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Doma jako 
na Dovolené

Než se domov Lenky a její rodiny proměnil 

v dnešní útulné, hřejivé a uklidňující místo plné 

harmonie, uběhlo hodně času. Po deseti letech 

strávených v nevyhovujícím domě plném barev, 

dozrál čas na změnu – nový dům se zahradou 

a zcela nový pohled na interiér.

Máte etický 
probléM?

■ Krávy, z nichž se prodávají 
dekorační kůže, jsou 
chovány na maso. Kůže je 
pouze druhotný produkt.

■ Vyrůstají na jihoamerických 
pampách v bio chovech, a to 
mnohem šťastněji než skot 
z tuzemských supermarketů.

■ Přestože zvířata pocházejí 
z jiného kontinentu, 
jejich chov a šetrná 
porážka musejí podléhat 
přísným normám eU.

obývacímu prostoru dominuje 
kožená sedací souprava 
(Poliform) v odstínu taupe. 
Podlaha a plocha za televizorem 
je z běleného dubu, křesla 
i konferenční stolek jsou 
od značky Poliform a polštáře 
z králičí kožešiny (Ivano 
Redaelli)
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Když jste zařizovali nový dům, už jste měla jasnou 
představu, jak by měl vypadat?

Zpočátku úplně ne. kupovala jsem si časopisy 
můj dům a moderní byt, kde jsem poprvé narazi-
la na interiér, který mě zaujal. Byl od architekta 
martina Franka. ve Zlíně jsem pak navštívila jeho 
studio a prodejnu Deconcept. Byla plná konejši-
vé atmosféry. Tady jsem se také seznámila s jeho 
projekty, moc se mi líbily. Postupně jsem si ujas-
nila své požadavky a snažila se je naplnit. Zelené 
a oranžové stěny, které jsme měli ve starém domě, 
byly minulostí. Dvě stě šedesát metrů čtverečních 
nového domu bylo pro nás výzvou, ale bez archi-
tekta bychom to nezvládli. 

Manžel byl s vámi zajedno?
manžel se spíš přiklonil k mým představám. 

Dříve si takový interiér neuměl ani představit, ale 
teď je z výsledku nadšený. 

kaMenná kola
 Kamenná mlýnská 

kola na rýži v tomto 
interiéru jsou přivezená 
z Asie. Všeobecně 
jsou v současnosti 
velmi oblíbeným 
dekorativním prvkem. 
ta originální pořídíte 
v různých průměrech už 
zhruba od 2 000 Kč.

p Kuchyňská sestava značky 
Schüller sestavená 
na zakázku do daného 
prostoru má pracovní desku 
zhotovenou z nenasákavé 
tepelně upravené flambované 
žuly a je vybavena spotřebiči 
Miele

u Jídelnu tvoří stůl od firmy 
Poliform doplněný koženými 
židlemi Saar (Piet Boon) 
a svítidly značky Contardi. 
Bývá prostřený stylovým 
nádobím značky Cleybergh
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kdo tu žije... 

lenka
■ 42 let
■ farmaceutka
■ sportuje a ráda hraje golf

radek
■ 42 let
■ ekonom
■ sportuje a rád hraje golf

daniela
■ 17 let
■ studentka
■ ráda fotí

Filip
■ 8 let
■ žák základní školy
■ sportuje

Jak jste si volili nábytek, případně barvy?
architekt nám dával na výběr z více možností, 

které odpovídaly přírodnímu stylu. Barevnost se 
ale vždy odvíjela od bohaté směsice neutrálních 
tónů, někdy světlejších, jindy tmavších. Sama 
jsem konkrétní nápady neměla, spíš jsme si vybí-
rali to, co se nám líbilo z nabídnutých možností. 
nikdy dříve bych nepředpokládala, že by se mi 
kombinace starých exotických předmětů s novým 
designovým nábytkem mohla tak líbit. jsem z vý-
sledného mixu předmětů nadšená. Úžasné je tře-
ba spojení moderní vany se starou dřevěnou sto-
ličkou a mnoho dalších kombinací.

Preferujete kůži, nebo textilie?
na sedací soupravu určitě kůži, jsem na ni 

zvyklá. S textilií jsem vůbec nepočítala.

