DOMOV, KTERÝ
NEZTR ATIL KONTINUITU
T E X T: J I T K A PÁ L KOVÁ / F O T O : J I Ř Í E R N E S T
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RODINNÉ DOMY NÁVŠTĚVA

Rekonstrukce stavby či interiéru může být pojata
různými způsoby, od totální změny takřka k nepoznání
až po „kosmetické“ úpravy. Představujeme vám
vyváženou proměnu rodinného domu, která ctí původní
hodnoty a zároveň hledí do budoucna.

Vilka se zvýšeným přízemím a valbovou
taškovou střechou patří k typickým ukázkám
prvorepublikové obytné zástavby. Fasáda
domu byla rekonstruována před více než
deseti lety a stále si zachovává původní
vzhled včetně říms, šambrán a renovovaných
dřevěných oken
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K

radikálním přestavbám
dochází většinou při změně
majitele, když nového
vlastníka nemovitosti
nepoutají žádné citové vazby,
nebo při výrazném zvratu
v rodinném životě. Zděný dům, postavený ve
třicátých letech minulého století, se naštěstí
s žádným prudkým zvratem vyrovnávat
nemusel a dodnes si zachoval půvab
prvorepublikové městské vilky. Rekonstrukci
prováděli jeho současní majitelé v několika
etapách. Nejprve byla na konci devadesátých
let v přízemí zřízena lékařská ordinace
s čekárnou, zázemím a nově vytvořeným
samostatným vstupem, která je provozně
zcela oddělená od obytné části domu. Dům
byl upraven na bydlení pro rodinu s dětmi,
v přízemí se propojil obývací pokoj s kuchyní
v jeden otevřený obývací prostor.
Celá obytná část je orientována do zahrady.
V roce 2009 byla v podkroví vytvořena
ložnice a dětský pokoj, což si vyžádalo
vsazení nového vikýře do střešní konstrukce.
Byla také provedena rekonstrukce fasády
a renovace oken. V roce 2019, když se
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děti osamostatnily, došlo ve spolupráci
s designérkou Kateřinou Horskou k celkové
renovaci a modernizaci interiéru včetně
nového nábytku, vyrobeného z velké části na
míru, a k rekonstrukci koupelny. Z dětských
pokojů v podkroví vznikly dva pokoje pro
hosty a nová koupelna.

Moderna s šarmem starých časů
Úpravy domu se majitelé vždy snažili provádět
tak, aby vzniklo pohodlné bydlení a přitom
se nevytratil jeho originální duch a některé
prvky, které se staly trvalou součástí rodinného
„kulturního dědictví“. Proto zůstal zachován
rozvrh fasád včetně říms, šambrán a členění
oken, i další charakteristické prvky včetně
některých kusů nábytku. „Návrh tohoto
interiéru byl vzhledem k důvěře majitelů
a jejich smyslu pro design velmi příjemná
práce,“ vypráví Kateřina Horská. „Celkově
jsem se snažila vnést do domu útulno a doplnit
tak vlídnost, která mě tu přivítala. Při každé
realizaci ctím daný prostor, jeho původ
a charakter. Je pro mě důležité, aby se klient
v hotovém interiéru cítil příjemně, jako doma
a ne jako na návštěvě.“

Pohled na vstup do obytné části domu. V rámci
půdní vestavby přibyly ve střeše postupně nové
vikýře s pultovou střechou a dělenými okny

Změny krok za krokem
Hned za vstupními dveřmi příchozího přivítá
pečlivě zrenovované bílé dřevěné schodiště,
které je přímou součástí vstupní haly. Ta se
prosvětlila díky nové bílé dlažbě položené „do
stromečku“ a novému vestavěnému nábytku.
Společný obývací prostor zkrášluje a zatepluje
zbroušená a nově nalakovaná stará podlaha
z dřevěných prken. V kuchyňské části upoutá
pozornost nový dubový jídelní stůl s dnes
již ikonickými židlemi značky Vitra, který
zaujímá dominantní pozici u prosklené stěny
do zahrady. Stávající kuchyňskou linku oživil
nový černobílý obklad na stěně v retro stylu.
Decentní černobílá kombinace se opakuje
v celém prostoru v podobě bílé knihovny,
černých drátěných židlí a stolků, svítidel či
kreseb. Starožitná masivní komoda byla pietně
ponechána na svém původním místě, v zóně
přechodu mezi jídelnou a sezením, a doplněna
novou lampou. „V tomto domě jsem objevila
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Veranda s tabulkovou prosklenou stěnou rovněž
patří k charakteristickým znakům rodinných
domů z prvních dekád minulého století. V rámci
přestavby se veranda spojila s obývacím
prostorem, tabulky ale zůstaly trvalou součástí
autentického půvabu domu. Schodiště na zahradu
bylo rozšířeno, aby mohla vzniknout malá teráska
s lavičkou, a bylo opatřeno novým keramickým
obkladem v odstínu terakota

