
agmar je první česká a slo-
venská certifi kovaná koučka 
stylu. Jednoduše to zname-
ná, že učí ženy, jak se cítit 
a vypadat dobře. Pomáhá jim 

na míru vybudovat styl, tak aby se v obleče-
ní cítily jako v druhé kůži. V současné době 
kromě individuálního poradenství pořádá 
workshopy pro zaměstnance fi rem. Nově 
začíná školit personál obchodů, aby uměl 
zákazníkům prodat, ale také poradit s vý-
běrem. 

Narodila se stejně jako její partner Vik-
tor na Slovensku, do Prahy se přestěho-
vali před čtyřmi roky. V atypickém me-
zonetovém bytě ukrytém v náruči teras, 
jež obíhají po jeho celém obvodu, bydlí už 
rok. Předchozí rekonstruovaný a pronajatý 
byt na Žižkově byl sice krásně zařízený, ale 
vinou polohy v prvním patře a obrácením 
do vnitrobloku hodně tmavý. Moderní styl 
interiéru a blízkost centra partnerům vy-
hovovaly, prioritou budoucího společné-
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Byt stylové 
profesionálky 

Brno, Amerika, Asie  –  několik důležitých míst na cestě 
z Bratislavy do Prahy, v nichž Dagmar Gabulová 

nějakou dobu žila. Ovlivnila totiž volbu její současné 
profese a to, jak dnes vypadá její nový byt. 

 text Eva Vacková foto Petra Pikkelová

TERASY obíhají okolo celého atypického bytu. 
V horní části skryté před okolím mají majitelé 
výhled na město a v sezoně tu často relaxují. 

KOUPELNA prošla proměnou. Díky novému 
oknu se dostává dovnitř světlo ze sousední 
ložnice. Nábytek z masivního dřeva připomíná 
majitelům oblíbené Bali. 

V LOŽNICI
si Dagmar 

prosadila teplé 
výrazné barvy. 

Brzy přibude 
ještě látkový 

baldachýn, 
který by měl 

také připomínat 
atmosféru z cest. 

K ODPOČINKU 
slouží také část obývacího 
pokoje. Zbouráním příčky 
vznikl otevřený prostor. 
Nábytek vybíral Viktor a zvolil 
pánský styl opět inspirovaný 
pobytem v zahraničí. DAGMAR GABULOVÁ

33 let, koučka stylu pro Českou 

republiku a Slovensko



ho domova byly ale výhled a terasa. Proto, 
když se na internetu objevila fotografi e 
velké terasy, padlo rozhodnutí o nákupu 
bytu v domě v pražských Holešovicích. 
Bývalá industriální čtvrť je díky klidné-
mu prostředí, širokým ulicím a dopravní 
dostupnosti ideální adresou. 

 
KREATIVNÍ SNY
Dagmar se dostala k módě a interiérům 
postupně. Nejdříve studovala v Bratislavě 
na vysoké škole ekonomické marketing 
a těšila se v budoucnu na kreativní práci. 
Brzy ovšem zjistila, že ji čekají jenom čísla 
a tabulky. „Vždycky jsem chtěla cestovat, 
studovala jsem jazyky, přitahoval mě svět 
modelingu, módy, chtěla jsem se mu přiblí-
žit,“ říká. První práci po škole našla v Brně. 
Po večerech a o víkendech s partnerem za-
řizovali společné bydlení v pronajatém bytě. 
Dagmar řešila barvy, materiály a zjistila, že 
ji to baví. Dala proto výpověď v práci a za-
čala s vlastním podnikáním. Založila malé 
dekoratérské studio a spolu s fl oristou dodá-
vali květinové dekorace na klíč, vylepšovali 
části interiéru, v nichž podle fotografi e něco 
chybělo. Zakázek přibývalo, proto se pustila 
i do zařizování bytů. „Zkrášlovala jsem li-
dem bydlení a kanceláře, ale pracovala pře-
devším s věcmi. Po čase jsem si uvědomila, 

že se chci životů lidí víc dotknout a dělat 
něco s hlubším smyslem,“ vysvětluje. 

