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Spokojené bydlení čtyřčlenné rodiny ve značné míře 

ovlivnily náhody. z velkého mezonetového bytu Se 

přeStěhovala do vlaStní vily S útulným interiérem Stojící 

ve Svažitém terénu malebné přírody. při úvahách, jak budou 

vypadat nejkráSnější výhledy z budoucího domu do krajiny 

a jak výškově rozčlenit pozemek, Si majitel pomáhal 

provizorní pozorovatelnou – štaflemi.

Souhra 
šťaStných 
náhod

teXt/LENKA SAULICHOVÁ
foto/LUKÁŠ HAUSENBLAS

obývací pokoj je propojen s jídelnou. 
odpočivná zóna je tvořena z velké 
části koženou sedací soupravou 
značky natuzzi. příjemné posezení 
nabízejí také kožená křesílka butterfly
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Jaké náhody vás potkaly?
Lukáš: Měli jsme velké štěstí s pozemkem. Obje-

vili jsme ho na poslední chvíli, kdy bylo třeba jed-
nat téměř okamžitě, zájemců bylo hodně. Je 
v krásné lokalitě Brna, přitom s výbornou dostup-
ností do centra. Pozemek se nám natolik zalíbil, že 
jsme se rozhodli pozměnit původní investiční zá-

INgrId
■ 42 let

■ v domácnosti

■ koníčky: cestování, 
móda a sport

LUKÁŠ
■ 43 let

■ spolumajitel stavební 
firmy

■ koníčky: cestování, 
offroad, cyklistika

JAKUB
■ 18 let

■ student

ANIčKA
■ 5 let

■ mateřská škola

t + p obývací pokoj s kuchyní 
je vzhledem k přímému vstupu 
do zahrady rodinou využíván 
především v letních měsících. 
přijde však vhod i návštěvám. 
díky vlastnímu vstupu do 
domu a sousedící koupelně 
s klozetem poskytuje 
maximum soukromí i komfortní 
útočiště, kdykoli je třeba
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měry. Za klíčový moment považujeme také spolu-
práci na návrhu domu s akademickým architek-
tem Petrem Lechnerem. Bedlivě naslouchal 
a do svých návrhů citlivě zapracovával naše poža-
davky. A zcela neuvěřitelná náhoda se odehrála 
díky Modernímu bytu. Už dlouho ho odebíráme 
a hledáme v něm inspiraci. Hrubou představu 
o budoucím interiéru jsme měli, ale to nestačilo. 
V jednom z čísel Ingrid narazila na zajímavou po-
stel, která se jí líbila stejně jako interiér, jehož byla 
součástí. Navrhoval ho architekt Martin Frank. 
Když jsme ho oslovili a přizvali ke spolupráci, zjis-
tila, že se z dřívějška zná s jeho manželkou.  

Ingrid: Ano, setkání po letech zprostředkoval 
Moderní byt. Kdyby se tak nestalo, interiér by 
možná dodnes nebyl dokončený a zcela jistě by 
nebyl tak příjemný. V počátku naší spolupráce 
s Martinem se vše nejevilo tak jednoznačně. Měli 
jsme už vybranou podlahu z ořechu, také zaplace-

nou a na míru upravenou kuchyňskou linku, 
ovšem po osobní návštěvě domu rodiny Fran-
kových jsme měli jasno. Věděli jsme, že není 
třeba se ničeho obávat a Martinovi jsme svěřili 
veškerou práci na celkové podobě našeho inte-
riéru. S dodavatelem jsme se dohodli na zámě-
ně podlahy a čelní dvířka kuchyně objednali 
nová. 

Měli jste jasnou vizi domu?
Lukáš: V místě už byly domy ve funkciona-

listickém stylu, kterým jsme se chtěli stylově 
přizpůsobit, aby ulice nepůsobila roztříštěně. 
Po večerech jsme na návrhu pracovali. Archi-
tekt hlídal uměleckou stránku, kterou jsem 
jako stavař mírně korigoval. Především jsme 
chtěli bydlet v jednom patře. Dole máme jen 
garáž, sklep a tzv. letní místnost s kuchyňkou 
a koupelnou, která je propojená se zahradou 

kuchyň sousedí s obývacím 
pokojem a jídelnou a technickým 
zázemím domu, kde je umístěna 
pračka se sušičkou.  linka 
rafinovaně skrývá všechny 
moderní vestavné spotřebiče 
značky miele – myčku, chladničku, 
mikrovlnnou, horkovzdušnou 
i parní troubu. nechybí ani kávovar 
či drtič odpadu. 

hřejivou atmosféru a útulnost 
dodávají  modernímu interiéru 
předměty z celého světa
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a slouží také k ubytování návštěv. Ke konečné vizi 
jsme se propracovávali postupně a stálým pře-
kreslováním. Vymezili jsme si střed domu a na-
značili základní komunikační kříž, abychom se 
vyhnuli zbytečným chodbám a vše na sebe logicky 
navazovalo.

