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exotické
cesty
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Suvenýry, zážitky, fotky, jež kolují po sítích nebo končí
v albu – to se většinou vozí z dovolené. Dagmar Gabulová
si s partnerem Viktorem Fischerem ze světa dovezli
spoustu inspirace k zařízení mezonetového bytu.
text Eva Vacková foto Tomáš Dittrich

kuchyň s jídelním koutem

Moderní styl kuchyně nadchl partnery už
v pronajatém bytě. Zopakovali ho i v tom vlastním
a nábytek nechali vyrobit ve firmě Augustin
Vondřich. Zvolili teplé odstíny, kombinaci zlaté
a červené, kvalitní nábytek a doplňky – kupříkladu
luxusní tapetu Top Deco, nebo plastové designové
židle.

14

15

návštěva
 ach ta panoramata...

 orientace na východ

D

agmar a Viktor rádi cestují, poznávají svět a pro oba jsou jejich
profese vášní. Když se před šesti
lety přestěhovali do Prahy, pronajali si byt. Byli nadšeni z moderního interiéru, slabinou bylo ovšem
první patro, okna do vnitrobloku a tmavší
místnosti. Na vlastní kůži si však vyzkoušeli některá řešení a materiály. Ty, které jim
vyhovovaly, promítli kupříkladu do návrhu
současné kuchyně. Pronájem chtěli časem
vyměnit za vlastní byt. Při hledání měli
jasno – především výhled a terasa. To jim
splnil atypický mezonet 4+kk, jejž objevili na stránkách jednoho z developerských
projektů v Praze 7.
Každý pokoj ve spodní části bytu má
balkon, horní část tvoří obytná terasa s výhledem na město do čtyř světových stran.
„V létě je příjemné vyjít z ložnice na balkon,
lehnout si na lehátko a dívat se do dálky,“
pochvaluje si Viktor. Pár nedostatků bylo
zprvu potřeba odstranit. Dispozici například zbytečně dělily příčky.„Chodba připomínala nějaký penzion, jedna z koupelen vypadala jako z paneláku,“ připomíná
Dagmar. Majitelé se obrátili na architekta
Petra Hričovce, aby vypracoval projekt
úprav. Zmizelo pár příček, přízemí se otevřelo, schodišťovou stěnu ozdobila betonová
stěrka. Koupelnu od ložnice dnes dělí nová

Kapitánský můstek se říká
nejvyššímu bodu terasy, z něhož
se Viktor se rád dívá na město.

Na míru vyrobený dřevěný nábytek umocňuje přírodní a asijský styl. Koupelnu
nechali partneři předělat a dnes ji dělí od ložnice skleněná příčka.

plná sezona
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Ložnice je přímo spojena s malým
balkonem a koupelnou. Barvy a detaily
také záměrně připomínají Asii.

venkovní kuchyň

Kuchyňský nábytek,
stěny a diagonálně
řešené zastřešení navrhl
architekt z voděodolné
překližky.
skleněná stěna, oproti standardu jsou tu lepší obkládačky a sanita.

Žít ve vzpomínkách

Partneři pocházejí ze Slovenska, kde se také
seznámili. Viktor záhy odjel na plánovaný
studijní pobyt do Singapuru. Dagmar ho
doprovodila, využila totiž nabídky školy,
která umožňovala pobyt členů rodiny či
partnerů. Jeden semestr společně strávili

ve Philadelphii, když měli volno, cestovali.
Největší inspirací použitou ve vlastním bytě
jsou vzpomínky na oblíbená místa a lidi,
hlavně na opakované návštěvy Bali. „Máme
to tam strašně rádi. Žádný luxus, ale funkční jednoduchost, která dělá život šťastnější,“
k čemuž dodávají: „Člověk se tu zpomalí,
vnímá jen ,tady a teď‘. Nemá potřebu nic
řešit a komplikovat. Byt je naší společnou
Asií.“ Proto jsou v koupelně dřevěné prvky,

postel povznáší baldachýn a reliéfní tapeta
v předsíni připomíná prales.

