska, proto
jsme první prodejnu otevřeli v Bratislavě.Velká nákupní centra tehdy zažívala svůj boom, volba místa
byla jasná. Dodnes s nadsázkou říkáme, že pronájem
za metr čtvereční byl snad nejdražší v Evropě. Následující rok jsme otevřeli prodejnu v nejefektivnějším nákupním centru v Praze na Smíchově, kterým
je dodnes. Místo to bylo zvolené geniálně, o čemž
vypovídá i fakt, že i dnes po patnácti letech si ji zákazníci pamatují. Během následujících pěti let jsme
otevřeli další prodejny s úmyslem pomoci našim obchodním partnerům tím, že jim nabídneme prostor,
kam mohou svého zákazníka přivést a uzavřít s ním
obchod. Tento náš úmysl se bohužel nesetkal ze
strany prodejců s pochopením. Někteří měli naopak
pocit, že jsme se pro ně stali konkurencí. Pro nás byl
tento krok přínosný v tom, že jsme postupně začali
zjišťovat potřeby zákazníků nezprostředkovaně
a mohli na ně reagovat.Výsledek se dostavil a firma
v té době dosahovala téměř půlmiliardového obratu.
To zní jako splnění amerického snu,
dotkla se vás nějak světová finanční krize?
Psal se rok 2007, firma měla obrovské úspěchy
a já jsem ve svých třiceti letech nastoupil na pozici
generálního ředitele. S nadsázkou říkám, že se mi
splnil sen a stal jsem se velkým ředitelem velké
firmy (smích). Ekonomika byla nakopnutá, lidé byli
ochotni utrácet a potrpěli si na image úspěšného
člověka, který si může dovolit zaplatit za kvalitu
nemalé částky. Plánované zvyšování obratu se nám

1992–1993

1993

1999–2000

2002–2007

Získáváme zastoupení
světových AV značek
Pioneer, Bose a mnoho
dalších

Po rozdělení
Československa otvíráme
kancelář v Brně a později
i v Praze

Přicházíme s myšlenkou
postavit vlastní showroom,
kterou o rok později
realizujeme, a otvíráme
první prodejnu basys.net
v Bratislavě

Postupně otvíráme další
prodejnu basys.net v Brně a tři
prodejny v Praze. První v OC
Smíchov, druhou v OC Chodov
a třetí v OC Palladium
Dochází k fúzi obou poboček
do jedné se sídlem v Praze

text: edita erbsová, foto: lukáš hausenblas a archiv

osobnost basys:
Martin cakl
generální ředitel
Ve firmě Basys CS pracuje
s krátkou přestávkou již
od roku 1999, od roku 2007
na pozici generálního ředitele.
Za filozofií firmy prodávat
prémiové značky si pevně
stojí a zastává názor, že je
třeba mluvit jazykem, kterému
rozumí i zákazníci. Stejně tak
potvrzuje fakt, že nikdo není
tak bohatý, aby si mohl
kupovat levné věci. A pokud si
někdo levnou věc koupí, tak
pouze proto, že mu nikdo
nenabídl alternativu. „Naším
cílem není dovážet obrovské
kontejnery krabic, které bez
rozbalení posíláme dál, ale
naopak si zakládáme na tom,
že o každém výrobku chceme
vědět úplně všechno.“

„Nikdy zákazníkovi
neprodávejte to, co
sám nechce, takový
zákazník se k vám
nikdy nevrátí…“

www.modernibyt.cz
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PŘÍBĚHY
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Přenosný hudební systém BOSE Soundlink Mini BT
s přirozeným zvukem se vejde do dlaně vaší ruky, přehrává
hudbu pomocí telefonu iPhone, Android, Blackberry nebo
jiného zařízení Bluetooth® bez použití kabelu, cena 5 790 Kč

níka a lépe tak uspokojili jeho potřeby. Nehledě
na to, že zákazník se během pětadvaceti let strašně
změnil. Bez ohledu na to, jestli mu je dvacet nebo
padesát, si chce na televizi, za kterou má utratit
peníze, sáhnout. Dnes už víme, že zákazník nepotřebuje garanci nejnižší ceny, ale důvěru, že tady
budeme i za deset let, a stoprocentní služby.

Televizor LOEWE Reference 85 UHD
s úhlopříčkou 216 cm představuje
dokonalou souhru ušlechtilých materiálů,
krystalicky čistého obrazu a neobyčejné
kvality zvuku z integrovaného soundbaru,
cena na dotaz

bez problémů dařilo plnit a nebylo se čeho bát.
Byl by to téměř pohádkový příběh, kdyby nepřišla ekonomická krize. Zanedlouho po vypuknutí
krize značka Pioneer ze dne na den oznámila, že
končí s výrobou. Do devíti měsíců jsme vyprodali
všechny naskladněné televizory, měli jsme podepsané smlouvy na pronájmy obchodů s vysokými
nájmy na deset let dopředu, kvalifikovaný, a tudíž
finančně ohodnocený personál a nově postavené
sídlo firmy. Chuť lidí platit za kvalitu poklesla a s ní
téměř na polovinu poklesl i náš obrat. Z velkého
pana ředitele se stal krizový manažer. Pronajímatelé obchodních center nechtěli v době krize slevit
z vysoce nastavených nájmů a tak jsme s velkým
krvácením postupně uzavřeli naše prodejny.V té
době se znovu ukázalo, jak dobrým tahem byla spolupráce s prémiovými evropskými nebo japonskými
značkami. I když jsme se hodně trápili, tak právě
díky těmto vztahům se nám v oboru nezávislých
distributorů prémiových produktů podařilo udržet
pozici číslo jedna a během čtyř let z krize vybruslit.
Co vám krize naopak dala?
To, co nás opravdu posunulo dopředu, byla jistá
sebereflexe, kdy jsme si kriticky přiznali chyby z minulosti a poučili se z nich. Dodnes říkám,
že nám krize otevřela oči. Dlouho jsme našeho
zákazníka viděli skrz naše prodejce, takže jsme
svým způsobem byli slepí. Začali jsme stavět vlastní
prodejny, abychom dosáhli na koncového zákaz-

2005
Firma BaSys se stěhuje
do nově vybudovaného
vlastního sídla v Praze 10

A jak vidíte budoucnost firmy?
Uvědomujeme si, že jsme lídr trhu a jak je
složité tuto pozici udržet. Stejně jako cyklista
na špičce pelotonu schytáváme všechny mouchy,
ale jsme za to rádi a posunuje nás to dál. Cítíme
se našlápnutí a vůbec se nebojíme mluvit o našich aktivitách v budoucnu, mezi které patří
i to, že se nově chceme věnovat tzv. prémiové
bílé technice. Naši klienti, kteří si u nás kupují
elektroniku, jsou stejně tak nároční na lednice,
myčky, vysavače, pračky a kuchyňské roboty.
Stále více se chceme orientovat na profesionální
ozvučení, stadiony, komerční budovy… A tohle
všechno chceme propojit s internetovým světem. Už před sedmi lety jsem četl, že kdo nebude
v roce 2016 na internetu, nebude existovat, a já
cítím, že to tak bude… Na závěr bych řekl, že
kdo se k nám přidá, sveze se s naším úspěchem.

2007–2008

2009–2012

2013–2015

Na pozici generálního
ředitele nastupuje
Ing. Martin Cakl

Dramatický propad obratu
firmy až o 40 %

Měníme koncept prodejen
basys.net z kamenné prodejny
na projektovou kancelář

Zavíráme některé prodejny
basys.net.
Hledáme nová řešení

Získáváme zastoupení
značky Loewe
Začátek ekonomické krize
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Na čem teď pracujete?
Postavili jsme dva nové showroomy v Praze
a Brně, které jsme propojili s prodejci nábytku, vířivek a dalšího zboží zaměřenými na stejné klienty,
kteří tak pod jednou střechou dostávají mnohem
víc. Otevřenost a dobré vztahy s těmito firmami
fungují a to nás velmi těší. Daří se nám, což se snažíme společnosti vracet podporou některých charitativních událostí. Nezapomínáme ani na naše prodejce. Připravujeme pro ně internetovou platformu,
která je bude všechny sdružovat pod hlavičkou
naší firmy, ale každý z nich bude mít na platformě
své logo a svoji cenu. Naším záměrem není brát
našim prodejcům jejich zákazníky, ale nabídnout
zákazníkovi možnost najít snadno svého prodejce.

Otvíráme basys.net studio
v Praze Vysočanech, jehož
součástí je unikátní privátní
kino, které jsme schopni
realizovat na klíč podle
individuálního požadavku
zákazníka

Porfolio zastoupených značek
rozšiřujeme i o značky
nabízející malou bílou techniku
a audio pro komerční účely

Příběhy
úsPěchu

Poggenpohl
je výjimečný

Ing. Miloslav Sedlák po revoluci s úspěchem prodával české kuchyně a do mailu dostával
pravidelné nabídky ke spolupráci od německé firmy Poggenpohl, které házel do koše
do té doby, než kuchyně Poggenpohl viděl na veletrhu v Kolíně nad Rýnem. Byl ohromen
kvalitou provedení, sílou značky i vysokou úrovní prezentace.

K

O firMě:

dyž se pan Sedlák pro něco rozhodne, ví,
proč to dělá a jde si za svým cílem. V roce
2001 už tedy otevíral Poggenpohl studio
v Praze. Začátek byl těžký, protože český zákazník
nebyl tehdy zvyklý na to, že by se cena kuchyně
mohla rovnat ceně luxusního vozu. Showroom byl
otevřen v červnu a po 3 měsících prodali první
Poggenpohl kuchyni +ALU 2000. Původní studio bylo v dolní části Vinohradské třídy na místě
dnešní VZP. Rekonstrukce byla náročná a poměrně
nákladná, protože celosvětově koncept showroomů
firmy Poggenpohl má svůj styl a charakteristické stavební prvky. „Musím říct, že jsme byli rádi,
když jsme se nakonec nedohodli s vlastníkem
nemovitosti na znění nájemní smlouvy a museli jsme prostor opustit,“ říká pan Sedlák.
V té době se zrovna naštěstí uvolnil showroom,
kde se dříve prodávaly kuchyně Scavolini,
a studio Poggenpohl se přestěhovalo do krásného, vzdušného a světlého prostoru na rohu Vinohradské třídy a ulice Anny Letenské. Sem teď
chodí nároční zákazníci vybírat nejen kuchyně té
nejvyšší kvality za odborné pomoci proškoleného a příjemného personálu. Miloslavu Sedlákovi
se podařilo založit další fungující firmu, která
má za sebou stovky spokojených zákazníků.

Společnost Poggenpohl
Czech je výhradním
zástupcem německého
výrobce kuchyní Poggenpohl
pro Českou a Slovenskou
republiku. V Poggenpohl
studiu na Vinohradské třídě si
mohou zákazníci vyzkoušet
precizní zpracování,
promyšlenou kompozici,
funkčnost, nezaměnitelný
design a vysokou kvalitu
kuchyní, poradit se
s proškolenými a zkušenými
architekty nebo si nechat
odborně navrhnout
a zrealizovat nejen kuchyň,
ale i celý interiér. Firma
Poggenpohl Czech se za dobu
svého působení stala
i úspěšným dodavatelem
kuchyní v řadě
developerských projektů.
Aktuálně byla firma
Poggenpohl vybrána jako
dodavatel kuchyní pro majitele
bytů v jedinečném domě
s úchvatným výhledem
V TOWER Prague

Co vás přivedlo k tomu založit vlastní podnik a co to pro vás znamenalo?
Podnikat jsem začal v roce 1992, to mi bylo 28
let. Ta doba byla pro podnikání nesmírně příznivá.
Nechtěl jsem celý život sedět v kanceláři a poslouchat nadřízené. Jsem zkrátka podnikavý typ člověka, který potřebuje neustále něco smysluplného

POGGENPOHL CZECH, s. r. o.,
Vinohradská 35, Praha 2,
tel.: 222 210 783, e-mail:
studiopraha@poggenpohl.cz,
www.poggenpohl.cz

1992
Miloslav Sedlák začal
samostatně podnikat, nejprve
obchodoval s kancelářským
nábytkem
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1995
Byla založena firma
SEDLÁK INTERIER, s. r. o.,
která se již specializovala
na kuchyně a interiéry.
První značkou byly
kuchyně české výroby
Rojana Rýmařov. Otevřeno
první kuchyňské studio
v Italské ulici

1999

Otevřen nový showroom
Sedlák Interier
ve Vinohradské ulici č. 10
v Praze, s plochou 300 m2

dělat. První prodejnu s nábytkem jsem otevřel před
dvaceti lety v Italské ulici na Vinohradech. Deset
let jsem opravdu tvrdě pracoval podle hesla Tomáše
Bati „Poctivě pracuj a penězům se neubráníš“.
Jaký jste tehdy byl? Měl jste výrazné zkušenosti, nebo spíš velké nadšení?
Zkušeností jsem měl velice málo, nadšení pro
věc však bylo obrovské. Nedělal jsem z podnikání
žádnou vědu. Věděl jsem přesně, co chci, a šel jsem
za svým cílem. Mým snem bylo navrhovat a dělat kuchyně v nejvyšší kvalitě pro nejnáročnější
zákazníky. Intuitivně jsem si vybíral své spolupracovníky, protože jsem věděl, že úspěšná firma
stojí hlavně na spolehlivých a schopných lidech.
Většina z nich pracuje v mých firmách dodnes.
Zažil jste období, kdy jste takového rozhodnutí litoval a měl pocit, že chcete skončit? Pokud
ano, jak jste se s takovým pocitem vypořádal?
Ani jednou jsem nepochyboval a nelitoval
toho, že jsem začal podnikat. Spíše jsem litoval toho, že jsem nezačal dříve. Mám pevnou
vůli a věděl jsem, že vytrvám, dokud neuspěji.
Co považujete za největší výhodu vlastní firmy a co naopak za stinnou stránku?
Podle mě je zásadní výhoda podnikání v tom,
že člověk dělá to, co ho baví. Dělá to, jak chce
a hlavně kdy chce, a když nechce, tak nemusí. Mám samozřejmě obrovskou odpovědnost
za vše, ale zároveň mám svobodu ve svém konání a rozhodování. Dnes po dvaceti letech podnikání už se nesnažím rozšiřovat a zvětšovat

2000

2001

Firma Sedlák Interier
dostala výhradní
zastoupení německého
výrobce kuchyní
Poggenpohl, firmy, která
byla založena v roce 1892
a která je v současné době
nejstarší a nejznámější
značkou kuchyní na světě

Otevření Poggenpohl studia
ve Vinohradské ulici č. 8, vedle
studia Sedlák Interier

text: martina paulová, foto: lukáš hausenblas A arChiv

o majiteli:
ing. miloslav sedlák
vystudoval ekonomickou
fakultu VŠZ, podnikat začal
v roce 1992 a dnes je
majitelem firem SEDLÁK
INTERIER, POGGENPOHL
CZECH a GUTMANN
kuchyňské spotřebiče, které
zastupují světoznámé značky
a nabízí kuchyně, designový
nábytek, domácí spotřebiče
a bytové doplňky. Je ženatý
a má tři děti: syna (30) a dvě
dcery (23 a 17), má rád
francouzské a italské víno,
dobrou kuchyni, doutníky,
cestování a motocykly
Harley-Davidson

www.modernibyt.cz
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PŘÍBĚHY
ÚSPĚCHU
Kuchyňský koncept The Fourth Wall,
vyjádření absolutního luxusu bez hranic
ve spojení se špičkovými technologiemi,
vyrábí Poggenpohl, cena podle vybrané
sestavy

svoje firmy. Jde mi hlavně o to, abych uchránil vybudované hodnoty a užíval si života.

Kuchyň Porsche Design
Kitchen P´7350, design
Porsche Design Studio,
vyrábí Poggenpohl, cena
podle vybrané sestavy

Kuchyň +MODO, design
Jorge Pensi, vyrábí
Poggenpohl, cena podle
vybrané sestavy

Proč jste se rozhodl pro značky, které zastupujete?
Moje firmy zastupují převážně tradiční německé
značky. Výběr je poměrně složitý proces. Než je zařadíme do nabídky, musí splnit několik náročných
kritérií. Nejdůležitějším je shoda s mými kolegy,
ti musí také být přesvědčeni, že se jedná o kvalitní nábytek, který budou rádi doporučovat svým
zákazníkům. Spolupráce s firmou Poggenpohl paradoxně začala obráceně. Když hledali v devadesátých letech zástupce pro Českou republiku, vybrali
si nás. Později jsme získali výhradní zastoupení
i pro Slovensko. Jsme samozřejmě nadšeni z toho,
že jsme součástí tak významné a úspěšné mezinárodní značky. Poggenpohl je nejstarší kuchyňská
firma na světě, která vyrábí nábytek od roku 1892.
Jak se zbavujete pracovního stresu?
Moje práce mě už naštěstí nijak zvlášť nestresuje. Každopádně relaxovat je potřeba. Já rád
odjíždím z Prahy na chalupu do Krkonoš. Fyzická
práce je pro mě ten nejlepší způsob, jak si vyčistit
hlavu. Často také jezdíme s kamarádem na výlety na motorce a objevujeme krásy naší země.
S manželkou rádi cestujeme. Je ještě mnoho zemí,
které bychom chtěli poznat, a tak doufáme, že ještě
nějaký čas bude doba na cestování příznivá.
Co považujete za nejdůležitější
pro dosažení úspěchu?
Dosažení úspěchu je podmíněno způsobem myšlení. Člověk musí mít jasný cíl, kterému věří a po kterém touží. Musí být rozhodný, vytrvalý, sebevědomý, slušný a pracovitý.
Musí mít pevnou vůli a případné neúspěchy
ho nesmí odradit. Nejdůležitější je se chránit
před negativními vlivy okolí a být zdravý.

2003

2005

2009

2012

2014

Zahájena spolupráce
s dalším německým
výrobcem kuchyní firmou
Eggersmann. Získání
výhradního zastoupení
pro ČR a SR

Rekonstrukce
a modernizace expozic
v showroomech Sedlák
Interier a Poggenpohl
Czech

Nabídka byla
rozšířena o německé
kuchyně Beeck
Küchen s výhradním
zastoupením pro ČR
a SR
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2015

Otevřeno nové
Poggenpohl studio
Praha na Vinohradské
ulici č. 35

Založení firmy
GUTMANN kuchyňské
spotřebiče, s. r. o.,
která má svůj
showroom a školicí
středisko v Praze 5,
v ulici Na Popelce 14a

Rozšíření nabídky
o exkluzivní značky
sedacího nábytku
KFF, Leolux a Polaris.

HIDE AND
REVEAL

+MODO We don’t just look at kitchens, we live
and feel them. The kitchen is now a platform for
a journey of constant creation and discovery.

POGGENPOHL STUDIO PRAHA Vinohradská 35, Praha 2, Tel +420 222 210 783, www.poggenpohl.cz
HOME INTERIER Janáčkova 3277/22A, Moravská Ostrava, Tel +420 596 111 595, www.homeinterier.cz
POGGENPOHL STUDIO BRATISLAVA Bajkalská 22, Bratislava, Slovensko, Tel +421 253 630 641, www.poggenpohl.sk
Výhradní dovozce pro Českou a Slovenskou republiku: POGGENPOHL CZECH s. r. o., Vinohradská 10, Praha 2

Příběhy
úsPěchu

Stále o krok napřed

o firmě:
Přední dovozce a distributor
podlahových krytin v ČR,
společnost kratochvíl parket
profi, s. r. o., byla založena v roce
1993. Sídlí v Moravanech u Brna,
kde se nachází také jeden
z exkluzivních showroomů. Další
moderní showroom naleznete
v Praze na Českomoravské ulici.
Prostřednictvím svých dceřiných
společností působí KPP rovněž
na Slovensku a v Maďarsku.

Společnost Kratochvíl Parket Profi má ve svém čele silného muže, který se nikdy
nezdráhal přijímat životní výzvy a proměňovat je v úspěch. Ve svém úsilí bez
váhání pokračuje se stejným elánem, s nímž před více než dvaceti lety odešel
poznávat svět, a s odhodláním, se kterým se o pár let později vracel. Dokonce
i v době, kdy je náš trh přesycený snad ve všech oblastech, přináší stále nové
a dosud netušené možnosti pro krásnější interiér.

KPP se od počátku specializuje
především na dovoz a distribuci
parket. Firma je výhradním
dovozcem a distributorem
kvalitních švédských dřevěných
podlah od předního světového
výrobce Kährs, švýcarského
výrobce parket Bauwerk,
zastupuje značku německých
laminátových a vinylových podlah
Wineo. Dováží a distribuuje
přírodní Marmoleum Click
od firmy Forbo či bytové vinyly
v rolích značky Tarkett. Novinkou
jsou ekologické podlahy
na přírodní bázi Purline. Kromě
výše zmíněných naleznete
v nabídce KPP také kompletní
sortiment dřevěných,
laminátových a vinylových podlah
privátní značky 1 Floor.