Ingrid: Od začátku jsme chtěli dům s rovnou 
střechou. S interiérem to ale bylo horší. Předsta-
vovali jsme si moderní, spíš jednoduše působící 
prostředí, ale příjemné a útulné. Podnětů bylo 
hodně, ale nevěděli jsme co zvolit. Najednou bylo 
před námi víc než dvě stě metrů čtverečních 
prázdné plochy. Po už zmíněné náhodě vše nabra-
lo rychlý spád. 

Vůbec jste neuvažovali o vytvoření barevného inte-
riéru?

Ingrid: To ne, to jsme nikdy nechtěli. Počítali 
jsme se zútulněním interiéru spíš prostřednictvím 

jedné přírodní barvy a kresby ořechu. Také jsme 
už měli zakoupenou velkou koženou sedací sou-
pravu v béžovém odstínu. 

Lukáš: Krok za krokem jsme s Martinem kon-
zultovali vše do posledního detailu – od celkového 
působení interiéru, přes osvětlení až k poslední 
poličce či úchytu na skříni.
Trvali jste na konkrétních materiálech?

Lukáš: Ano, preferovali  jsme výhradně přírodní 
materiály – sklo, dřevo, kůži, hodně se nám líbí so-
litéry v etnostylu. 

Kde se vám u vás doma nejvíc líbí?
Ingrid: Mně se líbí všude, nemám nejoblíbenější 

místo, ale hodně ráda sedávám v rohu sedací sou-
pravy, odkud je krásný výhled do krajiny a na tři 
velké borovice.

Lukáš: Ano, o místo v růžku bývá boj, máme ho 
rádi všichni.

p k ložnici přiléhá šatna 
i koupelna. místnosti vévodí 
postel značky poliform 
a posezení nabízí židle Wiggle 
Side chair značky vitra

u doplňky ve stylu etno 
nechybí ani v koupelně. 
originální dekoraci představu-
jí obří bambusové květináče
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1. patro: 1 + 2 / dětský pokoj, 3/ koupelna, 4/ ložnice, 
5/ obývací pokoj, 6/ terasa, 7/ koupelna, 8/ šatna, 
9/ jídelní kout, 10/ hala, 11/ Wc, 12/ kuchyň, 13/ pracovna

přízemí: 1/ garáž, 2/ pokoj pro hosty, 3/ koupelna, 
4/ technická místnost, 5 + 6/ sklep
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přízemí 1. patro

martin frank, ing. arch., Studio 
deconcept, štefánikova 2664, zlín, 
tel.: 577 001 434, 608 070 054, 
www.deconcept.cz;
petr lechner, akad. arch., 
Sněžné-blatiny 63, tel.: 603 967 836, 
e-mail: petrlechner@volny.cz

kOnTAkTY:

Čeho si zde nejvíc ceníte, co vám zpříjemňuje život?
Lukáš: Ke zpříjemnění bydlení určitě hodně 

přispívá pás oken zakomponovaný mezi střecha-
mi. Zajišťuje přirozené denní světlo v chodbách 
uvnitř domu, kde nejsou osazena okna. Velmi 
komfortní je podlahové vytápění interiéru a vů-
bec ovládání domu prostřednictvím inteligentní-
ho sytému Moeller, kterým lze i dálkově řídit veš-
keré vytápění domu, ventilaci, žaluzie, bazén, 
bránu apod.

Ingrid: Děkujeme náhodám a skvělým architek-
tům. Velkou výhodou je to, že Martin pracuje ne-
jen jako architekt, ale také jako dekoratér. Zreali-
zoval vše do posledního detailu včetně nádobí či 
drobných dekorativních předmětů. Veškeré před-
měty, které sem přivezl, také umístil na správné 
místo. Bydlení si užíváme a s rodinou Frankových 
se přátelíme.          ■

p pracovna není nikde stranou 
rodinného dění, ale naopak. navazuje 
přímo na společenskou zónu domu 
a je oddělena pouze dveřmi z čirého 
skla. 

pu dům je zasazen ve svažitém 
terénu atraktivního prostředí 
malebné přírody. venkovní posezení 
v horkých slunečných dnech 
zpříjemní velká markýza, která po 
úplném vysunutí zcela zastíní intimní 
zónu kolem velkého teakového stolu