Na horní palubě

Byt je otočený na východ a odpoledne do něj
protější prosklené fasády odrážejí světlo.
,Orientace na východ‘ se promítla do vzhledu terasy. Architekti Krištof Hanzlík z ateliéru Coll Coll a Michal Nováček dostali
od majitelů za úkol vytvořit nahoře obytInzerce

Horní rozlehlá terasa je
vybavena nábytkem
na míru.Tady je možné
odpočívat či trávit čas
s přáteli od jara do podzimu.

 pod baldachýnem

ný prostor, kde lze strávit sezonu ve dvou,
s přáteli či s rodinou. To znamenalo umístit
sem gril, bar, vybrat nábytek, doplňky, zeleň. Venkovní kuchyň a místo k sezení vymezuje atypická konstrukce stropu a stěn
z voděodolné překližky. Díky šikmo kladeným prknům prochází dolů světlo. Všechno
vyrobili v truhlářství Heral.
„Chtěli jsme styl Bali proto, aby nám dodával pozitivní energie i v Praze. Mám ráda

slunce, takže mít ukrytou terasu, je v létě
výhoda,“ chválí Dagmar a Viktor se připojuje:„Byt máme místo rodinného domu, nemusíme jezdit na chatu. Jen terasa a balkony
dávají dohromady 140 m 2, tedy víc než dolní
stometrová část bytu. Není to byt s terasou,
ale terasa s bytem.“ Nejvyšším bodem terasy je takzvaný kapitánský můstek, v jehož stěně je kruhové okno rámující výhled
na Žižkovskou věž. „Dívám se na panorama
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PŘEMÝŠLÍTE

O PŮJČCE?

 po schodoch...
Schodiště vedoucí
na horní terasu
dostalo nový
estetický rozměr.
Architekt zvolil
betonovou stěrku.
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Dagmar je
autorkou knihy
o stylu. Doma
se držela hesla,
že méně je
více, vybírali
s partnerem
kvalitní
zařízení.

 domácí prales

Odstraněním příček se předsíň a chodba
otevřely. Luxusní tapety s plastickým
vzorem připomínají exotický prales.

Prahy, noční oblohu a přemýšlím o životě. Občas si říkám, jak je člověk vlastně
malý,“ přiznává Viktor.

Když je to doma v pořádku

Do zařizování se Dagmar s Viktorem pustili naplno, nechtěli dělat nic ledabyle, dodnes dotahují detaily. Shodují se ve stylu,
mírně rozcházejí v barvách.„Já miluji teplejší odstíny, kombinaci červené a zlaté.
Viktor má rád studenější ,byznys‘ modrou,“ říká Dagmar. Oba oceňují, že oslovili
odborníky, s nimiž se potkávali i pracovně. „Máme estetické cítění a jsme nároční. Časem došla inspirace a něco jsme
už ani neviděli. Podobně jako když
mají ženy plnou skříň oblečení,
a zároveň pocit, že nemají co
na sebe,“ vysvětluje Dagmar.
„Na architekty jsme se
úplně napojili. Abychom
třeba vystihli náladu
klubu, který jsme tehdy zařizovali, letěli
jsme s Michalem Nováčkem vybírat doplňky do Paříže,“ připomíná
Viktor, který v Paříži žil jedenáct
let. To ovlivnilo jeho podnikání i filozofii bydlení. „Ve Francii platí
nepsané pravidlo, že životu je
třeba dát čas. Nedělní oběd
trvá do pozdního odpoledne,
lidé popíjejí víno, nespěchají. Jediné, co jsem se
musel naučit, bylo
přezouvá n í.
Ve Francii
či Americe se
chodí v botách skoro až do postele. Oproti
tomu v Asii se zouvají už
venku,“ komentuje. „Harmonii pro mě
doma představuje pořádek a málo věcí.
Když se hromadí nebo povalují, odrazí
se to hned na tom, jak se cítím. Dali jsme
přednost několika kvalitním kouskům
před spoustou zbytečných krámů. Líp se
v tom žije,“ je přesvědčena Dagmar. ●
eva.vackova@mfdnes.cz