P

etr Kratochvíl vycestoval v lednu roku 1990
do Rakouska s cílem dostat se až do Kanady. Bylo mu 21 let, chtěl poznávat svět a učit
se novým věcem. Neodradila ho ani skutečnost, že
německy nebo anglicky neuměl ani slovo. Zpočátku
prováděl nejrůznější sezónní práce, ale na rozdíl
od většiny dalších Čechů, kteří tehdy vyrazili za hranice především kvůli lepšímu výdělku, se intenzivně
každý den učil německy ve večerní škole. Protože
od dětství hrál fotbal, později dokonce dorosteneckou ligu, začal si přivydělávat fotbalem. „Majitel
fotbalového klubu se mě jednou zeptal, proč nehraji
častěji. Když jsem mu vysvětlil, že si musím vydělávat ještě jinou prací, byl velmi zaskočen a nabídl
mi práci obchodního referenta ve své společnosti.
V roce 1992 jsem tedy v podstatě rovnou z ulice přešel
do teplé kanceláře s počítačem, který jsem se teprve
musel naučit používat. Náročné bylo také zvládnout
odborné výrazy v němčině a pochopit mnoho, pro mě
v té době nových věcí, například co vlastně znamená
DPH, které v té době u nás ještě ani nebylo zavedeno.“ Pro Petra Kratochvíla to byla obrovská změna,
díky své píli se ve své práci brzy zorientoval, zabydlel
se v krásné výletní čtvrti blízko Vídně a narodil se mu
první syn. Po dvou letech ve firmě však začal přemýšlet, kam dál může růst, a pochopil, že i v této společnosti má do jisté míry omezené možnosti. V té době
zrovna začali ve firmě uvažovat o dovozu parket z ČR
a on zjistil, jak omezená zde byla nabídka podlah
oproti zahraničí. Oslovil tedy všechny velké výrobce
v Evropě s tím, že by chtěl podlahy dovážet, a začal
pendlovat mezi Českou republikou a Rakouskem, což
bylo dlouhodobě neudržitelné. Zhruba po roce se proto musel rozhodnout co dál. Opustit kvalifikovanou
práci v příjemném Rakousku, kde se celkově dobře

Podlahy od společnosti KPP dnes
zdobí řadu reprezentativních
budov, mj. Grandhotel Pupp,
Státní operu v Praze, brněnský
Besední dům, Čínské
velvyslanectví v Praze, show
room Miele Praha anebo Ústavní
soud v Košicích. Podlahy dodané
společností KPP jsou
samozřejmě využívány také
v řadě bytových projektů, firem
a obchodů
krAtoCHVíl pArket profi,
Bohunická cesta 1/328, Moravany
u Brna, tel.: 547 212 811;
Českomoravská 12, Praha 9,
tel.: 283 083 830–31, www.kpp.cz

1993
Založení firmy Kratochvíl
parket profi, s. r. o.,
specializující se pouze
na dovoz a distribuci
parketových podlah
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etabloval, byl poměrně risk. „Vrátil jsem se jako
chuďas, vše co jsem měl, jsem investoval do prvního
showroomu, do jeho rekonstrukce a vzorků. Byl jsem
však obohacený o zkušenosti a řeč.“ říká s úsměvem.
Dnes je jasné, že se Petr Kratochvíl rozhodl správně.
Srdeční záležitoSt
V roce 1994 se KPP podařilo získat skandinávského výrobce Kährs. „První setkání bylo příjemné,
i když zástupci společnosti byli trochu zklamaní,
že nabízím podlahy více značek, a také zaskočeni, že jediným prezentačním prostorem je malý
showroom ve sníženém podlaží. Jeli tehdy ještě
do Prahy, kde měli vytipovaného dalšího partnera – obrovskou firmu známou především v oblasti
velkých projektů, se kterou jsme se vůbec nemohli
srovnávat. Za týden mi volali ze Švédska a navrhli, že já bych budoval dealerskou síť a ta druhá
firma by měla na starosti projekty. S odstupem
času uznávám, že to skutečně mělo logiku. Jenže
tehdy jsem s velkým odhodláním trval na tom,
že buď budu společnost zastupovat výhradně
a ve všech oblastech, nebo vůbec. Za dva dny se
ozvali s tím, že se rozhodli pro mě.“ Tak začala
spolupráce firmy KPP s výrobcem Kährs, který je
pro Petra Kratochvíla podle jeho vlastních slov
„srdeční záležitostí“. Navíc měl skutečně štěstí,
protože Kährs jako jedna z mála firem v oblasti
výroby podlah od té doby významně zvýšila svou
prestiž a dnes má na trhu dominantní postavení.
z deSpektu k reSpektu
Společnost KPP tedy měla už v polovině devadesátých let v portfoliu několik zajímavých výrobců
podlah. Náročné však bylo přesvědčovat samotné

1994

1996

1997

2001

Firma získala výhradní
zastoupení předního
světového výrobce
dřevěných parket švédské
firmy Kährs, o rok později
také německé firmy Witex

V únoru byla založena
pobočka v Bratislavě.
Následně začala výstavba
vlastního distribučního
velkoobchodního areálu
na křižovatce dálnic
ve směru z Brna do Vídně

Na jaře byl celý areál
slavnostně otevřen
a vzniklo zde jedno
z nejmodernějších
středisek prodeje parket
v ČR. Ještě na podzim
vznikla pobočka se
skladem v Praze, zvyšující
komfort pro partnery nejen
v Praze, ale v celých
Čechách

Otevření pobočky a zastoupení
firmy Kährs v Budapešti

TEXT: JANA POLOMOVÁ, FOTO: JIŘÍ HURT a ARcHIV

O MAJITELI:
Ing. Petr Kratochvíl (46 let)
se narodil ve znamení
Berana, vystudoval ekonomii
a už 23 let úspěšně vede
společnost KPP. Baví ho
cestování a rád si dá s přáteli
dobré víno. Je ženatý, má tři
syny. Ten nejstarší dokončuje
studium práv v Brně,
prostřední studuje fotografii
a animaci v Londýně
a nejmladší navštěvuje
jazykové gymnázium

www.modernibyt.cz
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Ekologický vinyl Purline vyrobený
z obnovitelných organických surovin,
kolekce Wood, dekor Dub Arctic,
vrstvená struktura o tloušťce 2,5 mm,
vyrábí Wineo

Dřevěná podlaha z kolekce Småland,
dekor Dub Ydre, povrchová úprava
přírodní olej a moření, každé prkno
o rozměru 242 x 18,7 x 1,5 cm je
individuálně ošetřeno na základě jeho
unikátní kompozice suků, vyrábí
Kährs

2004
Otevření exkluzivního
showroomu v Praze
na Českomoravské ulici.
Rozšíření nabídky výrobků
o značkové produkty PVC
a linolea
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zákazníky o kvalitě parket: „Byli jsme u nás vůbec
první, kdo těmto produktům věřil. Mnozí přistupovali k takovému sortimentu vyloženě s despektem.
Všichni pořád zkoumali nášlapnou vrstvu námi
nabízených parket a ptali se nás, jak může být
něco, co má tak malou nášlapnou vrstvu, o tolik
dražší než klasická masivní prkna, kterou do té
doby znali jako jediné řešení dřevěných podlah,“
vzpomíná Petr Kratochvíl na pionýrské časy, kdy
musel všem pořád dokola vysvětlovat, co vlastně
nabízí. Velkou výhodou byl prostor pro tuto osvětu
– konkurence v té době v podstatě nebyla a tak se
mravenčí práce nakonec vyplatila. Dnes konečně
i u nás lidé vnímají Kährs jako symbol kvalitních
dřevěných podlah a vyspělého designu. Postupně
rozšířili sortiment o laminátové podlahy a linoleum, aby mohli nabídnout odpovídající řešení
i těm, koho dlouhá životnost a přírodní vlastnosti
dřeva nelákají. Laminát byl tehdy navíc obrovským trendem, nabízel velké množství barev, vzorů
a později také struktur. Stejný boom teď podle
Petra Kratochvíla zažívají vinylové podlahy, jejichž
obliba prudce stoupla. Nadčasové dřevo si však
stále drží své zákazníky. Díky novým technologiím ho lze navíc barvit a pigmentovat do mnoha
odstínů i různě upravovat povrch samotné dřeviny.
Byznys jedině „v terénu“
Ani po více než 20 letech od založení úspěšné
firmy Petr Kratochvíl nepřestává hledat stále nová
a lepší řešení. Aktuální výzvou jsou ekologické
podlahy: „Už teď vím, že to bude těžké, ale věřím,
že má smysl říct lidem, v čem je vinyl složený pouze
z organických látek lepší a hlavně neškodný, oproti
klasickému PVC.“ Trpělivě vysvětluje zákaznicím,
že pokud kupují dětem bio potraviny a další zdravé
produkty, nedává smysl, když pak na podlahu
v dětském pokoji zvolí vinyl obsahující ftaláty. Petr
Kratochvíl zároveň zdůrazňuje, že PVC podlahy
nezatracuje. Po letech zkušeností ví, že každá podlaha má své plusy a minusy a jde pouze o to, co kdo
preferuje. V současnosti se KPP také snaží prosadit
vlastní značku dřevěných, laminátových a vinylových podlah 1 FLOOR. Cílem je přitom dostat tyto
produkty i za hranice České republiky. KPP jako
rodinná firma nepotřebuje platit drahé manažery
a ukazovat akcionářům každý měsíc čísla, aby měli
dividendy. Mnohem důležitější jsou dlouhodobé
plány na udržení provozu a rozvíjení činnosti skrze

2005

Byla provedena rozsáhlá
rekonstrukce vzorkovny
a ostatních prostor v sídle
firmy v Moravanech u Brna.
Jednou ze silných akvizic
firmy je účast na objektových
zakázkách bytového
i komerčního charakteru

2007
Byla započata spolupráce
s italskými, holandskými
a finskými dodavateli
podlahových krytin. Zahájení
stavby nové vzorkovny
v sídle KPP

neustálé investice. „Myslím, že komunismus u nás
výrazně ovlivnil povědomí o tom, co znamená kvalitní rodinná firma. Sám jsem po těch letech jednu
chvíli uvažoval, že bez větších změn nemá firma
šanci přežít. Mluvil jsem o tom s přáteli z Německa,
Švýcarska a Rakouska a oni na mě koukali jako
na blázna. Když jsem poukazoval na důsledky
globalizace a sílu velkých firem, nechápali, o čem
mluvím. Začali mi vysvětlovat, že jejich země jsou
postaveny právě a zásadně na rodinných firmách
a že jejich předávání z generace na generaci je tou
největší hodnotou, zárukou a důkazem, že tomu
tak je. Ta diskuze mi moc pomohla, dnes se dívám
dopředu velmi směle a pozitivně a těším se na další
etapu KPP, která věřím, zase někam povede.“ Ani
po tolika letech náročné práce si Petr Kratochvíl
nepřipadá vyhořelý. Jako prevenci má mnoho dalších aktivit, ve kterých se může realizovat. Navíc
ho stále baví potkávat nové lidi. „Byznys se dělá
venku, nejraději jsem v terénu a v kanceláři trávím
jen čas, který je nutný. Nevěřím, že od stolu cokoliv
vyřeším. Vypadá to jednoduše, ale musíte být
ve správnou chvíli na správném místě, mít dobré
produkty a trochu štěstí, nezlenivět, nezpychnout
a pokorně, ale odvážně jit za svým cílem. Moje
kancelář je spíše inspirativní, abych svým obchodním partnerům ukázal, jaké možnosti dřevěná
podlaha skýtá.“ Design má rád, a tak si mnohé věci
do své pracovny navrhoval sám. Je náročný, někdy
až moc velký detailista a sází na jednoduchost. Navštívil hodně domů, které zvenku vypadaly opravdu krásně, ale uvnitř byly vyloženě nevkusné. „Co
se týče estetiky, jsme stále velmi opoždění. Dobře
je to vidět například v oblasti módy. Náš pocit, že
jsme dobře oblečení, znamená, že si koupíme luxusní značku, nejlépe s logem výrobce. Díky tomu, že
výrobce Kährs je v oblasti designu oproti konkurenci hodně dopředu, můžeme skrze podlahy přinášet lidem do domu krásu. Často na mě zákazníci
dají, i když samozřejmě ne hned – vybírání podlahy
je proces, během kterého se zkouší mnoho variant.
Těší mě, když na konci přijdou s tím, že to, co jsem
jim na začátku navrhoval, je skutečně nejlepší
řešení. Přitom nikomu nenutím nic, co by neunesli.
Nechci, aby šli dva kroky dopředu, ale přivedu je
k tomu, aby udělali alespoň ten jeden…,“ dodává muž, který se nikdy nebál udělat těch kroků
vpřed víc, než by mnohé z nás vůbec napadlo,
a proto nikdy žádného z nich nemusel litovat.

2008

2010
Založení specializované
maloobchodní sítě s podlahovými
krytinami pod názvem 1 Floor
a rozšíření nabídky v oblasti
vinylových podlah

V rámci oslavy 15. výročí
působení KPP na trhu byl
30. 9. otevřen nový
showroom v sídle společnosti
v Moravanech u Brna, který
následně získal od časopisu
Domo ocenění Prodejní
centrum roku 2008

PŘÍBĚHY
ÚSPĚCHU

Bezpečné parkování
vlastního těla

Příběh komfortních ručně vyráběných posteli Hästens se úspěšně odvíjí už 163 let. Díky
své vizi, správnému úsudku a houževnatosti k němu významně přispěli Karel Vágner
a jeho žena Šárka, kteří před deseti lety získali certifikát pro jejich prodej i u nás. Vše
ale odstartovala jedna noc ve Stockholmu strávená v náruči úžasné postele.

S

O FIRMĚ:

manželkou jsme odcestovali do Švédska
a měli tehdy možnost týden spát u sestry v její
ložnici,“ vzpomíná Karel Vágner. „Po první
noci jsme byli nadšení. Cítil jsem se svěže, nepřehříval jsem se ani nepotil, postel byla komfortní...“

Společnost VAGNER
DESIGN, s. r. o., prodává
na českém trhu postele
značky Hästens
s nevšedním úspěchem.
Díky 4 000 prodaných
postelí spí mnoho lidí lépe
a zbavili se zdravotních
problémů spojených se
spánkem. Dopřávají si totiž
nejvyšší možný komfort
dosažený kombinací
nejkvalitnějších přírodních
materiálů a precizní ruční
práce

ODKUD POSTEL PŘIVÉZT
Okamžitě se začali o postel i klimatizaci v místnosti zajímat. Ovšem klimatizaci neobjevili. Sestra jim
pak sdělila, že ji vůbec nemají, postel má už asi 12 let
a prodávají je nedaleko od nich a nejspíš to bude těmi
koňskými žíněmi... Šokovaní cenou lůžka usoudili,
že dobrá postel něco stojí a do prodejny se vydali.
Jenže ona už s postupem let podražila a stála jednou
tolik. Překvapení existencí mnoha modelů najednou
nevěděli, který zvolit. O tak značné investici nemohli rozhodnout na počkání. Potřebovali vše v klidu
zvážit a doufali, že si postel koupí třeba v sousedním
Rakousku či Německu. Jenže nejbližší zemí, odkud ji
mohli tehdy přivézt, bylo Švédsko nebo Kodaň. „Švédsko mi ale bylo bližší, protože jsem tam vyrůstal,“
vysvětluje Karel Vágner, který plynně hovoří švédsky.
Asi o týden později se manželé o svém plánovaném
nákupu zmínili při společné večeři přátelům. Ohromující zážitky podpořené znalostí lůžka Hästens další
osobou, jejíž rodiče ho vlastnili, dopadly na živnou
půdu. Nakonec plánovali objednávku tří kusů.Všem
zúčastněným bylo kolem čtyřicítky a toužili po kvalitní posteli. Právě tato skutečnost přivedla manžele
Vágnerovy k myšlence dovážet postele Hästens do ČR.

HÄSTENS CONCEPT STORE,
Vinohradská 1420/33, Praha 2,
tel.: 222 254 292, 602 261 626,
e-mail: karel.vagner@
vagnerdesign.com,
www.postele-hastens.cz,
www.hastens.com

ŠVÉDOVÉ NEMĚLI ZÁJEM
Karel Vágner v té době pracoval v IT oboru pro
americkou firmu. Nicméně věrný svému přesvěd-

1852

První generace výrobců
postelí Hästens rodina Pehra
Adolfa Jansona položila
základy filozofie mistrovského
řemesla, když se Pehr vyučil
sedlářem. V té době byli
sedláři také výrobci matrací.
Na konci 19. století byla
druhou generací výrobců
postelí Hästens rodina Pera
Thurea, který se svým synem
Davidem Jansonem založil
společnost
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čení začal o dovozu lůžek k nám jednat. Zástupci
společnosti Hästens však o Českou republiku
nejevili zájem. Přáli si vyvážet zboží do Německa,
Francie, Španělska – především do velkých zemí,
prodej v ČR odmítali podpořit. „Vy postele vyrábíte, pochopil jsem správně? Ano. Také je prodáváte?
Ano. Tak tomu nerozumím! Chci od vás nyní koupit
dvacet postelí a pak pravidelně pokračovat, ale vy
mi je nechcete prodat? To mi, prosím, vysvětlete.
V telefonu se rozhostilo ticho. Když je to tak, bude
lepší, když sem přijedete a objasníte svoji představu,“ demonstruje situaci Karel Vágner. Pro IT
specialistu nebyl žádný problém připravit špičkovou
prezentaci, kterou podpořili průzkumem našeho
trhu a s manželkou se vydali na jednání. Firma
nenabídla standardní marketingovou podporu ani
texty přeložené do češtiny, ale s vydáním exkluzivního obchodního zastoupení značky Hästens pro
ČR a Slovensko manželům Vágnerovým souhlasila. Dnes se věnují jen zastoupení v ČR. Obchodní
práva zastoupení značky na Slovensku prodali.
VYSOKÁ ÚROVEŇ KVALITY SPÁNKU
Asi rok hledali prostory, které by odpovídaly všem
nezbytným požadavkům včetně nároků na reprezentaci značky. Švédská strana očekávala investici
zhruba tří až čtyř milionů švédských korun. Bylo
třeba přesně dodržet obchodní koncept značky
a přivézt sem nejen postele, ale i další vybavení
showroomu. Po mnoha peripetiích se podařilo
v roce 2005 otevřít prodejnu na Vinohradské ulici.
„Zpočátku byli našimi zákazníky z 50 % cizinci.
To se ale rychle změnilo, dnes tvoří jen 5 % obratu
firmy. Stále víc jsem si uvědomoval, že i přes veškerá

1917

1924

1950

1952

Ve třetí generaci výrobců
postelí Hästens se David
Janson rozhodl soustředit
energii jen na výrobu
postelí. Název společnosti
byl doplněn obrázkem
koníka a rozjeli provoz
vlastního závodu
na zpracování koňských
žíní

Došlo k vybudování
továrny ve městě Köping.
Od roku 1926 vyráběla
firma Hästens přikrývky
a polštáře
z nejkvalitnějšího
prachového i běžného
peří, které bylo možné
sehnat

David Janson zavedl
certifikát záruky v délce
25 let

Král Gustav VI. Adolf poprvé
jmenoval firmu Hästens hlavním
dodavatelem Jeho Výsosti
švédského krále

text: lenka saulichová, foto: lukáš hausenblas a archiv

o majiteli:
karel vágner, rodák ze Zlína
a majitel firmy Vagner Design,
strávil dětství s rodiči
ve Švédsku. Vystudoval
stavební inženýrství
a po revoluci se vrátil zpět
do ČR, kde poznal svou
současnou manželku Šárku.
Dvacet let pracoval
v nadnárodní IT společnosti.
V roce 2005 získal licenci
k prodeji postelí Hästens
a stal se nejen majitelem
společnosti Vagner Design,
ale i špičkovým specialistou
na spánek

www.modernibyt.cz

27

PŘÍBĚHY
ÚSPĚCHU
dětem nebo rodičům, případně jí vybavují například víkendové bydlení. Zpočátku jsme neměli
snad jediného zákazníka pod čtyřicet let. Dnes
už jsou mezi nimi běžně lidé ve věku pětatřiceti
let. Osvětou, kterou bubnujeme do světa, se mění
kultura spaní i u nás.“ Kvalitní spánek si mohou
dopřát téměř všichni a pořídit si lůžko zakoupené
v prodejně Dreambeds, kterou manželé Vágnerovi
otevřeli také na Vinohradské ulici v Praze v těsném
sousedství showroomu Hästens. Soustředili tu více
značek a právě zde se snaží oslovit mladé lidi.

objasňování lidé nechápou, proč je cena postele
Hästens tak vysoká. Proto jsme se asi po roce a půl
rozhodli zájemcům postel na týden půjčovat. Rázem
se prodej zdvojnásobil. Kupovali ji lidé, pro něž
možnost lůžko vyzkoušet představovala pojistku
investice a správného rozhodnutí. U nás jsme už
prodali 4 000 lůžek. Přicházejí k nám lidé, kteří
už na posteli Hästens usínají, další pořizují svým

1963
Čtvrtá generace výrobců
postelí, založená nejstarší
Davidovou dcerou Solveig
Ryde a jejím manželem
Jackem, převzala řízení
provozu firmy Hästens
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POCHOPILI I V HOTELÍCH
Rozumem i citem řízeným marketingem a skvělými referencemi stíhal firmu jeden úspěch za druhým.
V roce 2007 Karel Vágner ukončil práci v IT oboru
a vrhl se s plným nasazením do vlastního podniku. „Opustil jsem drahé hobby a začal podnikat.
Rozhodnutí podpořila pozitivní zpětná vazba.
Prodej informačních systémů velkým společnostem
nepřinášel lidský úsměv ani projevy spokojeného
zákazníka. Zatímco naši zákazníci blažení kvalitním spánkem se k nám vraceli, měli potřebu svoji
radost sdílet a často hovořili o nejlepší investici
svého života. Uvědomili si, jak skvěle a kolik hodin
o ně pečuje dokonalé lůžko, když spí. Někteří lidé se
dokonce svěřovali s ústupem bolestí.“ Karel Vágner
stále pomáhá lidem uvědomit si důležitost investice do kvalitního lůžka, která vede ke zkvalitnění
života. „Za parkování automobilu lidé často vydají
větší finanční částku než za parkování vlastního
těla.“ V roce 2009, když naplno propukla krize,
prodej lůžek Hästens ve světě stagnoval, ale u nás
jen kvetl.Vágnerovi dosáhli úctyhodného úspěchu.
Jejich obchod se stal nejúspěšnějším na celém světě
a tuto pozici si drželi ještě další čtyři roky! Pak
byli nanejvýš druzí nejlepší... Stali se hrdými členy
Hästens rodiny a Švédové poděkovali za prozření.
Pražská prodejna Hästens a její majitelé se stali
vzorem pro ostatní. Prvním hotelem u nás vybaveným lůžky Hästens se stal v roce 2007 hotel Icon,
dnes je jich už pět. Hoteliéři, kteří pochopili, že
kvalitní lůžko tvoří základ skvělé péče o zákazníka,
mají obsazenost v rozmezí 85 až 95 %. „Pokud by
všichni lidé mohli spát na postelích Hästens, svět
by se stal lepším místem. Naším cílem je pomáhat
lidem dobře se vyspat a tvořit tak přátelštější svět.“

1978

1988

2006

2015

Jack Ryde navrhl pro
veletrh nábytku dnes již
světoznámý modře
kostkovaný vzor Hästens

Představitel páté generace
výrobců postelí Jan Ryde
převzal provoz firmy
Hästens a hrdě dovedl její
tradici do 21. století

Společnost Hästens byla
oceněna výroční cenou
za export, kterou uděluje
Švédská obchodní rada.
Jan Ryde převzal cenu
přímo od samotného krále
Karla XVI. Gustava

Podnik, který se kdysi v roce
1852 zrodil jako malá rodinná
firma, se během pěti generací
výrobců postelí rozrostl
ve vyhlášenou a mezinárodně
uznávanou prestižní značku
zastoupenou distributory
ve 40 zemích

Najděte si práci,
kterou budete milovat.
a Nebudete muset
pracovat jediNý deN
svého života
Konfucius

Herbert Kraus

Následováníhodná
tradice keramiků
Rako

Tomáš Kudera

Kvalitou bouráme mýty
a předsudky
Forbo

Petr Res

Omlazená
tradice
Eta

Martin Sladký

S nadhledem
a otevřenou
myslí
de.fakto

Ivo Ulich

Má to někdo
kliku!
M&T
Miroslav Frinta

Od vitráží
k velkoplošným
obkladům
Barevná skla

www.modernibyt.cz
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Následováníhodná
tradice keramiků

Pod značkou RAKO vznikla zručná díla keramiků, která přežila stovku let. Stačí vzpomenout mozaikové
obrazy v hotelech a lázních v Budapešti a Vídni, majolikové obklady v Obecním domě v Praze, secesní
obklady v hotelu Imperial, fasádní obklady v tunelu Holland v New Yorku, lázních Amalienbad ve Vídni
a Haviak v Basileji a další. Do paměti se vryla i klasika – bílá „patnáctka“.