Jak se vám interiér udržuje?
nemám s tím problém. nic nemusím nijak spe- 

ciálně leštit, stačí jen normálně vysávat. mám ráda 

Pracovní stůl dekorují obranné 

štíty z Papuy-Nové Guiney 

a z indické vázy vyrobená 

lampa. Další drobné dekorace 

jsou z Nepálu 

Prostorná pracovna má 
i odpočinkový kout vybavený 
kovovými stolky a pohodlnými 
křesly značky flexform. Je 
doplněn lampou Casa Milano, 
čtyřnohou stoličkou 
potaženou kožešinou 
od Sempre a obrazem 
na plátně od malířky Jany 
Bergemann

Nábytek v pracovně je 
z běleného dubu a zhotovený 
na zakázku
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uklizeno a vše uložené na svém místě. máme do-
statek úložných prostorů, ale žádné prosklené, ani 
v kuchyni. moc předmětů poházených na povrchu 
by mě znervózňovalo. někomu by se náš interiér 
mohl zdát až moc prázdný, ale nám to tak vyhovuje.

Máte tady své nejoblíbenější místo, na které se těší-
te, když se třeba po delší době opět vracíte domů?

Přemýšlela jsem o tom, ale jedno místo nedoká-
žu označit. Těším se na všechno. kam se podívám, 
každé místo mě naplňuje a uspokojuje. mám  ráda 
celkovou atmosféru domu. Dům si užívám tak 
moc, že teď nepotřebuji jezdit ani na dovolenou. 

lněné povlečení pouze na dvou Místech
 Donedávna bylo zhola nemožné na českém trhu zakoupit nebarevné 

100% lněné povlečení. Výjimečně se na trhu objevilo jemné bílé lněné 
plátno, nikdy však režná lněná tkanina v přírodním tónu vhodná jako 
příjemná lůžkovina, natož abyste měli příležitost pořídit si hotové 
povlečení. Nyní máte možnost zakoupit ho v prodejně Deconcept 
(set se dvěma polštáři 45 x 45 cm, 70 x 90 cm nebo 50 x 60 cm  + 
150 x 200 cm, cena 3 400 Kč) a v Ikea (povlečení Linblomma, 

 50 x 60 cm  + 150 x 200 cm, cena 1 290 Kč)

Součástí chodby v patře 
domu je kout přímo stvořený 
pro odpočinek s knihou 
v ruce. Je vybaven 
konzolovým a konferenčním 
stolkem zhotoveným z kovu 
a dřeva. Nechybí ani oblíbené 
křesílko Butterfly čalouněné 
kůží

Čalouněnou postel (Poliform) 
v ložnici manželů zdobí 
povlečení ze 100% lnu 
v přírodní barvě. Místnost 
dekorují květináče vyrobené 
z kmenů kokosových palem 
a hovězí kožešina

inzerce
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podkroví:
1/ terasa
2/ koupelna + WC, 
3+4+5/ pokoj
6/ ložnice

máme tu vířivku, saunu, bazén. Dokončujeme za-
hradu a užíváme si příjemné posezení na terase.

Všimla jsem si, že kuchyň máte kompletně vybave-
nou spotřebiči Miele.

vsadili jsme na kvalitu a servis. Spotřebiče mie- 
le jsem měla už ve starém domě a byla jsem moc 
spokojená. je tu vestavný kávovar, parní a mul-
tifunkční trouba, myčka, varná deska i digestoř. 
a neměnila bych nic, nejen spotřebiče, nic mi ne-
chybí a jsem tu opravdu spokojená. ■

Sanitární keramiku 

doplňují baterie z kolekce 

Antonio Citterio (Axor 

Hansgrohe) 

kontakty:
eSPRIINteRIeR, Ing. arch. Martin frank,  
Lazy IV/3353, Zlín, www.deconcept.cz
MIeLe GALLeRY BRNo, Spielberk office Center,  
Holandská 4, Brno, tel.: 543 553 111, 
e-mail: info@miele.cz; MIeLe GALLeRY PRAHA, budova 
Diamond Point, Ke Štvanici 3, Praha 8, tel.: 225 095 555, 
225 095 556, www.miele.cz;
StUDIo DeCoNCePt, Štefánikova 2664, Zlín, 
tel.: 577 001 434, 608 070 054, www.deconcept.cz

p Nábytek zhotovený 
na zakázku slouží jako úložný 
prostor a zároveň i jako lavice

t V koupelně kraluje vana 
v designu Ludoviky a Roberta 
Palombových a dvojumyvadlo 
Moab. K odkládání ručníků 
slouží bambusový žebřík

Komfortní prostor k životu 
umocňuje i bezprostřední 
okolí domu s terasou, 
bazénem a krásnou zahradou
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přízemí: 1/ pokoj, 2/ šatna, 3/ koupelna + WC, 
4/ vstupní hala, 5/ kuchyň, 6/ obývací pokoj, 
7/ fitness, 8/ terasa, 9/ bazén