2021 · 4 MŮJ DŮM
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U pečlivě renovované tabulkové stěny
s dveřmi na zahradu stojí nový jídelní stůl
z masivního dubu a ikonické židle DKW od
Vitry. Světla Moser nad kuchyňským stolem
jsou od firmy BULB

Původní dřevěná podlaha byla zbroušená
a nalakovaná. V obývací části jsou bílé knihovny
s detailem dubové spodní police, doplňuje je pohovka
od českého výrobce Polstrin. Veškeré knihovny
a skříně vytvořilo dle návrhu truhlářství Thoř

spoustu zajímavých detailů a původních
kousků nábytku, které jsem ráda zachovala,
případně lehce osvěžila, např. změnou barvy,“
říká Kateřina Horská. Do zadní klidové části
obývacího pokoje vybrala komfortní sedačku
a doplnila ji moderním ušákem.
Pokoje v podkroví dostaly šmrnc díky
výrazným tapetám s „trendovým“ dekorem,
v ložnicích je vesměs nový nábytek včetně
postelí, navržených na míru, svítidel a doplňků.
Celou realizaci designérka zakončila dekorem,
výběrem polštářů, textilií, povlečení, ručníků,
nádobí, svíček a doplňků. Nakonec společně
s paní majitelkou zavěsily na stěny rodinné
fotografie a definitivně tak propojily minulost
s budoucností. „Rekonstrukce celkově přinesla
estetické, komfortní bydlení s výrazně lepším
využitím stávajícího prostoru z hlediska vybavení
a úložných prostorů. V podkroví vznikly dva
nové pokoje pro hosty, čímž se rozšířily možnosti
pro společné pobyty s našimi dětmi a jejich
partnery,“ uzavírá majitelka domu.
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Stavíte? Nezapomeòte na

®

Celým společným obývacím prostorem prolíná jemná černá linie v podobě kreseb na obkladu
kuchyňské linky, drátěných židlí, stolků, svítidel, rámečků atd. V rohu obýváku stojí moderní ušák
v medové barvě. Původní obrazy a staré rodinné fotky doplňují nové grafiky Jiřího Samka

PRAKTICKÝ POMOCNÍK
V DOMÁCNOSTI

+
+
+
+

Pohodlí a úspora času
Žádné provozní náklady
Bezpečný provoz
Snadná instalace

inzerce

Jídelna je úzkým průchodem propojena
se zadní klidovou částí. Na tomto místě
byla s velkou úctou ponechána stará
komoda z leštěného dřeva

www.artox.cz

RODINNÉ DOMY NÁVŠTĚVA
T EC H N I C K É Ú DA J E
Zastavěná plocha: 170 m2
Užitná plocha: 124 m2
Konstrukce: stavba zděná z plných cihel, dřevěné stropy, dřevěný krov, zateplená střecha,
střešní krytina tašková, okna – původní dřevěná
špaletová, zrenovovaná, dveře dřevěné do obložkových zárubní, schodiště původní dřevěné
Vytápění: ústřední plynové

Zrenovované a bíle nalakované
dřevěné schodiště doslova rozsvítilo
celou vstupní partii bytu

Předsíň: původní dlažba byla vyměněna za novou
matnou bílou ve stylu stromečkové pokládky.
Předsíňová stěna byla vyrobena z bíle lakovaných
MDF desek na míru podle návrhu designérky

AU TO R
Kateřina Horská
Návrhy soukromých a komerčních interiérů se
zabývá téměř 20 let, v současné době ve společnosti Studio X. „V interiéru mám ráda harmonii
a každý projekt beru jako výzvu, kdy se snažím
o sladěnou kompozici barev, materiálů a stylů.“
Pokojům v podkroví dodala moderní „šmrnc“
dekorativní tapeta od českého výrobce Lavmi
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