P

o fiRmě:

orevoluční historie Rakovnických keramických
závodů se od roku 1994 odvíjela pod taktov
kou Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG
a v roce 2002 ji vystřídala rodinná firma LASSeLS
BeRGeR z Rakouska. Nicméně za úspěšným vývojem
vždy stáli Češi, kterým osud značky RAKO nebyl
lhostejný. Jedním z nich je současný obchodní ředitel
společnosti LASSeLBeRGeR inženýr Herbert
Kraus, který do keramičky nastoupil v roce 1994
jako technolog. Sotva nastoupil do práce, mohl se
vše začít učit znovu. Sto let procházely obkládačky
dvěma žáry a nově přišla technologie jednoho žáru.
Po roce a půl postoupil na pozici vedoucího tech
nologa závodu RAKO 3 a za další tři roky na ve
doucího výroby, kdy už vedl velký tým lidí. Protože
neustále kritizoval chyby marketingu, „za odmě
nu“ dostal příležitost věnovat se mu. Společnost
postrádala produktový marketing. Když marketin
gové oddělení vyzrálo, začalo stále víc a víc „radit“
obchodníkům, protože se domnívalo, že obchodní
oddělení neumí jejich skvělé produkty správně
prodávat. Herbert Kraus dostal možnost správný
prodej předvést tím, že získal místo obchodního
ředitele. „Každá nová technologie začínala nějakým
malérem, ale se vším jsme se vždy nakonec zdár
ně vypořádali. Za největší úspěch značky RAKO
považuji její samotnou existenci, po 134 letech je
stále zde. V kritických momentech vývoje situace
vyžadovala skutečně extrémní nasazení a odvahu,
abychom dokázali přežít. RAKO mělo štěstí. Vždy
zde byli lidé, kteří to nevzdali. Osobně pama
tuji pět ředitelů, ale zejména Jiří Sedmidubský
a současný jednatel Roman Blažíček odevzdali
továrně obrovský kus práce a vlastního umu.“

Dnes výrobní kapacita všech
závodů společnosti
LASSELSBERGER, s. r. o.,
představuje ročně třicet
milionů metrů čtverečních
a RAKO se tak pomalu, ale
jistě dostává na nejpřednější
místa mezi evropskými
výrobci keramických obkladů
a dlažeb

LASSELSBERGER, s. r. o.,
Adelova 2549/1, Plzeň,
tel.: 800 303 333,
e-mail: info@rako.cz,
www.rako.cz

1923

První registrace kombinované
ochranné známky RAKO
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ZAčALo to uhLím
V naději, že rakovnický uhelný revír vydá tolik
uhlí jako kladenský, koupili v roce 1880 šachty
na Rakovnicku uhlobaroni Ignác Vondráček a bra
tři Gutmannové. Těžbu však zastavila povodeň.
Ztráta z investice však byla jen zdánlivá, protože
ve vytěžené hlušině se skrýval lupek – sedimen
tační jílovitá hornina. Pro vizionářské podnika
tele to byl jasný signál pro nový byznys v oblasti
kameninových dlaždic. Po prvních experimentálně
vyrobených mozaikových dlaždicích a šamotových
cihlách v roce 1882 se v následujícím roce pro
vozní budovy opuštěného dolu Mořic adaptovaly
na novou továrnu. Výroba v Rakovníku se v pa
mátném roce 1883 rozjížděla s jedním kolovým
mlýnem na zpracování hlíny a pěti hydraulickými
lisy, které uváděl do pohybu parní stroj o výkonu
40 koní. Vypalovat se začalo ve třech pecích. Smrtí
Ignáce Vondráčka skončila spolupráce s bratry
Gutmannovými. Jeho syn Vladimír získal továrnu
na hliněné zboží v Rakovníku, kterou ještě rozšířil.
uměLEcká kERAmikA
Počátkem roku 1898 továrnu koupili pánové
Kasalovský a Sommerschuh. Hlavně emil
Sommerschuh měl pro rozvoj továrny a sorti
mentu velký význam. Byl synem známého praž
ského keramika a výrobce kachlových kamen.
Díky jeho schopnostem, znalostem a spolupráci
s řadou malířů, sochařů a architektů se nabídka
továrny brzy rozšířila o pórovité obkládačky, nové
druhy kachlů a kachlových kamen, mozaikovité
obklady à la perské koberce, keramické obrazy,
zahradní a hřbitovní keramiku, speciální reliéfní

1997

2000

2007

Zhotovení prvních replik
původních obkladů RAKO
pro Obecní dům

Výroba několika sérií
úspěšných obkladů, které
navázaly na tradice
úspěšných obkladů z 20. let
20. století (série Imperial)

Zhotovení replik do Bauerovy vily

text: lenKa saulIcHová, foto: luKáš Hausenblas a arcHIv

osobnost fIrmy:
Ing. Herbert Kraus, 44 let,
vystudoval Vysokou školu
chemicko-technologickou
v Praze a jeho kariéra je
od roku 1994 spjata s oborem
výroby keramických obkladů
a dlažeb značky RAKO. Jeho
volný čas pohlcuje v současné
chvíli stavba domu a jeho tři
děti. Jeho vášní jsou dobrá
vína, na která si vždy čas
udělá

www.modernibyt.cz
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s podvodným jednáním a snažili jsme se pronikat
na nové zahraniční trhy,“ vzpomíná na obtížné kroky v prvních letech tržního hospodaření Herbert
Kraus. „Prodej do zahraničí byl do roku 1989 přísně limitován. Poté představoval poměrně stabilní
a solventní prostředí na rozdíl od České republiky,
kde trh procházel značnými turbulencemi. Dnes
tvoří 95 procent obratu v ČR firmy, které vznikaly v prvních pěti letech po revoluci. Toto období
završila privatizace. S novým majitelem vstoupily
do továrny technologie, které během následujících
osmi let změnily charakter i efektivitu výroby. Kromě nových investic byla ale možnost navázat na to
nejlepší z historie značky RAKO a stát se na poli
designu Villeroy & Bochem východní Evropy.“
raKO OBJeCT

CafÉ ImperIal

obklady budov a fasádové obkládačky. Spolupráce se špičkovými výtvarníky vedla k vysoké
estetické úrovni výrobků a přinesla také ocenění
na mezinárodních výstavách a soutěžích. Vznikla velká díla v budovách, které slouží dodnes.

série raKO 1883

2012

Těžká léTa
Revoluce s sebou přinesla nejen nové řízení
továrny, ale poměrně jasně polarizovala lidi na ty
spjaté s předchozím režimem neschopné řídit firmu
a ty, kteří mají odvahu a zvládnou to. „Záhy se stal
ředitelem Jiří Sedmidubský. Byl špičkovým odborníkem na keramiku a člověkem velkého ducha, který zvládl obchodní problematiku a provedl továrnu
tím nejtěžším obdobím transformace. Tehdy jsme
čelili platební neschopnosti zákazníků, setkávali se

2014

2015
Vznik série majolica a otevření tunelu Blanka

Velký úspěch v souvislosti
s komplexní inovací programu
raKO OBJeCT, vznik
stavebnicového systému, který
na sebe navazuje kvalitou,
formáty i barevností. Zhotovení
replik do vily Tugendhat, Vznik
současně používaného loga
značky raKO

Zhotovení replik do Vily Stiassni
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Týmová práce
V roce 2002 společnost LASSELSBERgER
spojila tři velké konkurenty českého trhu - keramičky v Horní Bříze, v Chlumčamech a Rakovníku.
Vznikla tak firma s velkým podílem exportního
zaměření. Vše bylo třeba vyladit tak, aby se z konkurentů stali partneři. To nebyl snadný úkol. V roce
2005 se zrodil tým lidí, který dodnes továrnu řídí.
„Od tohoto roku až do současnosti jsme vyvinuli
a uvedli na trh deset kolekcí obkladů a dlažeb,
které zcela změnily kvalitu nabídky. Začali jsme
víc pracovat s designéry, ale především pracovat
koncepčněji. Usilovali jsme o to, aby se dobrý
nápad pro západní Evropu ujal také u nás nebo
na Východě. Vývoj produktů se stal konzistentním.
Prošli jsme také obdobím poklesu trhu, kdy bylo
třeba zavřít i některé výrobní linky. Naše snažení
směřovalo k tomu, abychom přežili v co nejlepší
ekonomické kondici a byli schopni dalšího rozvoje
v momentě, kdy se situace zlepší. Vždy šlo o důvěru. Čím více jsme ji od vlastníků získali, tím lepší
výsledky jsme přinesli. Bez sehraného týmu by
to ale nebylo možné. S úspěchem souvisí stabilita personálu. Nepotýkáme se s fluktuací. Každý
člověk ve vedení potřebuje kolem sebe lidi nadšené
a zapálené pro věc, kterým může důvěřovat a může
se na ně plně spolehnout. Po roce 2012 jsme si
mohli dovolit například investice do technologie
digitálního tisku nebo do efektivní pece na výrobu
velkoformátových dlaždic.“ RAKO je v kondici
a budoucnosti se neobává. Zraje jako dobré víno.
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Kvalitou bouráme mýty
a předsudky
Když v roce 1994 dostal Tomáš Kudera od společnosti Forbo nabídku stát se
manažerem prodeje pro Českou republiku, netušil, že značný podíl své práce
bude muset první roky věnovat osvětě a vysvětlování rozdílu mezi přírodním
linoleem a umělým PVC.

J

o Firmě:

edním z důležitých dat, která ovlivnila profesní kariéru Tomáše Kudery, je srpen 1989.
Tehdy se totiž rozhodl při cestě po západní
Evropě požádat o azyl. Zatímco v rakouském
táboře čekal na povolení odcestovat do USA, však
v tehdejším Československu proběhla sametová revoluce. Pro čerstvé emigranty to mimo jiné
znamenalo, že se o ně přestaly imigrační instituce
starat, protože se mohli vrátit domů. Tomáš se
ale rozhodl, že návrat oddálí a místo dostudování
pražského ČVUT bude sbírat pracovní zkušenosti v Rakousku. Našel si práci ve společnosti
zabývající se prodejem počítačů a večerně začal
studovat marketing a obchodní angličtinu.

Forbo Flooring systems je
součást švýcarského holdingu
společnosti Forbo Group,
která byla založena v roce
1928 pod názvem
Continentale Linoleum Union.
Skupina Forbo Group je
světovým lídrem v oblasti
podlahových krytin, lepidel
a pásových systémů. Divize
Forbo Flooring Systems je
celosvětový hráč na poli
vysoce kvalitních komerčních
podlahovin a komplexního
řešení projektů podlah
zahrnující přírodní linoleum
Marmoleum, komerční
i bytové vinyly, luxusní
vinylové dílce, sametový vinyl
Flotex, kobercové čtverce
a zátěžové vpichované
koberce. S podílem na trhu
více než 65 % je společnost
Forbo Flooring největším
světovým výrobcem
přírodního linolea, které
nabízí jak v rolích, tak
i v modulárním formátu dílců

Pocházíte z Česka?
Po třech letech strávených v několika profesích
narazil Tomáš v novinách na inzerát, který byl
napsaný česky. Hledal se v něm česky mluvící
člověk, který se vyzná v českých poměrech a vystudoval školu v Rakousku. Poptávku uveřejnila
švýcarská společnost Forbo specializující se
na výrobu podlahových krytin, která se chystala v Čechách otevřít pobočku. Do té doby věděl
Tomáš o podlahách asi jen to, že se po nich chodí.
Setkání s novým kolegou, který pro společnost
pracoval přes 40 let a který si ho vybral a učil
nové profesi, však bylo osudové. Pocházel z Čech
a svými postoji, zaujetím i loajalitou k zaměstnavateli Tomáše pro tuto práci definitivně získal.
Když pak odešel do důchodu a v Brně byla založena pobočka Forbo pro Českou a Slovenskou republiku, stal se Tomáš Kudera jejím jednatelem.

Forbo Flooring systems,
www.forbo-flooring.cz

1994
První prezentace společnosti
Forbo v České republice.
Čeští a slovenští zákazníci
mohli poprvé otestovat kvalitu
podlahových krytin Forbo.
Laická i odborná veřejnost
dostala možnost dozvědět se
o rozdílu mezi přírodním
linoleem a PVC
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Víte, co je to linoleum?
Prvním úkolem bylo sestavit tým lidí, kteří se
v Čechách postarají o propagaci krytin značky
Forbo. Brzy se však ukázalo, že zejména u linolea
čekají Tomáše a jeho kolegy problémy. Většina lidí
u nás měla totiž název linoleum spojený s nevzhledným PVC, kterým se pokládaly podlahy
ve školách, nemocnicích a v panelácích. Takzvané
lino všichni vnímali jako něco podřadného a fakt,
že pravé linoleum, které vzniklo už v polovině 19.
století, je zhotovené pouze z přírodních materiálů, tu téměř nikdo neznal. Tomáš zvolil taktiku
osobního kontaktu. Denně objížděl republiku,
navštěvoval architekty, prodejce podlahovin,
odborné veletrhy a trpělivě vysvětloval, v čem
spočívají výhody pravého linolea. Osvětě později pomohl strategický krok společnosti Forbo,
která se rozhodla pro propagaci své obchodní značky Marmoleum namísto všeobecného
označení linoleum. „I když to nebylo snadné,
podařilo se nám po čase dostat tento materiál
do povědomí českých obchodníků i spotřebitelů
a přesvědčit je o jeho kvalitě natolik, že mnozí
název Marmoleum začali používat k obecnému
označení linolea,“ vzpomíná. „Byla to podobná situace jako u kopírek, kterým se běžně říká
xerox, aniž by šlo o výrobek této značky.“
Výsledky osvěty zaměřené na osobní jednání,
inzerci v odborném tisku a prezentace výhod, jako
je možnost pokládky bez spár, rychlost dodání, široký vzorník barev či dlouhodobá záruka,
začaly postupně přinášet ovoce. Jedním z prvních
velkých projektů byla v polovině devadesátých let
výměna starého linolea v Obecním domě v Praze,

1994

2002

2007

2008

Po zdárném uvedení
na český trh se v Brně
otevřela nová pobočka.
Portfolio společnosti
zahrnuje kromě přírodního
linolea značky
Marmoleum® koberce
a PVC podlahoviny pod
značkou Novilon®
a Novilux. Hlavní práce
pobočky spočívá v bourání
mýtů o linoleu a PVC

Sídlo české pobočky se
přestěhovalo do Prahy.
Dochází k centralizaci
a významnému propojení
přírodního linolea a vinylů
pod jednou společností
Forbo Flooring. O čtyři roky
později uvádí Forbo
na český trh kolekci
luxusních vinylových dílců,
jimiž rozšiřuje nabídku
vinylových podlahovin

Přírodní marmoleum
masivně nastupuje
na český trh. Cílená
propagace v televizních
pořadech a odborných
časopisech posunuje tento
materiál do popředí zájmu
a stává se oblíbenou volbou
i pro koncové uživatele.
V Praze je založena Forbo
akademie, kde se školí
kladeči, aby byli schopni
nabídnout kompletní servis
pokládky i údržby

Portfolio společnosti Forbo
Flooring Systems se rozrůstá
o textilní krytiny v podobě
unikátního sametového vinylu
Flotex, o kobercové čtverce
Tessera a na zakázku vyráběné
luxusní kobercové čtverce
Westbond. Novinkou jsou také
čisticí rohože Coral a Nuway

text: libuše lhotská, foto: lukáš hausenblas a archiv

o majitelích:
tomáš kudera
Country manažer a jednatel
společnosti Forbo pro český
a slovenský trh.V Praze
vystudoval střední
průmyslovou školu strojní,
na kterou navázal
vysokoškolským studiem
na ČVUT. V srpnu 1989 se při
cestě do zahraničí rozhodl pro
emigraci. Před sametovou
revolucí zůstal v Rakousku,
kde pracoval pro několik
společností a večerně
studoval na vyšší odborné
škole zaměřené na marketing
a obchodní angličtinu. V roce
1992 začal pracovat pro
švýcarskou společnost Forbo.
Aktivně se zúčastnil příprav
na zahájení výroby krytin
Forbo v České republice,
která se však nerealizovala.
Po změně strategie
společnosti byla v roce 1994
založena česká pobočka
Forbo a Tomáš Kudera se stal
jejím jednatelem

www.modernibyt.cz
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kam společnost Forbo dodala 4 000 m2 upraveného linolea ve stejném barevném odstínu.
REHABILITACE PVC
Kromě propagace linolea měl Tomášův tým
v České republice ještě jeden úkol – uvést na trh
další komoditu společnosti Forbo – podlahovou
krytinu Novilon®. U tohoto moderního PVC materiálu bylo třeba upozornit na jiné provedení než to,
které si lidé pamatovali z minulých let, vysvětlit
jeho přednosti, praktické vlastnosti a tím i obhájit
cenu, která byla v porovnání s tehdejšími krytinami PVC výrazně vyšší. Kromě garantované kvality
a záruky se jedním z argumentů, který oslovil
zejména ty, kteří rekonstruovali nebo stavěli, stala
čtyřmetrová šířka materiálu umožňující v menších prostorách bezspárovou pokládku. Odbornou
a laickou veřejnost získala však i velká nabídka
dekorů věrně napodobujících dřevo. I u Novilonu®
investovala společnost hodně do propagace, při
které použili osvědčené metody osobní prezentace
i reklamu v odborném tisku a televizi, díky které
se začala pošramocená pověst PVC napravovat.
„Reakce na naše kampaně jsou evidentní a okamžitě je zaznamenáváme na zvýšené poptávce,“
konstatuje Tomáš Kudera. „Zejména u PVC jsme se
ale museli smířit s tím, že zatímco my investujeme
do prezentace výhod tohoto materiálu, využívají
naši osvětu i ostatní výrobci. Přesto s touto taktikou chceme pokračovat, aby se nejen odborníci, ale
i běžní lidé dokázali při výběru krytiny v nabídce
dobře orientovat. Týká se to i takzvaného sametového vinylu Flotex, kobercových čtverců Tessera
a Westbond, které jsme uvedli na trh v roce 2008.
Zaujmout produkty Forbo a upozorňovat na jejich
specifické výhody je pro mě stále velkou výzvou.“

2009
Nedaleko sídla pražské
společnosti se otvírá
showroom, kde vedle vzorků
všech kolekcí podlahovin
dostávají odborníci i laici
možnost získat podrobné
informace o složení
jednotlivých materiálů i rady
týkající se technického řešení
a instalace včetně kontaktů
na vyškolené a certifikované
kladečské firmy
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Na trh byla uvedena
kolekce Marmoleum
Global 3, která nesla podtitul
„projektujeme budoucnost“.
Průlomovým pro tuto kolekci
bylo uvedení lineárního retro
dekoru Striato, který
zaznamenal obrovský
úspěch. Komplexnost
kolekce pak byla
prezentována ve výrobním
závodě nekončící smyčkou
barevné palety všech
dekorů Marmolea

Uplynulo150 let, od doby,
kdy Frederik Walton vynalezl
linoleum. Za dobu své
existence se původní recept
téměř nezměnil, došlo
pouze k vylepšení
povrchových úprav pro
snadnější údržbu krytiny

Značka Forbo uvedla na trh
novou kolekci Marmoleum
Modular

V rámci nové strategie orientace
na individuální přání Forbo
představuje digitálně tištěnou
kolekci vinylu Eternal a možnost
přenesení loga či jiného
individuálně voleného emblému
na podlahovou krytinu. Další
novinkou je marmoleum se
strukturovaným povrchem

Frederick Walton vynálezce linolea

V dílcích Marmoleum® Modular se prolíná více
jak 150 letá historie přírodního linolea s nezaměnitelným holandským designem. Spojením
PŘÍRODNÍCH SUROVIN a formátu DÍLCŮ vznikla
jedinečná krytina, která se snadno pokládá,
je hravá, odolná, antibakteriální a naprosto originální. Vytvořte si svoji osobitou podlahu a pak si
jen užívejte její funkčnost a snadný úklid.

míchejte odstíny decentních barevných
přechodů a intenzivních tónů | kombinujte
barvy z fascinující moderní palety | propojte
mramorované struktury v přirozených
odstínech | protněte linie originálního
pruhovaného designu

www.forbo-flooring.cz/modular

PŘÍBĚHY
ÚSPĚCHU

Omlazená
tradice

Téměř každá česká domácnost vlastní v průměru alespoň jeden výrobek Eta. Není divu, tato společnost
má více než sedmdesátiletou historii, ze které v současnosti čerpá jen to nejlepší. Nejde přitom o žádné
nostalgické ohlížení se za časy dávno minulými, ale naopak o naplňování vizí budoucnosti skrze ty
nejaktuálnější trendy v oblasti funkčnosti i vzhledu malých domácích spotřebičů.

P

O FIRMĚ:

o privatizaci v 90. letech začala Eta stagnovat nejen v oblasti vývoje, ale vzhledem k záplavě českého trhu mnoha novými spotřebiči
různých značek následně také v oblasti prodeje.
Eta vystřídala několik majitelů, žádný z nich však
neměl skutečný zájem o rozvoj značky. Věci se daly
do pohybu, až když ji do svého portfolia získala
firma HP Tronic, která má více než dvacetileté zkušenosti v oblasti elektroniky a elektrospotřebičů
a dnes je lídrem na českém trhu. „Etu jsme koupili
ve stavu, kdy dlouhodobě prodělávala, i když obraty nebyly špatné. Možná to bude znít přehnaně, ale
myslím si, že kdybychom do toho nevstoupili my,
značka by buď zanikla úplně, nebo by se musely
snížit veškeré související náklady, tzn. minimalizovat prodejní oddělení, reklamu, ale hlavně to, co je
pro Etu klíčové – tedy zkušebnu a vývojové oddělení. To jsou přitom oblasti odlišující Etu od spousty
jiných mladších značek, které taková oddělení
nemají a v podstatě jen vybírají ve výrobních
fabrikách nějaké zboží, následně ho zabalí a uvedou na trh,“ popisuje nedávnou situaci generální
ředitel Petr Res. Eta byla pro HP Tronic atraktivní
kvůli své dlouholeté tradici a všeobecné známosti
na českém i slovenském trhu, navíc bylo od začátku
jasné, že díky dobrému zabezpečení distribučních
kanálů mateřskou společností už byl v podstatě
dán pevný základ pro to, jak snadno dostat značku
k zákazníkovi, a nové vedení se díky tomu mohlo
zaměřit na vývoj. V prostředí těžkého konkurenčního boje v oblasti výroby i maloobchodu bylo
totiž nutné nejen udržet dobrou kvalitu, která je
pro spotřebiče Eta charakteristická, ale především
se přiblížit potřebám současných zákazníků.

