Tenistka Lucie Hradecká našla inspiraci pro svůj dům i v
zahraničí
27. května 2014 1:00

Lucie Hradecká pobývá díky své tenisové profesi téměř neustále na turnajích v zahraničí, kde bydlí po hotelech.
Přesto si v rodné Praze stihla už postavit rodinný dům. Stejně vysoké nároky, jaké klade na své sportovní
výkony, má i na bydlení.

Lucie Hradecká ve svém novém domě | foto: Tomáš Dittrich

Požadavek Lucie zněl: menší dům, který bude prostorově komfortní i za několik let, až se rozhodne mít rodinu, to vše s rozumným rozpočtem
a s maximálním respektem k okolí.
Místo pro stavbu bylo jasné. Na pozemku v blízkosti domu Lucky rodičů. K místu má vztah, věděla, co zde může očekávat, a navíc si
alespoň rodiny v době krátkých návštěv v Praze více užije.
Stavba vznikla během necelých dvou let ve spolupráci se stavební firmou Vladař a synové. Vybavení
interiérů svěřila Lucie architektce Kateřině Horské ze studia X Interiers.
"Díky tenisu hodně cestuji a poznávám nová místa. To je pro mě velmi příjemné. Pobyt v Praze beru
zatím jako dar," říká Lucie Hradecká.
Špičková tenistka umí ocenit kvalitu. "Co se týká bytového vybavení, moderní design se u nás rychle
vyvíjí a zajímá stále více Čechů. Přibývá výrobců a obchodů s kvalitním, designově zajímavým
nábytkem českých značek. Český design stojí jednoznačně za povšimnutí. Proto jsem při zařizování
dala většinou přednost českým značkám," dodává s úsměvem.

Lucie Hradecká

Inspirace ze zahraničí
Podstatnou část přízemí tvoří obytný prostor s kuchyní, jídelnou a obývací částí. Od vstupních dveří však nejdříve projdete kolem dveří do
garáže, toalety, technické místnosti a prostorné vestavěné skříně.

Kuchyň chtěla mít Lucka maximálně pohodlnou a příjemnou.

"Dveře z garáže rovnou do vstupní haly byly zpočátku pro projektanta nepochopitelné. Trvala jsem však na svém. V Americe je to zcela
běžné, ale především je to praktické. Když je ošklivé počasí, přijdete z garáže, respektive z auta rovnou domů. Stejně tak jsem si prosadila
doma i další praktické vychytávky okoukané ze zahraničí, jako je třeba vyšší snídaňový pult v kuchyni, schody s kobercem a shoz na špinavé
prádlo směřující z patra až do technické místnosti, kde je pračka," pokračuje Lucie.

Fotogalerie

V interiéru je znát smysl pro jednoduchý styl s nápaditým designem. V prostoru Lucie šetřila
kusy nábytku i barvami. Základní přírodní tóny doplňuje především fialová a lila barva na
doplňcích a tmavá dřevěná podlaha.
Kuchyně i koupelnový nábytek jsou z dílny truhláře Vladimíra Machovce. Lucie ráda vaří,
přestože na vaření nemívá většinou moc času. Připravovat jídlo pro partnera je pro ni ale radost.
Záměr, aby byla kuchyně maximálně příjemná a pohodlná nejen na vaření, ale i atmosférou, se
dokonale vydařil. Každý z hostů Lucky se tu může cítit jako doma, myslela na všechny detaily
včetně profesionálních elektrospotřebičů.

Zobrazit fotogalerii

Jídelna navazuje na kuchyň, odpočivná obytná část je umístěna příjemně "bokem".

Prostorná obývací část nabízí odpočinek na komfortní sedačce (Cult), vhodně zvolená světla mění náladu pokoje podle potřeby. Prostorný
jídelní stůl navazuje na francouzské okno, které lze za pěkného počasí otevřít. Interiér se tak ideálně propojí s terasou směřující do zahrady.
Lucie dala v zařízení přednost minimalismu, stejné je to i s obrazy na stěnách. Vyniknout mohou jen ty nejlepší kousky, a to cenné trofeje z
tenisových turnajů. Jaké ocenění je pro Lucku "srdeční" záležitostí?
"Velmi si cením stříbrné medaile za čtyřhru na Letních olympijských hrách v Londýně z roku 2012. Skutečně mi bylo ctí reprezentovat
Českou republiku za neskutečné podpory přátel, všech Čechů, kteří nám fandili, a my jsme je s Andreou Hlaváčkovou nezklamaly," říká
pyšně Lucka.

Prostorná koupelna s oknem slouží pro
relaxaci i rychlou hygienu ve sprše.

Nika ve sprchovém koutu je určitě praktická.

V patře jsou ložnice, pracovna, šatna, toaleta a velkorysá koupelna. Dvojumyvadlo z corianu zdobí skříňka vyrobená na míru z lesklého
lamina. Luxusní sprchový kout slouží pro rychlou očistu, skutečný relax si může Lucie dopřát v prostorné rohové vaně.
Intimní nebo relaxační atmosféru vykouzlí osvětlená nika ve stěně a aroma svíčky. "V celém domě včetně koupelny jsem použila keramickou
dlažbu Clay, ve sklepních prostorách Unistone. Velký formát obkladů mi v kombinaci s optikou kamene, kterou dlažba imituje, zaujal hned při
počátečním výběru. Proto jsem zvolila české RAKO," vysvětluje majitelka domu.
Celý dům je podsklepený. Kromě prádelny, kotelny a technické místnosti tu zbývá jedna místnost, která sice není dosud zařízená, ale budou
v ní "sportovní klenoty".
"Chci tam mít všechny diplomy, medaile, fotky, vzpomínky z dětství, kdy mě tatínek přivedl k tenisu. Ocenění mám spousty a nemám na ně
prostor ani srdce je jen tak někam odložit," ukazuje Lucka na ještě holou místnost.

Praktický shoz prádla končí v suterénu u
pračky.

Inspiraci ze zahraničí použila Lucie například
na schodišti, kde si přála mít schody s
kobercem.
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Česká profesionální tenistka, na okruh WTA vstoupila v roce 2004. Spolu s Andreou
Hlaváčkovou vyhrála ženskou čtyřhru na French Open 2011 a ženskou čtyřhru na US
Open 2013. Obě hráčky se probojovaly také do finále Wimbledonu 2012, kde podlehly
sestrám Williamsovým.
S Andreou získala stříbrnou medaili na Letních olympijských hrách 2012 v Londýně.
Třetí grandslamové finále v deblu odehrály na US Open 2012, kde je porazily Italky
Erraniová s Vinciovou. Finále si zahrály také na závěrečném Turnaji mistryň 2012.
Spolu s Františkem Čermákem získala grandslamový titul ve smíšené čtyřhře French
Open 2013.
Na okruhu WTA Tour vyhrála sedmnáct turnajů ve čtyřhře. Trénuje ji Jiří Fencl.
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