Další posun v kariéře čekal za mořem. 
Odjela do Singapuru, kde partner v té 
době studoval, interiérový byznys řídila 
na dálku. V zahraničí se potkala se zajíma-
vými lidmi pracujícími pro slavné módní 
značky. „V Americe jsem měla například 
možnost si povídat s ředitelkou módního 
domu Chanel. Podpořila mě, abych dělala 
práci, která mě baví,“ vzpomíná Dagmar.

 
CESTA K BYDLENÍ
Poslední zastávkou mladého páru je Praha. 
Dagmar si našla práci a nastoupila na pozici 
brand manažerky módních časopisů. „Po-

tkávala jsem lidi z branže, ale nebyla jsem 
sama sebou. Nakonec jsem si ujasnila své sil-
né stránky, talent a hledala dál. Přála jsem si 
pracovat s módou, pro lidi, ale nechtěla jsem 
být jenom stylistka,“ konstatuje Dagmar, 
která náhodou na internetu objevila školu 
styl coachingu. Zjistila vše potřebné a odjela 
na rok do Londýna. 

Zkušenosti a inspiraci z ciziny využila 
při zařizování nynějšího bydlení. Byt 4+kk 
v osmém patře a plochou teras 140 m2 splnil 
sice požadavky, přesto bylo nutné změnit 
některá špatná řešení  – prostor části bytu 
rozdělovaly příčky, chodby připomínaly víc 
penzion než soukromý byt. Jedna z koupe-
len vypadala spíš jako klasická paneláková. 

Partneři měli jasnou představu o budou-
cím interiéru a zrealizovat ji pomohl archi-
tekt Peter Hričovec. Navrhl mimo jiné také 
úpravu stěn schodiště spojujícího přízemí 
a horní terasy. „Máme rádi Bali, proto jsme 
do koupelny vybrali dřevo, nad postel při-
byde ještě baldachýn. Koupelnový a ku-
chyňský nábytek z masivu včetně baro-
vého pultu nám vyrobili truhláři z fi rmy 
Augustin Vondřich. Doma se shodneme 
na stylu, rozcházíme se trochu v barvách, 
máme tu ,teplé a studené‘ místnosti. Já 
miluju červenou či žlutou, partner dává 
přednost šedé a chladně modré,“ dodává 
Dagmar.   

 eva.vackova@mfdnes.cz
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DOTAZNÍK
KDE DOMA 
NEJRADĚJI 
ODPOČÍVÁM 
Mám ráda sluníčko, 
takže když je teplo, tak 
na terase.

CO SE MI NEJVÍC 
POVEDLO 
Určitě koupelna. 
Užíváme si hlavně 
optické propojení 
s ložnicí, což se 
povedlo vybouráním 
a zasklením velkého 
otvoru. Podle mě 
opravdu masterpiece!

KTEROU DOMÁCÍ 
PRÁCI NEMÁTE RÁDA 
Bez rozmýšlení 
– žehlení. 

 HORNÍ TERASU
se spodní částí bytu 

spojuje schodiště 
v kombinaci matné oceli 

a dřeva.

KUCHYŇSKÝ KOUT 
Nábytek včetně 
barového pultu 
vyrobili truhláři 
na zakázku. Obklad 
stěny nad pracovní 
deskou je ze skla. 

JÍDELNA 
je součástí 
velkého obývacího 
pokoje. Dagmar 
vybrala designové 
transparentí 
plastové židle 
a stůl se skleněnou 
deskou. 

CEMENTOVOU 
STĚRKU 
na schodišťovou 
zeď vybral 
architekt. 
Vytvořil 
neutrální 
plochu pro 
další výzdobu. 
Dispozici otevřel 
zbouráním 
zbytečných 
příček v chodbě 
a obývacím 
prostoru.
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