Vlastníkem společnosti Eta se
v roce 2011 stala firma HP
Tronic Zlín, která je spolumajitelem řetězce elektroprodejen
Euronics a patří k největším
obchodním skupinám v oblasti
elektroniky a elektrospotřebičů
v České republice. V roce 2013,
kdy Eta oslavila sedmdesáté
výročí založení, byla dokončena
restrukturalizace a její začlenění
do skupiny HP Tronic. Provozuje
síť vlastních značkových
prodejen a v současné době má
ve svém portfoliu více než 240
výrobků. Stejně jako v minulosti
i nadále cílí především
na českého a slovenského
zákazníka
OCENĚNÍ
DOBRÁ ZNAČKA 2013 –
ocenění Reader’s Digest
v kategorii Vysavač
SUPERBRANDS AWARD 2013
i 2014 – cena udělovaná
nejlepším společnostem
v České a Slovenské republice
dTEST – Eta Cabero
3016 90000 získal v nezávislém objektivním testu
13 tyčových mixérů uvedeném
v časopise dTest 3/2013 dobré
hodnocení kvality. V DTestu se
ETA objevuje pravidelně a vždy
získává kladné hodnocení
ETA,
www.eta.cz

1943

3. září založil podnikatel Jan
Prošvic Elektrotechnickou
akciovou společnost ESA, začal
vyrábět elektrické žehličky
a položil tím základy výroby
elektrických spotřebičů pro
domácnost v Hlinsku

40

SVOBODA ZNAMENÁ ZODPOVĚDNOST
Firma zaměstnává více než sto lidí, což umožňuje řídit ji poměrně kompaktně: „Naše spolupráce
je týmová. U Ety znám všechny jménem a to je jen
jedna z věcí, která udržuje ducha rodinné české
firmy. Snažím se mít efektivní, profesionální přístup tam, kde to dává smysl, ale nejsme korporátní
firma. Nemusíme podávat žádné reporty, nikomu
se nezpovídáme, což je úžasné. Na druhou stranu,
pokud máme problém, nemůžeme čekat pomocnou ruku, je to jen na nás,“ říká Petr Res, který
se kromě obchodu věnuje také marketingu, což
mu umožňuje efektivnější distribuce, stabilnější
obchodní politika, vypracovaný aparát finančního
řízení, provozní oddělení a další podpůrné činnosti,
které pro Etu zajišťuje mateřská firma. Obchodní oddělení se dnes nachází v Praze a ve Zlíně,
kam bylo přesunuto také marketingové oddělení.
Zkušebna a vývoj je stále v Hlinsku, kde někteří ze
zaměstnanců pracují už desítky let. Jejich zkušenosti proto sahají hluboko do minulosti, mají s čím
porovnávat a ve svém přístupu jsou velmi precizní.
„Někdy nám dělají až vrásky na čele, když nás tlačí
do určitých řešení, se kterými jsme v prvním plánu
nepočítali. Samozřejmě dbají, aby vše vyhovovalo po stránce funkční, ale také z hlediska norem,
které výrobky musí splňovat. Vedoucí zkušebny
pan Bartoš se dokonce podílí na stanovování
některých norem nebo jejich úprav a je v této
oblasti respektovaným odborníkem,“ vysvětluje
Petr Res a dodává, že než uvedou nový výrobek
na trh, stojí to spoustu nákladů a času. Nejkratší
možná doba je jeden rok, častěji však uplynou roky
dva od základní myšlenky zahrnující nejen to, co

1948

1952

1960

Firma znárodněna
a začleněna do koncernu
Elektro-Praga Praha,
v letech 1950 až 1965
národní podnik
Elektro-Praga Hlinsko

Převedení výroby vysavačů
z Rýnovic do Hlinska, kde
se vzápětí staly hlavním
výrobním artiklem

Byla registrována ochranná
známka Eta, dosud
nejznámější značka
elektrických spotřebičů
v ČR

1973

Proslulý designér Stanislav
Lachman navrhl
nejkontroverznější žehličku Eta
211 s tehdy největší žehlicí
plochou na světě

text: jana polomová, foto: lukáš hausenblas a archiv

o vedení společnosti:
petr res působí v oboru
domácích elektrospotřebičů
už více než 20 let. Než se stal
generálním ředitelem
společnosti Eta, pracoval jako
obchodní a marketingový
ředitel ve firmě HP Tronic
Zlín. Kromě pozice
generálního ředitele zastává
také post předsedy
představenstva společnosti.
Velký potenciál spatřuje
především v silné tradici
značky, kterou chce propojit
s hodnotami a životním stylem
současné mladší generace.
Ve volném čase se věnuje
sportu, kultuře a gastronomii

www.modernibyt.cz
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Multifunkční stolní mixér Vital Blend je vhodný
na přípravu Raw stravy, nádoba 2,5 l, 15 000 –
28 000 otáček za minutu, výkon 1 600 W,
šestiramenný nůž s nerezovým ostřím se
dokáže roztočit rychlostí 420 Km/h, cena
6 999 Kč, www.eta.cz

by měl nový výrobek umět a jak by měl vypadat,
ale také kolik by měl stát a pro koho by měl být,
až po okamžik, kdy se výrobek dostává na trh.
Stejně důležitá jako důsledný vývoj a pečlivá
výroba je zkušebna. Kromě kvalitativní přejímky a dalších podobných postupů běžných i pro
ostatní výrobce se zde opět porovnává s parametry schválených vzorků také první série z výroby
za pomoci náhodně vybraných kusů. Není tedy
divu, že právě vývoj a zkušebnu vnímá vedení
společnosti jako velmi silné duševní vlastnictví.
NOVÝ VZHLED I FUNKCE
Ještě před realizací však musí přijít nápad.
Cílem nového vedení Ety bylo od začátku podle
Petra Rese udělat z Ety „atraktivní značku“,
na to však pouhé povědomí a dlouhá tradice
v Čechách i na Slovensku nestačily. V minulosti
Etě chyběl důraz na vzhled a právě skrze nové
tvary, barvy a potisky konečně začíná být žádaná
také pro mladší generace. Stejná kvalita a funkčnost, na kterou jsou její zákazníci zvyklí, je dnes
dostupná v lepším designu. „Lidé domů nechtějí
robota nebo žehličku, chtějí mít úžasné domácí těstoviny nebo vyžehlené prádlo. To je to, co
od nás lidé chtějí. Ne samotné produkty, ale to, co
umějí. Proto je pro nás důležité, aby naše spotřebiče v první řadě dobře plnily svou funkci, ale když
už je doma musí mít, chceme, aby zároveň byly
kvalitní a krásné. V oblasti designu se nesnažíme
o revoluci, spíše o evoluci. Eta dlouhodobě využívala české designéry a od roku 2002 úzce spolupracuje se Zdeňkem Veverkou, který dává výrobkům tvar a částečně i barvy.“ Pro bývalé vedení
přitom bylo nepředstavitelné např. sahat do barevnosti loga, ale pro získání mladších zákazníků
to byl krok dobrým směrem. Jenže měnit logo manuál nedovoloval. „Nešlo o manuál z Bruselu nebo
zkušebního ústavu, byl to náš manuál, ale přitom
ho všichni chápali jako něco, přes co nelze jít. Tak-

Parní hrnec Calderon pro zdravý
způsob vaření umí vytvořit páru již
za 30 sekund, kapacita nádob 9 l,
cena 2 499 Kč, www.eta.cz

1993

2008

ZÁKAZNÍKŮM NA MÍRU
Eta své prodejny zdědila, od té doby však prošly
zásadní proměnou. Vzhledem k tomu, že z hlediska
distribuce nejsou hlavním kanálem, byl vytvořen
koncept prodejen, kde si zákazník především může
vyzkoušet, jak který spotřebič funguje a co všechno
umí. Zkušení prodavači by také měli být schopni
najít pro koncového klienta výrobek, který splňuje
to, co od něj očekává. Doporučit mu konkrétní typ
na míru jeho potřebám. Toto prezentační místo
pak pro Etu není významné z hlediska objemu, pro
který jsou zásadní největší elektroprodejci. „Jde
nám o to, aby si zákazníci mohli na produkt sáhnout, aby si ho mohli potěžkat, aby jim byl správně
odprezentován a aby získali skrze něj celkově
lepší vztah ke značce. To, kde si výrobek nakonec
koupí, pro nás není příliš důležité. Podle mého
názoru je v současnosti nejlepší cestou distribuce
multikanálový prodej, a co přinese budoucnost,
teď nedokážu předpovědět,“ vysvětluje Petr Res
a dodává, že si je vědom určitých rezerv a oblastí,
na kterých lze ještě dál pracovat. Vzhledem k tomu,
že právě to ho baví a Eta pod jeho vedením výrazně
omládla, je jisté, že na další vývoj se můžeme těšit.

2014

K 1. sprnu 2008 došlo
k vyčlenění divize výroby
plastových dílů a vznikla
samostatná společnost
Plastkov. Společnost Eta
se tak nyní soustřeďuje
pouze na domácí
spotřebiče. Po 60 letech
dochází ke změně loga

2015
Eta se jako jediná česká značka
představuje na největším
veletrhu elektroniky IFA Berlín.
Vize značky je růst
na zahraničních trzích, získávat
nové zákazníky

Kuchyňský robot Eta
Gratus se stává
nejprodávanějším
kuchyňským robotem
na českém trhu

Privatizace akciové společnosti
formou kuponové privatizace.
Prvními vlastníky se staly fondy
velkých bank
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2013

že jsme si museli říct, že to nechceme udělat podle
manuálu, ale tak, aby to bylo hezké. Věřím, že věci,
kterými se obklopujeme, ovlivňují naši mysl, a pokud kolem sebe máme hezké výrobky, určitě jsme
pozitivnější,“ uvádí Petr Res praktický příklad
toho, jak strnulá atmosféra v některých oblastech firmy panovala a proč ji bylo nutné uvolnit
a dát tak všem činnostem skutečný smysl. Dalším
výrazným krokem byl průnik do oblasti zdravého
a poctivého životního stylu. V době, kdy lidé rádi
nakupují lokální potraviny a jejich jídelníček je
řízen sezonními surovinami, je nutné tomu přizpůsobit také nabídku spotřebičů. Prvním takovým produktem firmy Eta byla pekárna na chleba,
která má dnes až 50% podíl na trhu. Výjimečná
je mj. tím, že má speciální program vytvářející
kvásek. Následoval parní hrnec, který dokáže
udělat páru během desítek sekund nebo vysokootáčkový mixér například na smoothie. Aby
byla spotřebitelům patrnější šíře využití všech
produktů, připravila Eta ve spolupráci s blogery
také vlastní kuchařku plnou zdravých receptů.

Po padesáti letech
od uvedení na trh vrácen
prodej populárního pečicího
hrnce Eta Pečenka.
Zájem zákazníků si opět
získal

D O M Á C Í T Ě S TO V I N Y J A KO Z I TÁ L I E

Příběhy
úsPěchu

S nadhledem
a otevřenou myslí
Nepřetržitě od roku 2001 působí v centru Prahy pod vedením architekta Martina
Sladkého společnost de.fakto a vytváří plnohodnotnou architekturu a interiéry.
Klientům je tu k dispozici showroom o celkové výměře 750 m2 především
s produkty originálního designu de.fakto.

Š

O firmě:

kola ani běžná zábava jeho vrstevníků
hyperaktivního Martina nebavila. V osmi
letech ho otec postavil na surf a ve dvanácti začal závodit. Windsurfing se stal jeho
koníčkem a procestoval s ním celý svět. Prožíval
krásné dětství a mládí s partou podobně naladěných lidí. Čas strávený při windsurfingu v prostoru bez bariér, kdy létal nad hladinou s větrem
v zádech, poskytl živnou půdu jeho pozdější
práci architekta i úspěšného podnikatele.

De.faktO, architektonické
a designérské studio
zabývající se návrhy
a následnou komplexní
realizací staveb a interiérů
pod svým autorským
dohledem, dosahující
maximální funkční i estetické
kvality provedení s důrazem
na detail a specifický přístup
ke každému zadání

Dřív než tušil práci architekta
Zdravě soutěživé prostředí nasycené sportovním duchem a naplněné poctivou přípravou, stejně
jako jasná mysl otevřená vnímání lidí a poznávání
různých kultur nenásilnou cestou utvářely jeho
přístup k životu. „Jsem si jistý, že právě prostředí,
v němž jsem žil, dalo základ událostem, které se
odehrály později,“ říká Martin Sladký. „Navrhnout
skvělý dům je především o vnímání lidí, pro které
ho tvoříte, a sledování věcí kolem.“ V posledním
ročníku gymnázia už byl držitelem několika titulů
mistra republiky a logicky zvažoval studia na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK. Ze seznamu vysokých škol postupně vyškrtal téměř všechny. Aniž
by měl konkrétní představu, co to obnáší, ponechal
ještě Fakultu architektury na ČVUT. Vnitřně tušil,
že právě zde může uplatnit vlastní přesah vnímání a nadhled, který svým dosavadním způsobem
života získal. „Přestože dědeček byl architektem,
máma si nemyslela, že je tento obor vhodný pro
mě. Čím víc jsem se ale o studium a práci architekta zajímal, tím víc mě to lákalo. Naopak táta,
který je malíř stejně jako jeho otec, nějak vycítil,

De.faktO,
Vejvodova 3,
Praha 1-Staré Město,
e-mail: defakto@defakto.cz,
www.defakto.cz

2003

2004

Prodejní prostor Gino Rossi

Prodejní prostor
Pietro Filipi
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že bych se právě v této práci mohl najít, a moji
volbu podpořil. Měl pravdu, odhadl to perfektně.“
Pravý čas nalezení sebe sama nepřišel v průběhu
studií architektury, ale mnohem později. Martin
měl už jako dítě mimořádnou prostorovou představivost a talent s chutí něco tvořit evidentně zdědil.
Přesto ale před přijímacími zkouškami absolvoval
kurz kreslení. Potřeboval uvolnit své nemotorné
ruce plné mozolů od držení ráhna. „Na fakultě
jsem se hodně naučil vypracováváním zadávaných úkolů, byly přijatelnější než klasické učení.
Windsurfing jsem utlumil až ve třetím ročníku.“
OD psí bOuDy k byznysu
Ještě předtím než vystudoval, začal s kamarádem podnikat. Skutečnému byznysu ale předcházela potřeba pomoci lidem v nouzi. S kamarádem
truhlářem Miroslavem Štychem se chopili práce
v opuštěné truhlářské dílně. „Zpočátku jsem neuměl
správně zatlouct ani hřebík a věci, které jsme později vyráběli, jsem navrhoval tak, abychom je bez
problému uřezali na cirkulárce a zvládli snadno vyrobit. Práci, kterou bylo třeba dokončit, jsme zvládli,
naučil jsem se nové věci a tak byla škoda truhlárnu
opustit. Kamarád, kterému jsem pomáhal, se právě
vrátil z vojny, byl bez práce a já měl tehdy také víc
času.“ Dílnu si najali a začali s drobnými zakázkami
od místních lidí. Architekt Ondřej Kopečný vymyslel
název firmy, vytvořil logo a navrhl průsvitné vizitky,
které používají dodnes. Kamarádovi pro jeho psa
vyrobili skvělou boudu s prosklenou venkovní
verandou, pak došlo na kancelářské vybavení
a výroba se pomalu rozjížděla. Skvělou referenci
získali především mobilním barem pro Becherovku

2008

2009

2011

Pobočky Čedok

Studie rodinného domu
Homole

Interiér vily na Smíchově

text: lenka saulichová, foto: lukáš hausenblas a archiv

o Majiteli:
ing. arch. Martin sladký
Narodil se 31. 8. 1976. V roce
2003 absolvoval Fakultu
architektury ČVUT. Je
osminásobným mistrem ČR
ve windsurfingu a dvanáctkrát
se účastnil MS. Od roku 2001
vlastní studio de.fakto. Je
autorem mnoha soukromých
interiérů i obchodních
konceptů (například Pietro
Filipi, Gino Rossi, Čedok,
originální restaurace Katr
v Praze 1 s korejskými grily
a stahovacími digestořemi,
luxusní bydlení ve vile Verde
v Praze 6 atd.). Rád lyžuje
a jeho vášní je windsurfing

www.modernibyt.cz
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Interiér vily v Praze 5

Interiér restaurace Onyx

Vila v Křeslicích

2012

a Jamesona, který Martin navrhl jako velmi variabilní skládačku. Pak už měli jednoho zaměstnance
a vyráběli nábytek. „Ráno jsem jezdil do dílny zadat
nakreslenou práci, pak do školy a odpoledne zpět
do dílny.“ Práce stále přibývalo a bylo nutné se o ni
podělit s dalšími řemeslníky a nejen truhláři. „Postupně jsem se seznamoval s prací různých řemesel
a poznal všechny dostupné výrobní materiály. Neměl
jsem ateliér, jezdil jsem po dílnách a skutečně viděl
všechny stroje v činnosti. Sledoval jsem, jak je každá
věc, kterou vymyslím, náročná na čas i výrobu. Když
jsem předkládal zadání, měl jsem představu o způsobu výroby. Dokázal jsem se prosadit tím, že mnou
navržené předměty bylo možné poměrně jednoduše
a levně vyrobit. Z bezprostřední blízkosti jsem poznával řemeslníky, jejich manuální i lidské kvality.
Hodně mi pomohl jejich respekt. Když jsem s nimi
trávil čas v dílně, tak už netvrdili, že něco nejde.
To se mi hodilo později při realizacích. Dnes, když
někdo tvrdí, že něco nejde, odpovím, že se jistě najde
někdo jiný, kdo si poradí, jak to udělat. Samozřejmě
jen v případě, když jsem si jistý, že to udělat lze.“

Showroom i architektonické Studio
Ještě na studiích v roce 2000 došlo k založení společnosti s ručením omezeným a následně
k pronájmu prostorů ve Vejvodově ulici v Praze 1,
kde vznikl showroom de.fakto. Martin Sladký
vytvořil první kolekci vlastního nábytku, který zde
vystavil spolu s několika málo produkty německých a italských značek. Přibyly zakázky na výrobu
nábytku a lidé se na studio obraceli i s požadavky
na realizaci interiérů a staveb. „Domnívám se, že
v dnešní době by se mi to nepovedlo. Trh je zbožím
a službami, které poskytujeme, nasycen. Tehdy mi
bylo 23 let, byl jsem plný odhodlání, nabitý energií
dokázat to a lidé mi uvěřili. Také jsme se prezentovali na výstavách. To vše bylo spojeno s velkým
nárůstem zajímavé klientely.“ Martin se zdokonalil
v počítačových programech, které jeho práci značně
urychlily. Odstartoval boom obchodních center
a s ním práce například pro firmy Pietro Filipi,
Gino Rossi a další. Dokončil studia na architektuře
a de.fakto nasměroval k návrhům domů. Převážně
se věnovali soutěžním projektům pro developery.
Krize však všechnu jejich práci zastavila. Dokončili
několik komerčních interiérových zakázek v Palladiu a svoji pozornost zaměřili na privátní klientelu. „V roce 2012 jsem zkolaudoval vlastní dům.
Od té doby vzrostl počet lidí, kteří projevili zájem
o projekty rodinných domů. Zhotovili jsme jich asi
sedmnáct.“ Postupně se rozrůstal i počet spolupracovníků. Dnes tým studia čítá celkem dvanáct osob,
z toho sedm architektů. Martin se obklopil podobně
smýšlejícími lidmi, kteří mají chuť se v tomto oboru
najít. „Těšilo mě sledovat, jak začínající kolegové získané zkušenosti aplikují v práci a vkládají
do ní něco ze sebe. Do lidí s tímto přístupem má
smysl informace vkládat.“ Kromě fixního příjmu
své spolupracovníky motivuje především odměnou
ze zisku. „S chutí se nyní věnuji především práci
na rodinných domech a hřeje mě ocenění spokojených klientů. Stále mám hlavu plnou nápadů, které
bych rád realizoval.Vyplácí se nám smysluplný
přístup k úkolům. Hodně domů vzniklo tak, že jsou
omezeny jen na prvky, o jejichž správnosti jsem
přesvědčený. Dobrý dům zkvalitní život lidí. Existuje ale několik mých návrhů domů, které pokud by
se mi je podařilo s někým postavit, tak bych na ně
byl skutečně pyšný. Teprve na to své dílo čekám.“

2012

2014

2014

Interiér bytu v Liberci

Interiér vily v Praze 5

Interiér ski apartmánu
v Rokytnici nad Jizerou

2015

Vila na Malvazinkách

Vila Verde v Praze 6
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Má to někdo kliku!
Když v roce 1997 přichází Roman Ulich za bratrem Ivem s nápadem nakupovat
a prodávat dveřní a okenní kliky, ani jeden z nich v tu chvíli netuší, že
zanedlouho budou vyrábět vlastní, kterými se dnes otevírají dveře ve 43 zemích
světa. Do novotou zářícího sídla firmy a přilehlých výrobních hal nás pozval
majitel firmy Ivo Ulich.

D

O FIRMĚ:

nes v rodinné firmě pracuje i třetí z bratrů Petr, který se zapojil jako poslední.
Abychom ale nepředbíhali. Příběh se
začal psát před osmnácti lety v Novém Městě nad
Metují. Prostřední z bratrů Roman Ulich v té době
zastává obchodní pozici ve firmě, která se okrajově zabývá prodejem dveří. Účastní se veletrhu,
během kterého zjišťuje, že zájem veřejnosti o dveře
není zdaleka tak velký jako o kliky. Firem zabývajících se tímto segmentem je jako šafránu, a proto ve chvíli, kdy se naskytne možnost odkoupit
zásoby od krachující místní firmy prodávající kliky,
přichází za bratrem Ivem s odvážným nápadem…

Firma Material & Technology,
s. r. o., byla založena v roce
1997 s cílem vyvíjet, vyrábět
a uvádět na trh neustále nové
designové, konstrukčně
a technologicky ojedinělé
produkty. M&T má svůj osobitý
přístup s přednostmi, které
značku charakterizují: výroba
designových řad klik z masivní
mosazi, technologicky vyspělé
zázemí, ale zároveň s velkým
podílem ruční práce,
s neustálými inovacemi
a precizním řešením všech
detailů výrobků. Základem je
tradiční česká strojírenská
výroba, která umožňuje
profesionálně vyvíjet nové
konstrukční řešení, zavádět
nové výrobní a technologické
postupy, navrhovat inovativní
designy, vše se značkou M&T.
Série klik Minimal/Maximal
získala ocenění Red Dot, čímž
potvrdila správnou cestu a stala
se zároveň i výzvou pro další
a další kolekce klik

Z PRODEJCE VÝROBCEM ANEB
KDO NERISKUJE, NEVYHRAJE
Píše se rok 1997 a bratři s minimem zkušeností, převzatým skladem a několika málo kontakty
začínají obchodovat. Ivo je v té době na vrcholu fotbalové kariéry v pražské Slávii, obchodní činnost tedy přenechává staršímu bratrovi
a sám se ve firmě věnuje hlavně financím.
Kliky nakupují v Turecku nebo Itálii a prodávají dál. Ve dvou kancelářích a skladu s expedicí
pracují všeho všudy čtyři lidi. Po třech letech začínají být s kvalitou výrobků a dlouhými dodacími
lhůtami nespokojeni a přemýšlejí o vlastní výrobě.
Jednotlivé komponenty, ze kterých je klika složena, musí někdo vyrobit a je jasné, že hodně namáhaná klika si žádá kvalitní materiály. Měli štěstí,
v jejich okolí se tehdy nacházelo dost strojírenských firem, které propouštěly šikovné a schopné
řemeslníky. Díky tomu se jim během roku a půl
podařilo zajistit si domácí firmy, které pro ně po-

M&T,
www.kliky-mt.cz

1997

1999

2000

První vyrobená klika
s názvem Cesan, na trh
uveden povrch matný nikl
SNi

Vyrobena a do prodeje
uvedena první série klik
DESIGN 2000 v té době již
s titanovým povrchem TiN
v několika odstínech
a s 15letou zárukou

třebné komponenty vyráběly. Komponenty se následně svážely do firmy, kde je kompletovali a expedovali dál. Z ryze obchodní firmy se stala napůl
výrobní a ve velmi krátké době se jí podařilo
dostat z červených čísel do černých a tento trend
už neopustit. Firma zůstávala ve stejných prostorech, ale jak přicházeli noví a noví zaměstnanci,
musela se přesunout do větších ve vesnici Spy
asi kilometr a půl od Nového Města nad Metují.
V té době začal Roman Ulich navrhovat vlastní
design klik a do firmy přichází třetí z bratrů Petr.
VELKÉ INVESTICE KE SPLNĚNÍ
VELKÝCH AMBIC
Touha vyvíjet, vyrábět a uvádět na trh nové
designové, konstrukčně a technologicky výjimečné produkty byla velká. V roce 2005 padlo rozhodnutí investovat do vlastního areálu
s moderní výrobní halou. Mezitím však přišla
ekonomická krize a plán výstavby se odsunul
na neurčito. „Krize nás samozřejmě postihla,
ale já říkám, že všechno zlé je pro něco dobré.
Sice bylo málo zakázek, ale díky tomu jsme měli
čas si uvědomit, že bychom se neměli spoléhat
pouze na český trh, a začít přemýšlet o tom, jak
se zlepšit,“ říká Ivo Ulich. V době ekonomické recese se bratři rozhodli pro investici, která se vyšplhala na více než 50 milionů korun,
do dlouho plánované výstavby již zmíněného
areálu s odpovídajícím zázemím a výrobní halou
vybavenou nejmodernějšími technologiemi.
V nové manufaktuře v Dobrušce kliky nejen
navrhují, ale také konstruují, vyrábějí, kompletují a následně expedují do celého světa.

2004

2006
Na mezinárodním veletrhu
Practical World v Kolíně nad
Rýnem představena s obrovským
úspěchem kolekce DESIGN 2006

Založení firmy
Material & Technology

Navržena designová
hranatá klika Entero – první
v Evropě, série DESIGN
2004
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Počátek proexportního
zaměření M&T

text: Edita Erbsová, foto: Lukáš HausEnbLas a arcHiv

o majitELícH:
Bratři Ulichovi jsou sehraný
tým. Majitelem společnosti
Material & Technology je ivo
ulich, bývalý český fotbalový
záložník a současný
futsalista. Ve firmě se stará
o finance, marketing
a zahraniční obchod.
Spoluzakladatelem je
prostřední z bratrů roman
ulich. Je vystudovaný strojař,
design většiny klik pochází
přímo z jeho autorské dílny,
inspiraci našel například
i v Mexiku, důkazem jsou kliky
pojmenované podle
mayského chrámu (Maya,
Tukan…). Stará se o design,
vývoj a v neposlední řadě také
o prodej v rámci České
republiky. Třetí z bratrů Petr
ulich zastává pozici
provozního ředitele a má
na starosti výrobu

„Nemá smysl ohlížet se zpět
a na někoho jiného, ale dívat se
dopředu a být stále o krok napřed“

www.modernibyt.cz
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VÝVOJ KLIK A OCENĚNÍ
Za 18 let doznala produkce klik výrazných změn.
Vývojem prošel nejen design, ale i sama výroba, která
se stále vylepšuje a životnost kliky se tak stává delší.
„Používáme jenom ty nejlepší materiály, kterými jsou
nerezová ocel a mosaz, historicky nejlepší ušlechtilý
materiál na výrobu klik,“ vysvětluje Ivo Ulich. Když
firma začínala, na trhu byla pouze štítková kování.
Kulaté a hranaté rozety vznikly v roce 2004 a o dva
roky později je firma prezentovala na veletrhu Practical World v Kolíně nad Rýnem. Úspěch jejich hranaté
rozety byl velký. Další velký úspěch zaznamenali s kolekcí klik Minimal/Maximal, kterou představili v roce
2012 na prestižním stavebním veletrhu Made Expo
v Miláně a za kterou o rok později dostali mezinárodní prestižní cenu za design Red Dot Design Award.

M&T V ČÍSLECH
115 zaregistrovaných
průmyslových vzorů a patentů
444 modelů klik v nabídce
(tvar kliky + tvar rozety + typ
povrchu)
4 890 kompletních výrobků
(tvar + typ povrchu)
112 000 ks nejoblíbenější kliky
Entero vyrobeno a prodáno
880 000 kilogramů masivní
mosazi zpracováno
1 747 000 klik/rukojetí
vyrobeno a prodáno
Dveřní klika z řady Minimal/Maximal,
design Roman Ulich

2008
Otevření poboček M&T
s vlastním showroomem
a prodejním skladem v Praze,
Brně, Plzni a Bratislavě

2009

5 660 000 mosazných dílců
ručně vyleštěno a pokoveno

2011

Do prodeje uvedena
kolekce designových klik
DESIGN 2009
Spolupráce s designérkou
Barborou Škorpilovou
na kolekci kování Mimolimit
Na trh uvedena kolekce klik
Mini s využitím nového
konstrukčního systému
tlačných pružin
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VIZE A PLÁNY DO BUDOUCNA
Bratři Ulichové nemají pouze skvěle fungující
firmu, ale i velké plány do dalších let. Neustále vyvíjejí
nové produkty, často tři až čtyři roky před uvedením
na trh.V tuto chvíli dokončují nové modely pro roky
2016–2017 (trendy je černá, kterou v nabídce už mají,
a titanová povrchová úprava), ale zároveň už začínají
pracovat na nových designech a materiálech pro roky
2018–2019. Ivo Ulich nám prozradil, že na jednom
modelu se podílel italský designér David Bodino.
Na co dalšího se můžeme těšit, prozradit nechce, ale
zcela jistě se bude jednat o nepřehlédnutelné výrobky. „I když to vypadá, že už se nedá nic vymyslet, my
víme, že dá,“ říká s přesvědčením Ivo Ulich.V roce
2017 plánují účast na milánském Salone del Mobile,
nejznámějším designovém veletrhu na světě, a zároveň chtějí pokračovat ve školeních pro obchodní
partnery. „Klika, to není jen design, ale také správná
montáž a servis. Pokud klika nefunguje, není to vina
kliky, ale špatné montáže,“ upozorňuje Ivo Ulich.
Neméně důležitý je pro firmu i servis pro zákazníky.
Momentálně připravují povrchovou úpravu Natural
Mosaz, čímž se tak trochu vracejí do historie výroby.

„Vytvořili jsme si zázemí,
které splňuje přísná kritéria,
můžeme se rovnat špičkovým
italským rodinným firmám“
2012

2014–2015

Na mezinárodním veletrhu
MADE EXPO v Miláně
s velkým ohlasem představena kolekce kování Minimal/
/Maximal, za kterou o rok
později dostávají prestižní
mezinárodní cenu za design
Red Dot Design Award

Výstavba areálu M&T

Dokončují nové modely pro
roky 2016–2017 a zároveň
začínají pracovat na nových
designech a materiálech pro
roky 2018–2019

www.kliky-mt.cz

česká klika se světovým oceněním

Příběhy
úsPěchu

Od vitráží k velkoplošným
obkladům
Na počátku profesní kariéry Miroslava Frinty byla touha podnikat. Se sklem začal
pracovat a obchodovat spíš náhodou. Postupně ho ale tento materiál zcela pohltil.
Práce ve firmě, kterou vybudoval, pro něj v počátcích znamenala i šestnáctihodinovou
pracovní dobu. Dnes toho ví o skle opravdu hodně.

T

o firmě:

ak jako hodně mladých lidí v České republice
zvažoval i osmnáctiletý Miroslav Frinta v porevolučních letech možnost na čas vycestovat a pracovat na západě. Osud tomu však nepřál
a spojil ho s přítelem, který se zabýval restaurováním a výrobou vitráží. A protože měl jeden odborné
znalosti a druhý obchodního ducha, rozhodli se
pro společné podnikání. Přestože se jim dařilo
docela dobře, počáteční nápor větších zakázek
na restaurování vitráží v kostelích a historických
objektech postupně klesal. Nakonec se spojení
společníků rozpadlo a Miroslav se začal rozhlížet po jiné oblasti působení. Zájem o sklo ho ale
nepustil. Za několik let společného podnikání, kdy
sháněl zakázky, materiál a řídil ekonomiku, totiž
navázal řadu kontaktů a lidé z branže se na něj
dál obraceli s různými požadavky. Nakonec tedy
u skla zůstal a udělal se takříkajíc sám pro sebe.

Firma Barevná skla vznikla
v roce 2004 jako pokračování
živnosti z roku 1994, která se
v roce 1996 zaměřila
na výrobu a restaurování
vitráží. V roce 1998 se
rozšířila o velkoobchod
a prodejnu s ručně
zpracovanými barevnými skly,
nářadím a potřebami pro
výtvarné zpracování plochého
skla. Od roku 2006 se začala
zabývat instalací skla
v interiéru. K nabízeným
službám patří i vizualizace,
poradenství, konzultace
o vhodnosti materiálu a jeho
údržbě, samozřejmostí je
individuální přístup. Na žádost
přivezou pracovníci firmy
vzorky barev k zákazníkům,
kteří mají následně k dispozici
veškeré informace o průběhu
zakázky

Učení a vyUčování
K výtvarné práci s barevným sklem a restaurování vitráží je zapotřebí zajistit výchozí materiál,
jímž jsou ručně vyráběné barevné skleněné desky,
které se musejí dovážet z různých koutů světa. A to
je pro malé firmy zabývající se opracováním skla
finančně i logisticky nevýhodné. Proto se Miroslav
rozhodl, že začne sklo dovážet ve větším množství
pro sebe i pro ostatní zájemce. Postupně tak vedle
jiných činností začal provozovat velkoobchod se
sklem určeným pro výtvarné zpracování. Mimo
to si pořídil vlastní dílnu a nepřestal se věnovat
ani vitrážím. K tomu, aby mohl získat zakázky
v kulturních a historických objektech, však potřeboval získat licenci ministerstva kultury, jejíž
udělení předpokládalo adekvátní vzdělání a praxi.
A tak aby dostál nutnému požadavku, začal vedle
podnikání večerně studovat na uměleckoprůmyslové škole. Během jeho studia však začalo zakázek
na rekonstrukce výrazně ubývat, a když čerstvý absolvent průmyslovky konečně splňoval podmínky

Barevná SkLa,
www.barevnaskla.cz

1994
Miroslav Frinta zakládá svou
první živnost
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pro získání vlastní licence, rozhodl se, že je nebude
za cenu neadekvátního snižování ceny vyhledávat,
a svou pozornost zaměřil jiným směrem. Kromě
slibně se rozjíždějícího velkoobchodu začal pořádat kurzy, v nichž se zájemci učili kromě výroby
vitráží i ostatní techniky opracování skla. O technice Tiffany pak napsal útlou publikaci, kterou
vydalo nakladatelství Grada. „Touto činnosti jsem
si vlastně začal vychovávat zákazníky, kteří ode mě
nadále odebírali materiál,“ vypráví se smíchem.
Tah na kUchyně
Jednou z dalších aktivit, na které se v prvních letech nového milénia zaměřil, byly skleněné obklady
stěn nad kuchyňskou pracovní deskou. Dodejme, že
to bylo v době, kdy se na obložení používaly hlavně
keramické dlaždice nebo desky z lamina a skleněné
provedení tu znalo jen pár odborníků z prezentací
některých luxusních zahraničních kuchyní. Jedno
pražské studio ale tehdy o toto provedení společnost Barevná skla požádalo a výsledek byl velmi
pěkný a zajímavý. Miroslav pochopil, že toto řešení
má budoucnost, kuchyň vyfotografoval a nabídl
téměř všem tehdejším prodejcům kuchyní. Na nevšední nabídku ale nikdo nezareagoval. „Vůbec
jsem to nechápal,“ vzpomíná dnes. „Skleněným
obkladem získala kuchyň úplně nový rozměr,
vypadala efektně a moderně. Obložení sklem bylo
praktické a navíc podtrhovalo aktuální minimalistický styl.“ Studia s ukázkou realizací obesílal přes
dva roky, ale zájem byl téměř nulový. Situace se
však změnila v roce 2006 po veletrhu interiérového
designu iSaloni v Miláně, kde již většina prestižních značek představila skleněné obklady jako
jeden z nejzásadnějších trendů. Během několika
týdnů po veletrhu byla firma Barevná skla doslova
zasypaná zakázkami. „Nastala pro nás dost hektická doba,“ říká Miroslav Frinta. „Do té doby jsme
udělali maximálně jedno obložení kuchyně za měsíc a najednou ho po nás chtěli všichni. Musel jsem

1996

1998

2003

2004

Miroslav Frinta se společně
s Tomášem H. zabývá
výrobou a restaurováním
vitráží

Vzniká název a logo
Barevná skla. Miroslav
Frinta organizuje kurzy
na zhotovování vitráží
a začíná se zabývat
velkoobchodem se sklem

Na žádost kuchyňského
studia realizuje první
obklad kuchyňské stěny
z barevného skla. Tento
moderní způsob obkladu
začíná nabízet dalším
specializovaným studiím

Vzniká společnost Barevná skla,
s. r. o., zaměřená
na velkoobchod. Pražská
prodejna má v nabídce ručně
zhotovená barevná skla
a veškeré nářadí potřebné pro
výtvarné zpracování plochého
skla

text: libuše lhotská, foto: lukáš hausenblas a archiv

o Majitelích:
Miroslav Frinta vystudoval
obchodní akademii
a uměleckoprůmyslovou školu
v Praze. Pokud mu to
pracovní nasazení dovolí,
věnuje se ve volném čase
tenisu a individuálnímu
cestování se svou rodinou.
Procestoval řadu zemí jako
například Island, Palestinu,
Izrael, Albánii a severní
Afriku. Do budoucna si
stanovil náročný úkol – zajistit
kompletní výrobu skla
vlastními silami tak, aby nebyl
závislý na subdodavatelích

www.modernibyt.cz
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narychlo zajistit větší zásoby materiálu a hlavně
sehnat lidi, což vůbec nebylo snadné. Na práci jsme
najímali i brigádníky, kteří měli čas třeba jen tři
týdny. Prostory, kde máme dnes kanceláře, byly
přeplněné nářadím a skleněnými deskami, které
bylo zapotřebí ručně opracovat. Noví zaměstnanci
se všechno učili za pochodu a moje pracovní doba
trvala i šestnáct hodin. Nakonec se ale podařilo
vytvořit dostatečně velký a stabilní tým šikovných
lidí, z nichž většina zůstala ve firmě dodnes.“
Zájem o barevná skla naštěstí nevyprchal. Logistické i ekonomické důvody vedly
majitele společnosti k založení brněnské pobočky s názvem Skleněné obklady, která začala zajišťovat stejné služby jako Barevná
skla na Moravě a částečně i na Slovensku.
Barevná skla a Skleněné obklady se zabývají
řešením prvků do celých domácností i veřejných
budov a kromě velkoplošných obkladů nabízejí
například i skleněné pracovní desky nebo posuvné dveře. Hlavní náplní však zůstávají obklady
kuchyní. O oprávněnosti názvu svědčí i to, že
u nich mohou zákazníci vybírat z široké barevné škály vzorníků RAL a NCS, včetně možnosti
namíchání individuálně zvoleného odstínu. „Stačí,
když přinesete předmět, jehož barvu požadujete, a my vám ji přesně podle něj namícháme,“
říká Miroslav Frinta. Kvalitu služeb podtrhuje
také sedmiletá záruka, kterou na svá skla i odvedenou práci firma Barevná skla poskytuje.

2005
V České republice je jediným,
kdo nabízí a realizuje skleněné
obklady. Zájem o tento moderní
způsob obkladů je ale velmi
mizivý
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2006 (jaro)

2006 (podzim)

2009

Vydavatelství Grada vydává
publikaci Vitráže – Tiffany,
kterou připravil Miroslav
Frinta s Milanem
Masojídkem. Obsahuje
praktické informace
o materiálech a nástrojích
vhodných pro vytváření
dekorativních předmětů,
postupy na zhotovení
šablony, řezání skla,
osazení, letování
a patinování i celé návody
na zhotovení šperků,
obrázků, svícnů a lamp

Po milánském veletrhu
iSaloni zvyšují česká
kuchyňská studia zájem
o skleněné obložení.
Společnost Barevná skla je
na trhu jedinou, která
aktivně v této oblasti nabízí
služby. Zvyšuje se počet
zaměstnanců

Vznik brněnské pobočky
s názvem Skleněné obklady.
Aktivity společnosti Barevná skla
se zaměřují na Českou republiku,
pobočka v Brně má na starosti
Moravu a Slovensko

BUDOUCNOST
pro Váš interier

Skleněné obklady v interiérech
Pracovní desky do kuchyní ze skla
Celoskleněné dveře a příčky

Praha - Družstevní ochoz 30, 140 00 praha 4 - nusle, +420 261 226 786, +420 261 226 017, info@barevnaskla.cz, www.barevnaskla.cz
Brno - pražská 156, 642 00 Brno - Bosonohy, +420 602 646 440, info@skleneneobklady.cz, www.skleneneobklady.cz

Svůj úSpěch hodnoťte
podle toho, čeho
všeho jSte Se pro něj
vzdali
Dalajlama

Karel Pacák st.

Řemeslná jistota
s tradicí

Jaroslav a Libor Smetanovi

Úspěšná cesta
Albixonu

Polstrin design

Albixon

Jitka Hurábová

Sezení je řemeslo
LD Seating

Pavel Staněk a Miloš Staněk

Design, kvalita a servis
Potten & Pannen – Staněk

Petra Machová a Pavel Šramota

Vdechujeme
spotřebičům
nový život
Philco

Jana Moravová

Mountfield za námi
přijel v kamionu
Mountfield
www.modernibyt.cz
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Řemeslná jistota s tradicí
Kvalitní řemeslo a radost z dobře odvedené práce zůstávají pro společnost
Polstrin hodnotami, které jsou neměnné. Zároveň umějí využít těch
nejmodernějších výrobních technologií a rádi spolupracují se současnými
designéry. Potkávají se zde už tři generace Pacákových a občas zavítá také
první zástupce generace čtvrté, „starý“ teprve pár měsíců. Ovšem ten si bude
muset ještě nějaký čas počkat, než se do rodinného podniku aktivně zapojí.

D

O FIRMĚ:

o budovy sídla společnosti Polstrin Design
na Pražské třídě v Hradci Králové začal
Karel Pacák pravidelně docházet přesně
4. dubna roku 1958, tehdy jako čalouník. Vyrůstal totiž v rodině úspěšného živnostníka – jeho
otec měl v Třebechovicích pod Orebem výrobnu
jemného koženého brašnářského zboží s vývozem
i do Ameriky, což se samozřejmě nelíbilo tehdejšímu režimu. Jeho podnik byl znárodněn, pan
Pacák nesměl studovat, a dokonce mu nedovolili
ani vyučit se brašnářem, což bylo pro jeho tatínka
velké zklamání. Vyučil se tedy čalouníkem a v roce
1958 nastoupil do právě dostavěné budovy nově
vzniklého čalounického družstva. Do nového působiště ho přivedl jeho někdejší spolužák. Pan Pacák
brzy po nástupu začal dálkově studovat tvorbu
nábytku na Střední uměleckoprůmyslové škole
na Žižkově. Prošel různými pozicemi od čalouníka
a technologa, nakonec se propracoval až na vedoucího celého závodu. V roce 1989 byl zvolen předsedou samostatného původního družstva čalouníků
a od roku 1993 se zde začal vyrábět čalouněný
nábytek pod značkou POLSTRIN DESIGN, s. r. o.
Prvním odběratelem byla německá firma, která
nestíhala vlastní zakázky. Pan Pacák měl vlastně
štěstí – přestože u nás tehdy nebyl téměř žádný odbyt, on zajistil práci pro 75 čalouníků. Následovalo
období, kdy se u nás začaly objevovat nové prodejny
nábytku a Polstrin tak získal distribuční kanály pro
vlastní produkci. Kolem roku 1994 tedy mohli ukončit spolupráci s německým odběratelem a otevřít
vlastní prodejnu. Polstrin se stal pravidelným vystavovatelem na mnoha veletrzích a výstavách, kde Karel Pacák se svým synem navazovali další kontakty

Český výrobce čalouněného
nábytku Polstrin se sídlem
a výrobou v Hradci Králové se
dodnes drží řemeslných tradic
kultivovaných už více než
50 let. Nabízí modelové řady
sedacího nábytku a atypickou
výrobu na míru do soukromých
i veřejných prostor. Nedávno
vzniklé Studio Polstrin navíc
realizuje také kompletní
interiéry. Firma získala několik
ocenění, mj. za houpací křeslo
Koko, ušák Snug Chair nebo
postel Auxó

POLSTRIN DESIGN,
www.polstrin.cz

1957
Na současné Pražské třídě
v Hradci Králové byla postavena
budova sloužící družstvu
čalouníků, kam o rok později
nastoupil Karel Pacák jako
čalouník
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nejen s maloobchodníky, ale také s architekty, kteří
pro Polstrin začali navrhovat nové kolekce. Firma se
od té doby neustále rozvíjí a nedávno do ní vstoupil
také vnuk pana Pacáka, Ondřej, který vystudoval
ekonomii. Jeho bratr David navíc právě studuje
design na UJEP v Ústí nad Labem a tak se zdá,
že budoucnost firmy je zajištěna. „David odmala
rád pracoval se dřevem a pořád za mnou chodil,
jestli nechci s něčím pomoct. Ondřej si spíš někam
zalezl s knížkou a studoval. Je to tedy docela dobrá
kombinace, a tak si říkám, že jsem se snad celý život
nehonil zbytečně,“ raduje se Karel Pacák. Nedávno
oslavil 80. narozeniny, přesto ještě ve firmě často
zpracovává zakázky a připravuje rozpočty a ve volném čase jezdí na kole třeba po Orlických horách.
KVALITA SKRYTÁ UVNITŘ
Firmě se podařilo navázat na tradici kvalitní
české výroby a propojit ji s výhodami moderních
technologií, ale ruční zpracování ve výrobě stále
převládá. Samozřejmostí jsou kvalitní šicí stroje a zázemí na velmi vysoké úrovni, do kterého
neváhá stále investovat. Už po roce 2000 se užívá
CNC technologie na stříhání látek a nyní firma
disponuje nejnovější verzí tohoto stroje. Ondřej
Pacák dodává, že značný důraz je kladen také
na výběr kvalitních komponentů, zejména potahových a výplňových materiálů, což je důležité pro
vynikající funkčnost a dlouhou životnost sedacího
nábytku. Ovšem bez skvělého týmu spolupracovníků, kteří dělají pro firmu maximum, by to
nefungovalo. A právě jim patří obrovský dík.
Od 1994 nabízí Polstrin zakázkovou výrobu nábytku, což tehdy nebylo rozšířené.

1993

2010

2011

2015

Vznik společnosti
POLSTRIN DESIGN, s. r. o.

Vzniklo Studio Polstrin,
které zákazníkům pomáhá
nejen s návrhy interiérů, ale
podílí se také na vývoji
produktů

V rámci Designbloku byly
představeny novinky
od českých designérů
Jiřího Pelcla, Jana
Čtvrtníka, Marka
Poddaného, Davida Pacáka
a Barbory Pacákové.
Prezentace firmy zvítězila
v Cenách šéfredaktorů
v kategorii Nejlepší nový
nábytek na Designbloku

Pan Karel Pacák oslavil
80. narozeniny a zároveň se
dočkal prvního pravnuka

text: jana polomová, foto: jana labuťová a archiv

o zaKladateli:
Karel pacák st. je
pamětníkem celé historie
poválečného nábytkářství
v Hradci Králové. Narodil se
v roce 1935 v Třebechovicích
pod Orebem, vyučil se
čalouníkem a později při práci
dálkově vystudoval tvorbu
nábytku na pražské SUPŠ.
V roce 1958 začal pracovat
v nově vzniklém čalounickém
družstvu. Od té doby prošel
několika pozicemi – skladník,
technolog, vedoucí
provozovny, vedoucí závodu.
V roce 1989 byl zvolen
předsedou samostatného
původního družstva
čalouníků. Současná
společnost POLSTRIN
DESIGN, s. r. o., byla
následně založena v květnu
roku 1993

www.modernibyt.cz
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PŘÍBĚHY
ÚSPĚCHU
Pocitově odlehčená
pohovka Nisus (volitelné
provedení podnoží),
design Polstrin
Kolekce křesílek Rhea
(v provedení křesílko
nízké, vysoké a ušák),
design Ambience Design

Houpací křeslo Koko, design Helena
Dařbujánová, alukompaktní deska,
chrom a čalounění

Dnes je situace jiná, zákazníci formulují své
požadavky a mají specifické nároky, které často
vyžadují individuální přístup. Polstrin umí splnit
různé požadavky klientů, proto nabízí nejen sériově
vyráběný variabilní sedací nábytek, čalouněné
postele a solitérní řady, ale také zakázkovou výrobu.
Velmi dobře se osvědčila spolupráce s mladými
talentovanými studenty v oboru interiérový design.
Na základě návrhů našich předních českých designérů také vznikla unikátní kolekce nábytku Design
Collection. Potahové materiály jsou vybírány vždy
s největší péčí na veletrzích po celém světě, neboť
právě ony mají zásadní vliv na výsledný vzhled
nábytku. Díky široké a rozmanité nabídce může Polstrin dodávat sedací nábytek do nejrůznějších prostor nebo jej sladit s celou řadou interiérových stylů.
KRÁSA VYSTAVENÁ NA ODIV
Po dlouhodobé spolupráci s externími architekty se v roce 2010 v Polstrinu rozhodli zaměstnat také vlastní architekty nabízející kompletní
řešení interiéru. Jejich výhodou jsou dobré znalosti
o možnostech vlastní výroby a technologických
postupů. Zákazníci tak získají ucelenou nabídku na jednom místě a zároveň partnera, kterému
můžou plně důvěřovat. I nadále se rozvíjí spolupráce s externími architekty. Každý nově vznika-
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jící výrobek prochází pečlivým vývojem s cílem
dosažení maximální funkčnosti a designu. Nedávno
vzniklé Studio Polstrin se také zabývá prezentací
firmy na veletrzích. Skutečnost, že si kreativního
přístupu v Polstrinu cení, potvrzuje Ondřej Pacák:
„Nové nápady vítáme s radostí. Například naše
architektka nedávno navrhla dámské kožené tašky
šité ze zbytků kůže používané při výrobě pohovek,
její výtěžnost totiž není stoprocentní. Na posledním Designbloku jsme s nimi měli velký úspěch.“
V posledních letech Polstrin spolupracoval také
s významnými českými designéry, mezi nimiž nechyběla taková jména jako například Helena Dařbujánová, Jan Čtvrtník nebo Jiří Pelcl. Dalším zdrojem
inspirace jsou výstavy nábytku u nás i v zahraničí.
V Polstrinu přitom nelze počítat s pouhým následováním aktuálních trendů. Na poptávku zde reagují
rychle a sofistikovaně.Vědí, že není nutné hned
kompletně změnit vzhled sedacího nábytku, ale
spíš využít konkrétní detaily a prvky, které s jejich
stylem dobře ladí a hodí se do současných interiérů.
Do budoucna by Polstrin rád uplatnil své výrobky
nejenom v tuzemsku, ale i v zahraničí. Ještě dřív se
snad dočkáme novinek podle návrhu Davida Pacáka, který právě v rámci Erasmu absolvoval semestr
designu ve Finsku. Odkaz Karla Pacáka tak získává
další rozměry a zároveň zůstává pořád stejně ryzí…

Příběhy
úsPěchu

Úspěšná cesta Albixonu
Dalo by se říct, že historie společnosti Albixon začíná v okamžiku, kdy si
jeden z bratrů Smetanových, budoucích majitelů firmy, chtěl splnit sen.
Na tom by nebylo nic zvláštního, po roce 1989 si chtěl plnit sny snad každý.
V tomto případě však nešlo o sen o vlastní firmě a úspěšném podnikání, nýbrž
o vlastním bazénu.

P

o firmě:

an Smetana si bazén opravdu objednal
a nechal instalovat. Pozorně s bratrem celý
průběh prací sledovali a získali dojem, že jde
o poměrně jednoduchou záležitost.V tom se sice
nemýlili, ale když viděli výsledek, byli bohužel velmi
zklamaní. Firma to prostě neuměla. Bratři Jaroslav
a Libor Smetanovi, kteří doposud úspěšně spolupra
covali při výrobě nábytku, pojali nový podnikatel
ský záměr. Nápad jim nedal spát, a tak začali
v garáži rodičů vyrábět jedny z prvních bazénů
v Československu. Poctivý přístup ke kvalitě
a orientace na vlastní výrobu se jim vyplatily,
protože poptávka po bazénech Albistone® a po služ
bách, které k nim patřily, se neustále zvyšovala. Díky
dobrému jménu na trhu firma rostla.
V současné době je Albixon bazénovým specia
listou číslo jedna v České republice. Je také nej
větším výrobcem bazénového zastřešení v Evropě
a expanduje na další kontinenty. Zajímalo nás, co
je za tímto úspěchem, jak podnikání ovlivnilo jejich
život, co jim firma dala nebo i vzala. Bratři Smeta
novi jsou sehraný tým, a tak odpovídali společně.

Albixon a. s. je přední česká
firma zabývající se výrobou
a montáží bazénů, zastřešení
a skytrií již 25 let. Mimo to
Albixon dodává svým
zákazníkům i vířivky
a bazénové příslušenství. Další
výrobní sortiment tvoří čistírny
odpadních vod a jímky. Vlastní
prášková lakovna, která je
největší svého druhu v EU,
umožňuje pak bezchybné
zpracování produktů. Díky
vlastnímu vývojovému centru,
které neustále sleduje
nejmodernější trendy v oblasti
techniky, designu, bezpečnosti,
výkonu, výbavy a ochrany
životního prostředí, přináší
značka Albixon na trh kvalitní,
inovované a technicky
promyšlené výrobky

Jaké byly začátky? S čím bylo potřeba zabojovat
a co vám naopak pomohlo?
Někteří nás varovali, ale většinou i povzbuzovali.
Měli jsme nápad a šlo nám to. Mávli jsme rukou
nad dobře míněnými poznámkami o konkurenci
a nelehké situaci na trhu a vidíte – možná trochu
bláznivá odvaha se nám vyplatila. Bez ní bychom se
nedostali tam, kde jsme. Hned v prvním roce jsme
měli 70 zakázek a v dalším roce 150. Od té doby
čísla rostla geometrickou řadou a my s nimi.

ALBiXoN,
www.albixon.cz

Byl to od začátku váš cíl, vybudovat takto velkou
firmu? Nebo to postupem času vyplynulo ze
situace?
Spíš to tak nějak vyplynulo samo. Jednou, to
bylo po několika málo letech činnosti, jsme
na firemním setkání řekli, že bychom chtěli
dosáhnout na počet asi 50 lidí a stačilo by to. Jemně
jsme byli upozorněni, že to půjde dost těžko, když
je nás již stovka. Opravdu nás to překvapilo.
Vnímali jsme, že rosteme. Uvědomili jsme si, že
přestože všechny naše lidi známe jménem a jsme

1989
Vznik Albionu. První bazény
staví bratři Smetanovi sami
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s nimi v těsném kontaktu, tak nám vůbec nedošlo,
kolik už jich s námi spolupracuje. V sezoně u nás
pracuje až 500 lidí a s mnohými spolupracujeme
dlouhodobě i mimo ta nejrušnější období. Doufám,
že se všemi máme stále podobně blízký vztah.
Rozrůstáme se nejen sortimentem, ale i navazují
cím servisem a službami, takže nás bude nejspíš
ještě trochu přibývat. Navíc jsme se teď ohlédli
i lehce jiným směrem. Abyste tohle všechno zvládli,
prostě potřebujete být fit. V rámci vymýšlení
zdravějšího jídelníčku jsme objevili goji. Tuto
zázračnou „čínskou brusinku“ dnes dovážíme
z pečlivě ověřených zdrojů. Jak pro sebe, tak pro
zákazníky.
Proč se společnost jmenovala nejprve Albion a proč
jste jméno změnili?
Název Albion se nám líbil a dlouho jsme byli
spokojeni. Protože je to ale starý název pro Anglii,
je poměrně často používaný a začali jsme mít
problém, že si nás lidé pletli se společnostmi
zabývajícími se něčím úplně jiným. Také začaly být
problémy při získávání internetových domén a tak
dále. Dlouho jsme s pomocí našich zaměstnanců
vymýšleli nový název, ale nakonec jsme jednoduše
přidali x a vznikl Albixon. Název se nám líbí.
Uvažovali jsme i o změně grafiky a barevnosti loga,
nicméně stačilo trochu upravit původní a stále
skvěle funguje.
Které okamžiky či nápady považujete za důležité?
Takových okamžiků bylo několik. Asi nejdůleži
tější bylo, když jsme přišli s inovací způsobu, jakým
dodáváme a přepravujeme bazénové zastřešení.
Inspirovali jsme se u známého výrobce nábytku
a naše věci jsme začali balit do boxů s tím, že
do konečné podoby se složí až na místě. Můžeme
tak přepravit najednou více boxů, snižují se nám
náklady a ušetříme skladovací místo. Konkurenční
firmy to od nás často kopírují. Velkou změnu
přinesl i přechod z čistě zakázkové výroby na větši
nou typovou produkci. Zlomovým okamžikem
určitě bylo, když jsme koupili areál bývalého ČKD
Hořovice a zřídili zde naši práškovou lakovnu,
která je největší svého druhu ve střední Evropě.

1996

1997

1999

2004

Zahájení výroby zastřešení

Vybudování práškové
lakovny

Založení ALBION Group

Rozšíření o divizi
IDEALCOVER

text: kristýna lišková, foto: lukáš Hausenblas a arcHiv

o maJitelícH:
Jaroslav smetana našel
zálibu v práci, ale nejen v ní.
Zajímá se o zdravou výživu,
myslivost a lov. Na svém kontě
má již četnou řádku exotických
trofejí – například ledního
medvěda či lva. Je také
vášnivým cestovatelem.
Na prvním místě je ale jeho
rodina
libor smetana je vášnivým
rybářem, nejraději jezdí
s partou přátel na ryby
do Norska. Je milovníkem
dobrého jídla, sportu
a cestování. Co má ale
nejraději? Svou rodinu

www.modernibyt.cz
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Příběhy
úsPěchu
Lakovna stále z 80 % pracuje pro nás a zbylých
20 % tvoří zakázky jiných firem. Nezastavujeme,
jedeme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Jaké období pro vás bylo nejsložitější?
Náročný je každý den a již několikrát jsme měli
pocit, že už toho máme dost. Není to ale tak
jednoduché. Firma je jako věčné dítě a možná
bychom si chvíli odpočinuli, ale pak by nám to
začalo chybět.

Jaroslav a Libor Smetanovi aktivně sledují všechny divize Albixonu

Zastřešení bazénů je jedním
z pilířů sortimentu

Liší se nějak výrazně tuzemský a zahraniční trh?
V čem asi nejvíc?
Rozhodně se liší. Zejména v tom, jaké vlastnosti
a parametry zákazníci považují za důležité. V každé
zemi propagujeme naše výrobky trochu jinak.
V případě zastřešení zdůrazňujeme v Evropě
energetické úspory a ochranu před nečistotami. Ale
například na jihu USA, kde je jiné klima, nemusí
řešit vytápění bazénu, ale kladou velký důraz
na jiné funkce. Například na prevenci pádu dítěte
do bazénu a ochranu před hmyzem. V Německu
jsou zákazníci zase extrémně nároční na kvalitu
provedení, což nám paradoxně velice ulehčuje
situaci. Všechny naše produkty vyrábíme ve stejně
vysoké kvalitě jako pro Německo, takže nemáme
starosti s různou kvalitou pro různé trhy a všichni
jsou spokojení.
Kam půjdete dál?
Stále expandujeme do světa. V současné době
jsme již etablovaní v 95 zemích. Soustřeďujeme se
hlavně na Německo, Rakousko a Francii. Za velký
úspěch považujeme, že jsme se zavedli i v USA
a Kanadě. Všechny výrobky si můžete prohlédnout
třeba v našem showroomu v Praze-Malé Chuchli.
Naším novým dítětem je skytrium. Na terase nebo
balkonu si můžete snadno vytvořit zimní zahradu
nebo v suchu poslouchat déšť. Občas žertujeme, že
bychom se chtěli dočkat toho, že při přeletu nad
krajinou uvidíme nejen bazény s naším zastřešením
v zahradách, ale i skytria připojená k bytům
i domům.

Skytrium poskytuje příjemný
prostor pro relaxaci

2006
Rozšíření o divizi BRILIX
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Co vám do života firma přinesla? Co byste poradili
všem začínajícím podnikatelům, kteří by chtěli
dosáhnout stejného úspěchu?
Podnikání nám samozřejmě přineslo spoustu
bezesných nocí, ale i radostí a neocenitelných
zkušeností. Začít s podnikáním a zejména s originální výrobou nebylo nikdy jednoduché a v dnešní
době je to možná ještě složitější. Kvůli narůstající
nutné administrativě a různým vyhláškám
a regulacím. Bohužel, v tom to mají podnikatelé
v České republice opravdu těžké. Pokud ale máte
chuť, energii a jasnou vizi, pak je to úžasné
dobrodružství a všechny překážky se dají překonat.
A je důležité věci vyrábět tak, jako byste je chtěli
pro sebe.

2007

2011

2012

2014

Největší výrobce bazénů
a zastřešení v ČR a Evropě

Změna názvu společnosti
na ALBIXON a. s.

Vstup na trh Jižní Ameriky
a Austrálie

Vstup na kanadský
a panamský trh

TO NEJLEPŠÍ

pro Vaši radost a pohodu

BAZÉNY

ZASTŘEŠENÍ

SKYTRIUM

VÍŘIVKY

www.ALBIXON.cz

PŘÍBĚHY
ÚSPĚCHU

Design, kvalita a servis
Tato tři slova jsou pro spolumajitele společnosti Potten & Pannen mottem,
kterým se po celou dobu svého působení na českém a slovenském trhu řídí.
36 značek, které zastupují, a 12 prodejen, které se jim během 23 let podařilo
otevřít, jsou důkazem toho, že tato tendence je správná. O cestě za úspěchem si
s námi povídal jeden ze spolumajitelů Miloš Staněk.

O FIRMĚ:

Jak váš příběh začal a co Potten & Pannen znamená?
Vystudoval jsem hotelovou školu a začal pracovat
v gastronomii.Ve stejné době jsme se potkali s Pavlem
Staňkem, který přišel s nápadem začít do hotelů
a restaurací prodávat nádobí. Projekt mě okamžitě
zaujal a skvělé bylo i zjištění, že jsme s Pavlem
na stejné lodi. Začali jsme s velkoobchodem a vybavili
pro našeho prvního klienta restauraci v centru Prahy.
Následně jsme začali objíždět odborná učiliště pro
kuchaře, číšníky a hotelové školy, kde jsme představovali produkty, které tady v té době vůbec nebyly. Bylo
to zvláštní, protože jsme nevěděli, co očekávat, ale
bavilo nás to.
Název Potten & Pannen pochází z Holandska, kde
sídlí i prodejna Potten & Pannen našich kamarádů,
s nimiž jsme v počátku obchodovali. Zhruba do jednoho roku jsme se s nimi dohodli na používání jména
Potten & Pannen, což v překladu znamená Hrnce
a pánve. Takže když se mě někdo zeptá, co dělám,
říkám hrnce, pánve a porcelán (smích).V počátcích se
nám stávalo, že holandští turisté byli nadšení
holandským obchodem v Česku, což nás samozřejmě
těšilo, ale abychom poukázali na to, že jsme česká
firma, umístili jsme pod název jméno Staněk. Později
jsme uvažovali o tom, že bychom název změnili úplně,
ale většina kamarádů i obchodních partnerů nám to
rozmlouvala. Teď jsme rádi, že jsme to neudělali, ale
také, že jsme si tím prošli.

Povýšit vaření, stolování a vše,
co se děje nejen v kuchyni,
na výsostné umění. Zkušeným
profesionálům i nadšeným
amatérům dát do rukou
dokonalé nástroje z produkce
těch nejlepších světových
značek, na jejichž kvalitu se
mohou bezvýhradně
spolehnout. S touto vizí
vstoupila v roce 1992 na trh
ryze česká společnost Potten
& Pannen – Staněk. Design,
kvalita, servis zůstaly jejím
krédem dodnes. Společnost je
za 23 let svého působení
vnímána jako nejprestižnější
importér kuchyňských
a designově orientovaných
produktů v České republice
a značnému respektu se těší
i ve světě mezinárodního
obchodu. Exkluzivně zastupuje
téměř 36 světových značek,
včetně absolutních špiček
v daném segmentu. Je
držitelem prestižních studiových
licencí Rosenthal, Studio Haus,
Christofle Paris, Kusmi Tea
Paris

S jakými značkami jste začínali? Je mezi nimi nějaká
vaše, jak se říká, srdcovka?
Začínali jsme s americkými značkami Calphalon
a William Bounds a s francouzskou Cuisinox, které
dnes už nezastupujeme. Naší vlajkovou lodí byla
německá firma Rösle vyrábějící úžasné kuchyňské
náčiní ze špičkových materiálů a francouzská rodinná

POTTEN & PANNEN – STANĚK,
www.pottenpannen.cz

1992–1993

Otevření první firemní
prodejny ve Vodičkově ulici
(v roce 2014 prošla
kompletní rekonstrukcí podle
projektu architektky Ivany
Dombkové)
Zahájení velkoobchodní
činnosti
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1998

2001

Otevření obchodu s licencí
Rosenthal Studio Haus
a prodejny Potten & Pannen
– Staněk na Václavském
náměstí (v roce 2010
přenesen na pražský Újezd)

Realizace vlastního
konceptu in-store kavárny
Twin Cafe v prvním velkém
obchodním centru OC Nový
Smíchov, v roce 2002
následovala franšíza tohoto
projektu v OC Haná
v Olomouci

manufaktura Emil Henry s úžasnou pečicí keramikou
a s nádherným příběhem, která patří mezi mé srdcové
značky, s nimiž spolupracujeme dodnes.
Za dalšími značkami jsme vyjeli na světové výstavy
v našem oboru do Frankfurtu nad Mohanem a do Chicaga. Od začátku jsme se soustřeďovali na firmy, které
splňovaly naše požadavky na kvalitu, dokonalou
funkčnost a design. Měsíce intenzivní práce a vynaložená energie stály za to, protože se nám podařilo dostat
mnoho úžasných značek pod jednu střechu.
To připomíná slibně rozjetý vlak, z kterého už jen tak
nejde vystoupit…
Zabývali jsme se velkoobchodní činností, a s tím, jak
jsme získávali jednu značku za druhou, nám začalo být
jasné, že bez vlastního kamenného obchodu, kde
bychom všechny značky mohli ukázat, se neobejdeme.
Naši první prodejnu Potten & Pannen – Staněk jsme
otevřeli ve Vodičkově ulici v Praze.
Nadále jsme jezdili po České republice a hledali
odběratele. Důležitým mezníkem byla účast na mezinárodním veletrhu Mobitex v Brně, kterého jsme se
zúčastnili pět let po sobě a kde si nás odběratelé
a zákazníci našli.Ve stejné době jsme převzali zastoupení značky Brita a rozjeli byznys i s velkými hypermarketovými řetězci. Ještě v ten samý rok se nám povedlo
otevřít obchod s licencí Rosenthal Studio Haus
naVáclavském náměstí.V roce 2001 měla velký úspěch
prodejna spojená s kavárnou Twin Cafe, což byl do té
doby neznámý koncept, který se zákazníkům podle
toho, že stáli na kafe fronty, líbil. O čtyři roky později
jsme založili dceřinou společnost pro distribuci na Slovensku. Následovalo otevření Zwilling Concept Store
v OC Palladium, kam jsme kromě produktů této
úžasné solingenské značky soustředili i produkty
dalších renomovaných značek.

2005–2007

2010
Otevření nového administrativního
a logistického centra v Čestlicích
a nové, dosud největší prodejny
– reprezentativního Concept Storu
na Újezdě podle projektu
architekty Ivany Dombkové

Založení dceřiné
společnosti na Slovensku
Otevření prodejny Zwilling
Concept Store v OC
Palladium
Spuštění vlastního e-shopu
www.vasekuchyne.cz

text: Edita Erbsová, foto: Lukáš HausEnbLas a arcHiv

o MajitELi:
Miloš staněk v Brně studoval
obor kuchař-číšník, pak
absolvoval dvouleté
nástavbové studium
na hotelové škole. Účastnil se
kuchařských soutěží a delší
čas pobýval v Holandsku.
Téměř před čtvrt stoletím
opustil gastronomii
a s kamarádem shodného
příjmení založili společnost
Potten & Pannen – Staněk
group. Společně také otevřeli
dvě kavárny, z jedné se pak
stala thajská restaurace Noi.
Rád sportuje, miluje hory,
věnuje se skialpinismu
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Zhruba v té době přišla krize, dotkla se vás nějak?
V době, kdy jsme otevírali zmíněné Palladium, jsme
investovali do vlastního e-shopu, otevřeli si vlastní
kanceláře, sklad o velikosti dvou tisíc metrů čtverečních, který nám do té doby chyběl, a také outletovou
prodejnu.V největší krizi jsme pokračovali s rozvíjením sítě prodejen Potten & Pannen nejen v Praze, ale
i v Olomouci, Brně a Liberci a v dalších městech.
Když se dívám zpět, tak v době krize dozrála většina
našich velkých rozhodnutí a investic, které se nám
vyplatily. Lidé v té době přestávali chodit do restaurací, vařili si doma podle kuchařů z kuchařských show,
které zažívaly boom, a chtěli si koupit pěkné a kvalitní
nádobí. Takže aniž bychom to tušili, krize nám vlastně
dodala šťávu do dalšího rozvoje.

o maJiteli:
Pavel Staněk vystudoval obchodní
lyceum v Hamburku, absolvoval
University of California v Los
Angeles v USA, získal titul MBA
na The Anderson school of
management. Po roční stáži
u prestižního výrobce nádobí
v Toledu v Ohiu se vrací do České
republiky a v roce 1992 zakládá
vlastní společnost Potten & Pannen
– Staněk group. Se společníky
otevřel prodejny Just your friend
s chovatelskými potřebami pro psy
značky Hunter a thajskou restauraci
Noi na Malé Straně. Denně
sportuje, věnuje se judu, plavání,
tenisu, běhá a jezdí na kole. Rád
cestuje. Chová lovecké psy, jezdí
na výstavy a stejně jako jeho
dědeček se věnuje jejich výcviku

2011
Otevření prodejny
v terminálu 1 na Letišti Václava
Havla a spuštění nové verze
e-shopu
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Váš záběr je velmi široký, máte dokonce i vlastní
restauraci a školu vaření.
Vzhledem k tomu, že gastronomie nám není cizí,
otevření restaurace bylo dalším logickým krokem.
Hledali jsme téma, za kterým by lidé přišli.V okolí místa, kde jsme plánovali otevřít restauraci, se nacházela
restaurace s italskou, mexickou, albánskou kuchyní,
ale žádná thajská, ke které máme blízko.Volba byla
tedy jasná. Najít šéfkuchaře, který bude vařit
autentická thajská jídla s čerstvými ingrediencemi, se
ukázalo jako těžký oříšek. Nakonec se podařilo
a restaurace má každý večer plno, že kolikrát
nemůžeme sehnat místo ani pro sebe.
Otevřít školu vaření se doslova nabízelo, takže
ve stejné době jako Kitchen Aid Concept Store
ve Vodičkově ulici jsme otevřeli i Gourmet Academy.
Začali jsme jednat se Zdeňkem Pohlreichem a na jaře
letošního roku jsme představili sérii produktů, které
Zdeněk z našich prémiových značek vybral, a pojmenovali ji Pohlreich Selection. Produkty Zdeněk
používá i v pořadu Teď vaří šéf. Je to velmi úspěšný
projekt, mám radost i ze spolupráce se Zdeňkem,
protože je to velmi příjemný člověk.
Jaké jsou vaše plány do budoucna?
Kromě toho, že bychom rádi otevřeli další obchod
Kusmi Tea, plánujeme otevřít v centru Prahy
prodejnu, která by se zaměřila na to nejlepší ke stolování, tzn. sklo, příbory, porcelán…, zastoupené těmi
nelepšími a nejluxusnějšími značkami. Nyní jsme
ve fázi hledání opravdu dobrého místa, což vyžaduje
hodně energie, ale i financí. Zároveň chceme otevřít

2012

2013

Rekonstrukce a představení
nového konceptu prodejny
v OC Nový Smíchov
a otevření první prodejny
na Slovensku v OC Central
v Bratislavě

Otevření franšízové
prodejny konceptu
Potten & Pannen Cook Shop
v olomoucké Galerii
Šantovka
Otevření prodejny
Potten & Pannen – Staněk
v Liberci

další prodejny ve větších městech po České republice.
Nasloucháme zákazníkům, a tak chystáme změny
a vylepšení našich stávajících prodejen v Olomouci,
Brně nebo Bratislavě.
Chceme pokračovat ve školení našich zaměstnanců,
jehož součástí jsou i návštěvy manufaktur zastoupených značek, kde se všechny ty krásné produkty
vyrábějí. Z minulosti už víme, že tato investice se nám
vrátí v podobě odpočinutých a motivovaných lidí, kteří
se z takových akcí vracejí plni elánu do další práce.
Začali jsme sponzorovat golfové turnaje, takže jsem
začal hrát golf. Co mě na něm také hodně baví, je ta
procházka (smích). Otevřeli jsme 130metrovou
prodejnu Hunter na Floridě. Byl to hodně náročný
projekt, což je i důvodem, proč tu Pavel není. Já miluju
hory a zimu, takže jsem přes zimu tady, Pavel má zase
rád teplo a léto, takže se skvěle doplňujeme.
Když se ohlédnete, na co jste nejvíc pyšní?
Někdy jsem překvapený, kolik lidí nám říká, že si
vůbec neuvědomujeme, čeho jsme dosáhli. Je to
pravda, já si to opravdu neuvědomuju, což pramení
z velkého pracovního nasazení. Asi to tak bude,
protože když jdu na úřad nebo na poštu, stává se mi, že
mi lidé říkají, že mají pánvičku nebo hrnec od nás. To
mě velmi těší. Pyšní jsme i na prestižní ocenění nejlepší
prodejny prémiových výrobků do domácnosti na světě
(GIA – Global Inovation Award), které uděluje
každoročně Housewares Association v Chicagu, které
dostal náš Concept Store v obchodním centru Central
v Bratislavě. Tuto prodejnu jsme otevírali v roce 2012
a je velice úspěšná dodnes. Její součásti je velká
kuchyň, kde děláme předváděcí akce a vaříme se
slovenskými celebritami. Je to taková naše vlajková
loď na Slovensku, která se stará i o velkoobchod.

„ V byznysu je pro mě velice
důležité vědomí, že ve chvíli,
kdy nabízím zákazníkovi
náš produkt, prodávám
kvalitní věc, a za tím si
pevně stojím“

2014

Otevření franšízové prodejny
konceptu Potten & Pannen
Cook Shop v brněnské
Galerii Vaňkovka a rozsáhlá
rekonstrukce prodejny
v pražské Vodičkově ulici
v první evropský KitchenAid
Concept Store

2015
Rekonstrukce převzaté
prodejny Arcada v Liberci
podle standardů Potten &
Pannen Cook Shop, otevření
butiku Kusmi Tea Paris v OC
Nový Smíchov a představení
kolekce Pohlreich Selection
Potten & Pannen – Staněk

Collection

LA CLASSICA NUOVA
Moderní interpretace nadčasové elegance.
La Classica Nuova přináší stylové tabuli exkluzivní a neokázalý luxus.
WWW.VILLEROY-BOCH.COM
Výhradní zastoupení pro ČR a SR:

VILLEROY&BOCH: Národní tř. 37, Praha 1 I Česká 43, České Budějovice I Dagstar: Lázeňská 1, Karlovy Vary
Sykora Home: Hněvkovského 67, Brno I Potten & Pannen – Staněk: Nový Smíchov, Praha 5 I Rumunská 43, Liberec
Šantovka, Olomouc I Vaňkovka, Brno I OC Centrál, Bratislava

Příběhy
úsPěchu

Sezení
je řemeslo
Když Jitka Hurábová s firmou LD seating před 22 lety začínala,
nevěděla o židlích víc než to, že se na nich sedí. Dnes patří
ke špičkám ve svém oboru a na jejích křesílkách a židlích sedávají
manažeři, bankéři a hoteloví hosté ze všech koutů světa.

o firmě:
První židle značky lD seating
vznikaly v prostorách staré
cihelny a venkovského kina.
Dnes firma vlastní výrobní
a logistický areál o ploše
10 000 m2 a zaměstnává více
než 100 pracovníků. Její
výroba je neodmyslitelně spjatá
s vlastním vývojem, který střeží
nejvyšší standardy zdravého
sezení, a spoluprací s českými
a italskými designéry. Od roku
2004 se nábytek LD seating
uplatňuje na zahraničních
trzích v Německu, Polsku,
Velké Británii, Norsku, Dubaji,
Belgii a Francii a v současné
době opouští hranice České
republiky 55 % produkce

lD seating,
www.ldseating.com

1993
V moravském městečku Boskovice
vzniká firma LD seating, která se
ve svých počátcích zaměřuje
na dovoz židlí z Itálie
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J

ak sama říká, k podnikatelské aktivitě ji
přivedla náhoda. „Po revoluci získala rodina
mého muže zpátky v restituci cihelnu. Tak
jsme s manželem a dětmi ze dne na den opustili
Prahu a ocitli jsme se v Boskovicích.“ V té době
byla Jitka Hurábová s mladším synem na mateřské a sháněla pro svého staršího školáka židli. Ta
ji přivedla do obchodu s kancelářským nábytkem,
v němž narazila na zapáleného prodejce, který
dovážel židle z Itálie. Slovo dalo slovo a z nákupu židle se vyklubala spolupráce, která Jitce
Hurábové obrátila život o 180 stupňů. „Vždycky
jsem chtěla dělat něco sama za sebe, a když se
ta šance po revoluci naskytla, rozhodla jsem se
ji nepropásnout.“ 90. léta se nesla ve znamení
euforie. Na trhu byla spousta děr, které se daly
snadno zaplnit. „V prvních letech byl po otočných židlích obrovský hlad. Jenže to byl jen velmi
krátký historický okamžik. Ve chvíli, kdy se trh
začal plnit, jsem si uvědomila, že samotný dovoz
není žádné umění a že chceme-li uspět, musíme
přinést něco svého,“ vysvětluje Jitka Hurábová.

Začalo to v kině
V nastartování vlastní výroby pomohla podnikatelce a jejímu společníkovi úzká spolupráce
s italskými výrobci. „Dokud jsme židle jen dováželi, nebrali nás jako konkurenci. Díky tomu
jsme mohli nahlédnout do zákulisí oboru a poznat
způsob italské výroby,“ líčí Jitka Hurábová. Přesto
byly počátky výroby vskutku pionýrské. „V cihelně jsme si pronajali místnost o velikosti 16 m2,
k ní jsme si po Boskovicích pronajali pár skladů a první výroba se odehrávala v bývalém kině

v sousední vesnici.“ V podobném duchu vznikaly
i první produkty. „Byly to naprosto jednoduché
otočné židle s primitivním čalouněním. Dnes bych
se k nim úplně nehlásila,“ směje se Jitka Hurábová a jedním dechem dodává, „v životě ale nikdy
nic nepřeskáčete. Ať už začínáte v jakémkoli
oboru, vždycky musíte začít od toho nejjednoduššího, abyste se mohli propracovat ke kvalitě.“
na vlastní triko
Když v roce 1993 vstupovala Jitka Hurábová
do podnikání s touhou dělat něco sama za sebe,
neměla ani tušení, jak doslova se její přání vyplní.
O pár let později se začaly její a představy jejího
společníka o dalším vývoji firmy rapidně rozcházet. Když jí nabídl k odkoupení svůj podíl, ocitla se před jedním z nejtěžších rozhodnutí svého
profesního života. „Na jedné straně to byl pocit
obrovského uvolnění a lákavá představa, že se můžu
rozhodovat sama za sebe. Na druhé straně mi bylo
jasné, že zůstat sama znamená nejen větší svobodu, ale i osamění. Ačkoli kolem sebe máte kolegy,
s nimiž můžete všechny problémy řešit, výsledná
odpovědnost je vždy jen na vás.“ V Jitce Hurábové nakonec uzrála touha pokračovat na vlastní
pěst a do další etapy vývoje její firmy promluvila
opět šťastná náhoda. Blanenský kraj, v němž se
městečko Boskovice nachází, byl tradičně spjatý
s nábytkářským, šicím a čalounickým řemeslem.
Ve chvíli, kdy se Jitka Hurábová rozhodla vydat
cestou rozvoje vlastní výroby kancelářských židlí,
mohla se opřít o zdatnost znalců řemesla a vnést tak
na trh něco, co v kvantitě produktů stále chybělo – kus poctivé ruční práce a špičkovou kvalitu.

1997

1999–2002

2004–2005

S růstem poptávky tuzemských
zákazníků po kvalitním
kancelářském sezení firma LD
seating opouští pole čistého
importu a vrhá se do vlastní výroby
kancelářských židlí. Pro tyto účely
buduje první montážní halu

S úspěšnou výrobou vzniká
potřeba dalšího zázemí. Firma
investuje do výstavby nového
centrálního skladu,
administrativní budovy,
showroomu, školicího centra
a dílny šití

LD seating míří
na evropský trh.
Otevírá vzorkovny
v Praze a Bratislavě,
zakládá obchodní
oddělení
na Slovensku
a prezentuje
se na výstavě
Orgatec

text: anna martinková, foto: petr adámek a archiv

V životě nikdy nic nepřeskáčete. Ať už
začínáte v jakémkoli oboru, vždycky musíte
začít od toho nejjednoduššího, abyste se
mohli propracovat ke kvalitě

o maJitelce:
Jitka hurábová
Vystudovala Vysokou školu
ekonomickou v Praze, obor
ekonomická statistika. Ačkoli
ji ke kancelářskému sezení
přivedla úplná náhoda, během
22 let se jí podařilo vybudovat
firmu, která patří
k středoevropským lídrům
v oboru. Pro výrobu židlí
nadchla také své dva dospělé
syny, kteří se dnes na chodu
firmy podílejí
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krizový plán. Když nebyly z hlediska konstelace
na trhu na pořadu dne židle, nabídla svým čalouníkům a montážníkům dokončovací zednické práce
na rozestavěné hale. Kromě toho začala s kolegy
intenzivně přemýšlet, jaké další produkty by mohly
pomoct kritické roky překlenout. Ke slovu tak přišlo
tzv. měkké sezení čili křesílka a pohovky do office
interiérů, které se v českých končinách do té doby
nevyráběly. „V roce 2009 bych to neřekla ani
omylem, ale zpětně vidím období krize jako očistu,
která nám umožnila více přemýšlet o výrobcích
a kvalitě, kterou děláme,“ dodává Jitka Hurábová.

Židle a křesílka značky LD seating
jsou synonymem precizního
řemeslného zpracování s rukopisem
převážně italských designérů

2006–2008
Na zahraniční trh odchází již
15 % z produkce firmy
a zázemí LD seating se
rozrůstá o další výrobní halu
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V ZÁŘI ÚSPĚCHU, VE STÍNU KRIZE
Potvrzení, že se Jitka Hurábová vydala správnou
cestou, přišlo nejen s rostoucím zájmem tuzemských
zákazníků, ale i s první prezentací na prestižním
veletrhu kancelářského a sedacího nábytku Orgatec,
s níž se firmě LD seating začaly otevírat dveře
na zahraniční trh. Zakázky utěšeně přibývaly a výrobní hala začala praskat ve švech. Dalším logickým
krokem mělo být rozšíření výroby o další prostory.
Tento jednoduchý scénář ovšem během pár měsíců
přepsala ekonomická krize. „Po letech, kdy jsme tak
tak stíhali vyřizovat objednávky, měli jsme přijaté
nové zaměstnance a rozestavěnou halu, nepřišla
na počátku roku 2009 v podstatě žádná zakázka. Pro
mě tím začalo dlouhé období bezesných nocí, kdy
jsem přemýšlela jak dál,“ popisuje Jitka Hurábová.
Jako první přišlo na řadu propouštění lidí, kteří
byli přijati na výpomoc a na dobu určitou. Aby se
Jitka Hurábová vyhnula radikálnímu řezu a nemusela sahat do řad stálých zaměstnanců, zvolila

2009
Do úspěšného
vývoje firmy
zasahuje
ekonomická krize,
s níž se LD seating
dostává na tenký
led dalšího bytí či
nebytí. Majitelka
Jitka Hurábová
proto rozšiřuje
výrobu o „měkké“
interiérové sezení
Soft seating

ŘEMESLO MÁ DĚRAVÉ DNO
V posledních letech se trh po přestálé krizi
oklepal a s ním i firma LD seating.V boskovickém
areálu, v němž se dočkala uvedení do provozu i hala
dostavěná starým jádrem zaměstnanců v letech
krize, dnes pracuje téměř 100 lidí. Kancelářské židle
a křesílka, které areál opouštějí, putují do bank,
administrativních budov a hotelů nejen u nás, ale
i v Německu, Francii,Velké Británii, Polsku, Norsku,
Belgii nebo Dubaji, kde má značka svá obchodní
zastoupení. Přesto Jitka Hurábová neusíná na vavřínech. Jak sama říká, podnikání je nekonečný boj,
ve kterém občas probleskne pomíjivý úspěch. Momentálně se tak stále více zabývá myšlenkou, kudy
se bude ubírat budoucnost jejího oboru. „O řemeslně
zpracované produkty bude vždycky zájem. Jsou jedinečné, vyrábějí se malosériově a kvalita zpracování je na nich vidět. Bojím se však, že za chvíli tu
nebudou ty šikovné ruce lidí, které je budou schopné
vyrobit. Řemeslo bohužel upadá a tak stále víc přemýšlím, jak ho zachovat a rozvíjet s mladými lidmi.“

2010

2015

Rozestavěná hala se dočkává
svého dokončení a zprovoznění.
Kapacita výrobních ploch se
zvyšuje o 2 500 m2, vývoz produkce
do zahraničí přesahuje 35 %

Firma je lídrem tuzemského trhu
v oblasti kancelářského sezení.
Zaměstnává na 100 lidí, otevírá nový
showroom v Praze a do zahraničí
vyváží 55 % své produkce

Inspirativní
sezení

Český výrobce
kancelářského sezení
www.ldseating.com

PŘÍBĚHY
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Mountfield za námi
přijel v kamionu
Před revolucí bylo hezkých trávníků pomálu, především vinou naprosté absence
vhodné techniky na jejich ošetřování. Jinými slovy – na tuzemském trhu byl velký
prostor, a to nejen pro prodej sekaček, jak se velmi rychle ukázalo.

O FIRMĚ:
Mountfield získává mnohá
ocenění. Například 7x obsadil
1. místo v žebříčku CZECH
TOP 100 v kategorii
maloobchod-velkoobchod,
15x byl zařazen do přehledu
ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH,
v loňském a letošním roce
obsadil vynikající 5. a 6. příčku
tohoto prestižního žebříčku.
Firma si uvědomuje i svoji
společenskou odpovědnost.
Dlouhodobě podporuje dětské
domovy, zajímavé sociální
projekty, aktivní je i ve sportu
(hokejové kluby HC Mountfield
Hradec Králové v ČR a MHC
Mountfield Martin v SR, Rugby
Club v Říčanech atd.). V oblasti
kultury je dlouholetým
generálním partnerem
pražského Divadla Na Jezerce
a nedávno navázal partnerství
s PKF – Prague Philharmonia

V Mnichovicích u Prahy
otevřena první prodejna.
Hlavním sortimentem jsou
sekačky z Velké Británie.
V roce 1994 firma otevírá
už svou 14. prodejnu, dál
raketově roste
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Jak vznikl název Mountfield?
My jsme ho nevymysleli, on k nám přijel v kamionu. Mountfield je totiž název vůbec prvních
sekaček, které jsme importovali na český trh
z Anglie. To jméno se rychle stalo natolik populární, že jsme se s výrobcem sekaček domluvili
a začali název Mountfield užívat jako název firmy.

Které okamžiky v historii firmy považujete
za zlomové a jaké byly nejsložitější?
Nemyslím, že jsme zažívali nějaké zlomové
okamžiky, vyvíjeli jsme se více méně kontinuálně.
Významnější milníky samozřejmě jsou, například
uvedení Kola štěstí s jeho až 100% slevami, vstup
na slovenský trh, výstavba moderního logistického
areálu a firemní centrály ve Všechromech nebo
zavedení vlastní výroby, mimo jiné i bazénů.
Obtížné byly roky 2009–2010, kdy krize dolehla
na evropský i český trh celou vahou. Lidé pochopitelně omezili své výdaje, a to i do svých zahrad.
Pro nás, podobně jako pro jiné firmy, to znamenalo
zaměřit se na výrazné úspory nákladů. Změnili jsme
také cenovou strategii a dosavadní sortiment jsme
obohatili o rychloobrátkovější zboží, které se nakupuje, ať je krize nebo ne. Například zahrádkářská
hnojiva, zeminy a substráty nebo krmivo pro domácí
mazlíčky. Myslím ale, že nám krize také pomohla.
Naučili jsme se nebrat úspěch automaticky a více
si vážit loajality našich zákazníků i zaměstnanců.

Jaké byly začátky?
Firma začala podnikat v březnu roku 1991, kdy
otevřela první malou prodejnu v Mnichovicích
u Prahy. Hned v prvním roce dosáhla, hlavně
za sekačky dovezené z Anglie, tržeb ve výši přes
40 milionů korun, což bylo na tehdejší dobu ohromující číslo. V počátcích nám pomohli i sami zákazníci. Docházelo totiž k zajímavým situacím, kdy
například přišel pán s tím, že už ho unavuje zápolit
se sekerou v ruce při mýcení náletových houštin,
a zda bychom neměli něco na usnadnění této práce.
Podívali jsme se za hranice a přivezli mu křovinořez, do té doby u nás naprosto neznámý výrobek.
Dnes jsou křovinořezy stabilní položkou v naší
nabídce. Tak se tehdy tvořil trh se zahradní technikou a vzájemná důvěra mezi námi a zákazníky.
Věděli jste již od začátku, že chcete
vybudovat takto velkou firmu nebo to
postupem času vyplynulo ze situace?
Jasně, chtěli jsme růst a být jedničkou. Znáte ten příběh o americkém chlapci, který začal
prodávat na baseballových zápasech nanuky

MOUNTFIELD,
www.mountfield.cz

1991

D

a časem vybudoval vlastní mrazírenský byznys
po celých Státech? Podobně to bylo i s námi, chtěli
jsme se stát králi českých zahrad a šli si za tím.

nes je Mountfield jedničkou na trhu
se zahradní technikou a dalšími souvisejícími produkty. Neomezuje se
jen na prodej, ale například v oblasti výroby bazénů také patří mezi špičku.
O cestě k úspěchu a o historii společnosti jsme
hovořili s výkonnou ředitelkou Mountfieldu
Janou Moravovou. Tato energická a pozoruhodná
žena je nedílnou součástí příběhu Mountfieldu
a ten je zase nedílnou součástí jejího života.

1995

Narodil se Béda Trávníček.
Maskot, promlouvající
hlasem herečky
J. Bohdalové

Jaká je filozofie firmy, přístup
k zákazníkům a zaměstnancům?
Chceme dál být zákazníkům co nejblíže
a pružně reagovat na jejich zájmy a priority. Nabízet kvalitní výrobky a kvalitní služby, inovovat sortiment, poskytovat vždy víc,
než dokáže konkurence. Je to naší povinností
a zákazníci, kteří nás vnímají jako jedničku v oboru, to od nás právem očekávají.
Co se týká našich zaměstnanců, jsme i v této
oblasti svým způsobem unikátní. Mnoho našich
kolegů pracuje pro Mountfield více než 10 let.
Dlouho byl Mountfield i při své velikosti vlastně téměř „rodinnou firmou“. Pro mě je důležité,
aby naši zaměstnanci vnímali smysl svojí práce
a mohli být hrdí na to, že pracují v Mountfieldu.

1996

1997–1998

2000–2002

První Kolo štěstí
a neslýchaná věc: o výši
slevy si zákazníci rozhodují
sami. Otevřena
už 35. prodejna

Transformace firmy
na akciovou společnost

Spuštěn unikátní věrnostní
program – Vkladní knížka
Mountfield. Roční obrat poprvé
přesáhl 2 mld. Kč

U každé prodejny
vznikají servisní
střediska. V Mountfieldu
nakoupilo rekordních
685 tisíc zákazníků!

text: kristýna lišková, foto: Jiří a Jitka Hurtovi a arcHiv

osobnost firMy:
Jana Moravová,
výkonná ředitelka firmy
Mountfield, a. s. Když
současná výkonná ředitelka
přišla v srpnu roku 1993
do Mountfieldu, začínala
na pozici asistentky
vedoucího oddělení servisu.
Oproti předchozí práci
v cestovní kanceláři to byla
opravdu změna a skok
do neznáma. Sama říká:
„Začátek pro mě nebyl
jednoduchý, ale otevřel mi
novou cestu. Měla jsem
příležitost naučit se nové věci,
inspirovat se setkáními
s mnoha lidmi a naučit se, že
s dobrým týmem
spolupracovníků se dají
zvládnout velké věci. Nejvíce
si cením období, kdy jsem
změnila svůj přístup k lidem.
V minulosti jsem totiž měla
dojem, že udělám práci vždy
lépe než moji podřízení, pro
kritiku jsem nešla daleko.
Pak jsem změnila přístup
a postavila si tým klíčových
lidí, kteří jsou opravdu dobří,
vážím si jich, podporuji je
a jsem schopná jim to říct.
Držím se motta: „Řídit hlavou,
vést srdcem.“ Krátce před
uzávěrkou tohoto vydání
získala Jana Moravová
v rámci prestižní ankety
Českých 100 nejlepších
titul LADY PRO

www.modernibyt.cz
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Vedle zahradní techniky je pro Mountfield stěžejní
i široká nabídka rodinných bazénů

Co považujete na Mountfieldu za výjimečné?
Především je to šíře sortimentu, doprovodných služeb a individuální přístup
k potřebám zákazníků. Nabízíme už víc
než 4 500 druhů výrobků a na mnohé z nich
poskytujeme prodlouženou 7letou záruku.
Zákazníkům dovezeme velké věci zadarmo
až na zahradu, všechny stroje předáváme
připravené k provozu, bazény každému
nainstalujeme. Samozřejmostí jsou bezplatné posezonní prohlídky zahradní techniky
a součástí všech prodejen je odborné servisní
středisko. Pyšní jsme zejména na to, že nás
široká veřejnost vnímá jako odborníky,
jako skutečné specialisty na zahradu. Naši
prodejní technici jsou pravidelně školeni
v prodejních dovednostech a ve zbožíznalectví. Pro zajímavost: naši prodejci se v nezávislém průzkumu trhu dlouhodobě umísťují
na prvním místě v odbornosti a přístupu
k zákazníkům – a za to jim patří můj dík.
Unikátní je také naše spojení s výrobou. Na rozdíl od jiných totiž nejsme čistí
prodejci. Abychom minimalizovali náklady,
odebíráme většinu zboží přímo od výrobců.
Díky tomu nevyužíváme služby různých
prostředníků, kteří cestu zboží k zákazníkovi
zbytečně prodražují. A proto jsme se pustili
i do vlastní produkce. Jde například o multifunkční kultivátory, solární ohřevy a solární
sprchy, některé typy bazénů nebo bazénová
zastřešení. Z toho všeho těží zákazníci,
protože jim díky vlastní produkci a odběrům
zboží přímo z výroby dokážeme trvale nabízet velmi dobré ceny. A můžeme i pružněji
reagovat na změny v poptávce. Nastanou-li
například vedra, umíme jít zákazníkům naproti a rychle pro ně zajistit dostatek bazénů.

Výjimeční jsme i v tom, že pečlivě vybíráme a důsledně testujeme každý výrobek
aspirující na zařazení do sortimentu. Pokud
náročná kritéria nesplní, nemá šanci se
dostat na pult. A tak by se dalo pokračovat…
Jaká byla vaše nejprestižnější
či jinak zajímavá zakázka?
Jen s malou nadsázkou se dá říct, že
za prestižní považujeme každý individuální nákup, jde nám o spokojenost každého
zákazníka. Pro mě je největší odměnou, že
se k nám zákazníci znovu vrací. A nebudu
zakrývat, že nás těší, když u nás pravidelně
nakupují i významné osobnosti ze sféry vědy,
lékařství, kultury, sportu i šoubyznysu.
Zajímavých zakázek je spousta. Bazény
prodáváme nejen v Česku a na Slovensku, ale také je ve velkém exportujeme
do mnoha zemí světa. Občas se setkáme
se zajímavým využitím. V Thajsku během povodní se naše menší fóliové bazény
hodily jako provizorní zásobárny pitné
vody. Jeden litevský zákazník si je dokonce pořídil jako nádrže na vytírání lososů.
Které výrobky jsou pro vás „top“?
Dlouhodobě jsou to samozřejmě pilíře naší
nabídky, tedy sekačky a bazény. A přidala
bych široký sortiment zahradního nábytku,
ale také například traktory, řetězové pily,
vodní čerpadla nebo sněhové frézy. Dnes sem
ale patří i krmivo pro domácí psy a kočky
– z něho mám taky velkou radost. Dlouho
jsme totiž zvažovali, zda je to pro nás vhodný
segment. A zákazníci nám dali sami odpověď. Během tří let se pet food stal jednou
z klíčových komodit v našem sortimentu.
Vedle uvedených „top“ výrobků slavíme v poslední době úspěch například
s infrasaunami a finskými saunami. Letos
budeme před Vánocemi druhým rokem
nabízet v našich prodejnách také vánoční
stromečky. Jedná se o oblíbené kavkazské jedle, které jsme objednali u nejlepších dánských a skotských pěstitelů.
Změnili se od roku 1991 nějak čeští zákazníci? Je zde nějaký výrazný rozdíl
mezi naším a zahraničním trhem?
Naši zákazníci jsou mnohem a mnohem náročnější a přesně vědí, co chtějí.Vyžadují špičkovou kvalitu za příznivou cenu. Mají o zboží
mnohem více informací než v minulosti. Hledají jiné hodnoty. Design, kvalitu a pohodlnou

obsluhu výrobků. Rádi nakupují výrobky,
které jim umožní odpočinek na zahradě, ušetří
čas při práci a podobně. Pozitivně reagují
na speciální prodejní akce a na to, že pro ně
chystáme stále nová příjemná překvapení.
Mezi námi a západními zeměmi byly
propastné rozdíly, nicméně se postupně
téměř setřely. V současné době se jedná spíše
o rozdíly, řekněme, v módě. Ve Skandinávii
nebo v Německu naši zákazníci chtějí bílou
nebo světle šedou vnitřní stranu bazénu,
u nás lidé více preferují odstíny modré.
Nabídka zahradního sortimentu je
však prakticky stejná jako třeba v Německu. Je to i tím, že zahrady už i českým
rodinám neslouží primárně jako užitkové, ale převážně coby prostor k zábavě
a odpočinku. Něco jako druhý obývák.
Firma získává i mnohá ocenění. Před pár dny
byl například vyhlášen žebříček Českých
100 nejlepších 2015, v němž obsadila vynikající 6. příčku hned za takovými giganty, jako
je Škoda Auto, Kooperativa nebo ČEZ. A vy
sama jste byla současně zařazena do letošního žebříčku devíti nejúspěšnějších žen Lady
Pro. Čím si všechna ta ocenění vysvětlujete?
Všichni ve firmě i já osobně si takových
uznání moc vážíme. Chápeme je ale v širších souvislostech, tedy nejen jako ocenění
našich obchodních úspěchů. Snažíme se totiž
i o to, abychom byli vnímáni jako společensky odpovědná firma. Proto dlouhodobě
podporujeme různé sociální a charitativní
projekty. Těší nás, když například pomůžeme
vybavit zázemí dětského domova nebo když
s naší podporou mohou opuštěné děti vyrazit
na letní tábor či zimní lyžovačku. Neděláme
to kvůli tomu, abychom se zviditelnili. Ale
proto, abychom lidem, kteří neměli příliš
štěstí, vykouzlili úsměv na tváři a pomohli
jim k lepšímu a hodnotnějšímu životu. Jsme
hodně aktivní i v kulturní a sportovní oblasti.
Ročně na všechny tyto projekty vydáváme
několik desítek milionů korun. A snad náš
příklad pomůže strhnout i další následovníky.
Co byste poradili začínajícím podnikatelům,
kteří by chtěli dosáhnout stejného úspěchu?
Nebát se. Dopředu si dobře promyslet, čeho chci dosáhnout, a pak odvážně krok za krokem jít za svým snem.
Šli byste do toho znovu?
Bezpochyby ano.

2004

2006–2009

2013

2015

Vstup na slovenský trh.
Otevřena moderní centrála
a logistický park

Na Kole štěstí rozdává lidem
až 100 % slevy a k tomu
stovky aut – od VW přes
fordy až po cadillaky. Do své
TV reklamy angažuje
hollywoodskou hvězdu
Dannyho Treja

V těsné blízkosti centrály
ve Všechromech otevřen
nový supermoderní
logistický areál, rok nato
spuštění nového
zákaznického centra
a moderního e-shopu

Za prvních 10 měsíců rekordní
tržby ve výši 5 mld. Kč! V ČR
a v SR má firma už 73 prodejen
a 1,5 mil. zákazníků
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Vdechujeme
spotřebičům život

Před více než 30 lety patřily pračky Philco k žádanému luxusnímu zboží, na něž se stály
před Tuzexem fronty. Poté se značka na čas z trhu vytratila a málem by u nás upadla
v zapomnění nebýt české firmy Fast ČR a produktových manažerů značky Philco Petry
Machové a Pavla Šramoty.
O FIRMĚ:
Historie značky Philco je
úzce spjatá s přelomovými
technickými objevy 20. století.
V roce 1938 se společnost
proslavuje vynálezem
klimatizace, o rok později
uvádí na trh svou první
chladničku s pěnovou izolací
a v roce 1946 představuje
první domácí mrazničku.
V 80. letech minulého století
patří její spotřebiče
na československém trhu
mezi luxusní nedostatkové
zboží. V roce 2011 se vrací
na český trh díky firmě
Fast ČR. Její produkty
oslovují nejen zákazníky, ale
i odbornou veřejnost
a získávají uznávaná ocenění
jako Red Dot Design Award,
iF Product Design Award
nebo Plus X Award

PHILCO,
www.philco.cz

1892

Ve Philadelphii vzniká firma
Helios Electric na výrobu
akumulátorových baterií
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Když se řekne Philco, většině z nás se automaticky
vybaví pračka nebo chladnička. Málokdo ale tuší,
kolik vynálezů má tato značka na svém kontě.
Všeobecně se totiž příliš neví, jak velikou tradici
má tato značka za sebou. Před sto lety byla v americké Philadelphii založena firma Philadelphia
Company, později přejmenována na Philco, jejíž
doménou nebyly původně domácí spotřebiče, ale
výroba akumulátorových baterií. Za to, že dnes
startujeme auta otočením klíčků nebo stisknutím
tlačítka, a nikoli klikou, vděčíme právě jí. Stejně
tak předběhla svou dobu, když vycítila, jaký dopad
bude mít rozvoj prvního rozhlasového vysílání.
Ve 20. letech se pustila do výroby prvních radiopřijímačů a během pár let se stala jejich největším
světovým výrobcem. A podobně to bylo i s pozdějším vývojem domácích chladniček a mrazniček,
který firma předznamenala vynálezem klimatizace.
Jak se vlastně tato značka dostala na český trh?
V 80. letech značku koupila firma Electrolux. S ní
se spotřebiče Philco objevily i na československém
trhu v tehdejším Tuzexu. Žádané byly zejména pračky a chladničky proslulé svou kvalitou a spolehlivostí. V 90. letech však značka z českého a slovenského trhu odešla a znovu se objevila až před pěti lety,
kdy si ji nejprve pronajala a posléze koupila česká
firma Fast ČR. Ta má dnes licenci pro 6 zemí. Kromě
České republiky dodává spotřebiče také na Slovensko, Ukrajinu, do Polska, Maďarska nebo Litvy.
Nakolik byla tuzexová éra vašich spotřebičů
výhodou, od níž jste se mohli při novém
rozjezdu značky odrazit?

1906–1909

1920

Přijímá název Philco
a o 3 roky později
vstupuje
do automobilového
průmyslu s bateriemi
a elektrickými startéry,
které nahrazují startování
klikou

Vznikají dceřiné
společnosti a jsou
vydávány výrobní licence
po celém světě. Výrobní
střediska jsou
v Argentině, Kanadě
a Velké Británii

Dnešní zákazníci přijali značku velmi dobře, protože si pamatují, že v pračce Philco prala
jejich babička nebo maminka. Často nám volají,
že ji mají ještě doma nebo na chalupě v perfektně zachovalém stavu a se všemi manuály.
Navázat ale důstojně na tak bohatou tradici a ještě k tomu v období ekonomické krize, to chce hodně kuráže.
My jsme o tom v počátcích takto raději ani nepřemýšleli, jinak by se nám hned rozklepala kolena
a nedostali bychom se nikam. Bylo nám samozřejmě
jasné, že jsou na trhu zavedené značky, které po revoluci získaly téměř dvacetiletý náskok. Od počátku
jsme ale měli jasnou vizi a věřili jsme, že si svůj
úspěch dokážeme odpracovat. A tak jsme se soustředili na to, co je podle nás nejdůležitější, a to je kvalita našich výrobků. Když si spotřebiče Philco osaháte, zjistíte, že používáme ty nejkvalitnější materiály,
sklo, ušlechtilou ocel, kvalitní plast. Naším cílem je
výroba produktů, které budou v domácnostech sloužit léta. A právě v tom je ta kontinuita, s níž navazujeme na více než stoletou tradici.Vědomí, že rozvíjíme značku, která ustála války a krize, která má
na svém kontě tolik vynálezů a která dokonce spolupracovala s americkou NASA, je zavazující. Zároveň
je to ale impulz, který nás motivuje k tomu, abychom
dávali do své práce ze sebe maximum. Před dvěma
lety jsme dokonce byli tak troufalí, že jsme začali
psát novou kapitolu historie značky Philco výrobou
malých domácích spotřebičů, jako jsou rychlovarné
konvice, mixéry nebo kávovary, které na evropském trhu pod touto značkou doposud chyběly.

1930

1938–1946
Představuje světu klimatizaci
v hermeticky uzavřeném
prostoru, vyrábí první chladničku
s použitím pěny v izolaci a uvádí
na trh první domácí mrazničku

Značka Philco získává 30 %
amerického trhu a stává se
největším světovým
výrobcem radiopřijímačů

text: anna martinková, foto: jiří hurt A arChiv

osobnost PhilCo
Petra machová
Má ve Philco na starosti malé
spotřebiče, které proměňuje
v elegantní designové
doplňky. Na své práci miluje
to, že se nemusí
přizpůsobovat trendům.
Vytváří si je totiž sama

Vědomí, že
navazujeme na více
než stoletou tradici,
je závazek, ale
i impulz, který nás
motivuje k tomu,
abychom dávali
do své práce ze sebe
maximum

www.modernibyt.cz

79

PŘÍBĚHY
ÚSPĚCHU

OSOBNOST PHILCO
Pavel Šramota
Je produktovým manažerem
kompletního portfolia
spotřebičů Philco. Nevěří
ve virtuální budoucnost
vaření. Místo ní spoléhá
u svých spotřebičů
na praktické funkce, jejichž
výsledek si může vlastními
smysly okamžitě ověřit
(nejlépe ochutnat)

Co to pro vás konkrétně znamenalo, pustit se
do výroby nových produktů a proniknout do
pro vás tak trochu neprobádaného pole?
Především jsme se toho museli opravdu hodně naučit. Občas jsme měli pocit, jako bychom
se vrátili do studentských let. Abychom nasáli potřebné vědomosti, museli jsme přelouskat
doslova hory materiálů. A ruku v ruce s teorií
musela jít samozřejmě i praxe. Abychom například pochopili, jak má správně fungovat kávovar,
aby připravil dokonale voňavou kávu, absolvovali jsme kurzy pro profesionální baristy.
Jak se vůbec rodí vaše spotřebiče?
Výchozím bodem naší práce je surový polotovar – například motor, který v dalších fázích jeho
evoluce doplňujeme součástkami a komponenty
tak, aby z něj vznikl třeba takový mixér. Je to
v podstatě jako hra puzzle, při níž musíte pečlivě
vybrat každý dílek tak, aby zapadl do skládačky
a vytvořil esteticky i funkčně naprosto dokonalý obraz. Ačkoli se to možná nezdá, naše práce
je velmi kreativní a vzrušující. Na nás totiž je,
abychom vybrali materiály a jejich zpracování, abychom posoudili, které technologie mají
a nemají smysl, abychom ohlídali energetickou
třídu a funkčnost našich produktů. Naším úkolem je zkrátka vdechnout spotřebičům život.
Jak dlouhá je cesta od vize k finálnímu produktu, který se dostává k zákazníkům?
V krátkodobém horizontu nám to trvá rok
a půl, než produkt připravíme do všech detailů včetně návodů a obalů. Nyní například
připravujeme nový kávovar, který testujeme
už půl roku a těšíme se, kdy už se konečně objeví nějaká závada, kterou bychom mohli napravit, ještě než bude uveden do oběhu.

1957–1960
Uvádí na trh svou
první úspornou
kombinaci pračky se
sušičkou a uzavírá
smlouvu s NASA
na výrobu
celosvětové sítě
sledovacích stanic
pro kosmický
projekt Mercury
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1986
Značku Philco
odkupuje
společnost AB
Electrolux a její
produkty se
dostávají
prostřednictvím sítě
Tuzex na československý trh

2011

Philco se vrací na evropský
trh. Její spotřebiče sklízejí
prestižní ocenění jako
Red Dot Design Award, iF
Product Design Award a Plus
X Award

Jaké jsou vaše vize do budoucna?
V posledních letech se hodně hovoří o „virtuálním“ vaření s pomocí chytrých telefonů
a aplikací. Jelikož ale sami rádi a často vaříme,
máme pocit, že předehřejete-li si troubu s pomocí telefonu, nezískáte tím žádný lepší výsledek.
Proto se snažíme jít trochu jinou cestou a dodat
našim spotřebičům funkce praktičtější do života. U trub je to například teplotní sonda, která
vám pomůže připravit perfektně propečené maso,
nebo ohřev s pomocí horkého vzduchu a páry pro
zdravé pečení se zachováním maximálního podílu
živin v potravinách. U praček a v příštím roce
i u sklokeramických desek budeme mít funkci
Můj program, s níž si budou spotřebiče pamatovat vaše oblíbené režimy praní nebo vaření.
To je funkce jako stvořená pro mého manžela!
Nechtěli jsme to říkat moc nahlas, ale v podstatě máte pravdu, že jsme při vývoji této funkce
mysleli na muže. Ale nejen na ně. Svět a vztahy
v něm se stále více komplikují. O to víc se snažíme, aby spotřebiče, které jsou součástí domácností, zjednodušovaly život celé rodině.

S TEBOU COKOLIV

VÝKONNÝ ROBOT S KOMPLETNÍ VÝBAVOU V CENĚ

PHILCO PHSM 9000

Pokud jste doposud váhali s pořízením kuchyňského robota, zde máte hned devět důvodů pro robot
PHILCO. Díky opravdu silnému výkonu 1 200 W v celokovovém provedení včetně převodů a širokému
příslušenství získáte řadu kvalitních spotřebičů za cenu jednoho: šlehání, míchání a hnětení v míse 5 l,
mlýnek na maso, nástavec na klobásy, tvořítko na cukroví, krouhač zeleniny, lis na ovoce a mixér se
skleněnou nádobou 1,5 l. Oceníte extrémní stabilitu a dlouhou životnost, stejně jako tichý chod.
Tradičně inovativní.

Vybírejte dárky na kuchyn.philco.cz
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Úspěšný člověk
je ten, který ráno
vstane, večer si lehne
a mezitím dělá, co ho
baví
BoB Dylan
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