Dekor rodinné bydlení

podle svých

Majitelka domu si potrpí na
čerstvé květiny. Každý týden
obměňuje různobarevnými
pugéty vzhled interiéru domu.

představ
Mladé architektce Janě se během
několika měsíců podařilo vybudovat
nádherné a navýsost praktické
bydlení, které dokonale vyhovuje
jí i jejímu partnerovi a navíc skvěle
souzní s okolní přírodou.

Sny a cíle jsou jasně
vytyčené a napsané
na tabuli v kuchyni.

ČERNOBÍLÁ
LOŽNICE
Povlečení s černobílým
fotografickým motivem dodává
pokoji originální vzhled.
Sladění zbývajících doplňků
v šedé a černé se
vysloveně nabízí.

Do košíku na dámském
jízdním kole se přesně
vejde malý nákup
z nedalekého trhu.

Dům je orientovaný
na jih, což přináší
i znatelné úspory
energie.
jenprozeny.cz/zenaazivot
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B
Proč zavírat sklo a porcelán
do skříněk, když se denně
používají? Police jsou
mnohem praktičtější řešení.

Při vaření stačí
natáhnout ruku ven
pro čerstvé bylinky.

Obývací místnost je
propojená s kuchyní,
jídelnou a pracovnou,
nad kterou je umístěné
spaní pro hosty.

ydlení v přírodě bylo pro Janu a Jiřího odjakživa velkým snem. Samozřejmě za rozumné peníze a především s dobrou dostupností do města, ve kterém pracují.
Nechtěli velký pozemek, kterému by museli
věnovat mnoho sil a času, proto pro ně byla malá zahrádka, kam se vejde velký stůl, lavice a obrovský květináč
s bylinkami, ideálním řešením.
Jana pracuje jako architektka ve studiu Miramari, takže okamžitě věděla, jaký dům si na vybraném pozemku
postaví. Sama tíhne k severské architektuře a jednoduchosti, dřevostavba tak pro ni byla jasnou volbou: „Prostě
jsme se rozhodli, že chceme do přírody vrátit přírodu.“
Rychlá efektivní výstavba současně nabízí technické řešení šetrné k životnímu prostředí. Střídmý dům na malém
pozemku s maximálním využitím zastavěné plochy je důkazem, že se dá stavět rychle (za čtyři měsíce), efektivně,
poměrně snadno a za „rozumné peníze“.
Přízemní dům je navržen jako dřevostavba založená
na železobetonových pásech. „Rozhodli jsme se pro
dům podélného obdélníkového půdorysu s klasickým
sedlovým zastřešením,“ vysvětluje Jana. Podkroví je
otevřené z přízemí nad dvěma obytnými místnostmi –
pracovnou a hostinským pokojem, který se do budoucna
promění v dětský pokojíček. Dřevěná antracitová fasáda
z českého smrkového dřeva ani v nejmenším nenarušuje

teplo a světlo z hořícího krbu je
tak příjemné, že v něm majitelé
domu rádi zatopí i uprostřed léta,
když se večer náhle ochladí.

Černobílá kombinace
je vhodná i pro
zařízení ložnice.

6

jenprozeny.cz/zenaazivot

foto:

přání na zdi

Stěny ložnice zdobí zarámované osobní vzkazy
a oblíbené citáty. Nechte se inspirovat!

jenprozeny.cz/zenaazivot
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K obrovskému dřevěnému
stolu na zahradě se vejde
početná návštěva.

Ke čtvercovému jídelnímu
stolu, který navazuje na
kuchyňský pult, se pohodlně
vejde šest židlí.

V obou koupelnách převládají
doplňky v přírodních tónech
a voňavé produkty Scapa Home.

okolní krajinu, naopak s ní dokonale splývá. Obvodovou
konstrukci tvoří dřevěné nosné sloupky, tepelná izolace,
difuzní fólie, latě a fasádní obklad. Vnitřní povrch stěn
je ze sádrokartonových desek.

sama sobě architektkou

Janě a Jiřímu bydlení
v přírodě maximálně
vyhovuje.

Jana kladla při plánování stavby velký důraz na využití světových stran. Ze severu od příjezdové komunikace je fasáda bez prosklení. Jižní fasáda s obytnými místnostmi je naopak víceméně celá prosklená, což umožňuje výhled do
lesa a navíc díky tomu život v domě plynule přechází z interiéru do exteriéru. Vnitřní řešení je jednoduché a účelné, jednotlivé zóny jsou rozdělené posuvnými dveřmi.
Obytnou část domu tvoří kuchyně propojená s jídelním
koutem a obývákem. Naproti krbu od firmy Metalfire se
dá krásně lenošit na pohodlném gauči s netradičně hlubokými sedáky od značky Flexteam. Většina zařízení je
zvolená z nabídky studia Miramari Design (www.miramari.cz), kterého je Jana spolumajitelkou. Za stěnou s krbem
je pracovna a nad ní již zmiňovaný spací prostor v patře.
Dům má dvě koupelny, ložnici manželů i hostinský pokoj. V celém domě nechybí dostatek úložného prostoru:
„Vše jsem navrhovala tak, aby pro nás bylo bydlení maximálně příjemné a dům nám dokonale vyhovoval.“ Není
co dodat. Jde skutečně o maximálně využitý prostor a domov, který splňuje veškeré požadavky moderního bydlení. Není nad to, když si člověk navrhne dům sám! ■

klid
na práci

Bez kvalitní kancelářské židle
se v pracovně neobejdete,
ovšem klasický stůl se zásuvkami
dokonale nahradí skládací nohy
s přidělanou pracovní deskou.

jenprozeny.cz/zenaazivot
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Vlněný polštář
info o ceně v butiku,
www.hermes.com

Zrcadlo
s dřevěným
rámem, 4990 Kč,
www.snelfurniture.cz

Industriální
stropní světlo
Berlin,
od 4500 Kč, www.
lepatiolifestyle.com

Kuchyňská utěrka,
Borovicový les, 440 Kč,
www.miramari.cz

Vonná svíčka
Ginger Tea, 1090 Kč,
www.meadows.cz

přírody
Dřevostavbu přirozeně rozsvítí
doplňky s jemným barevným
akcentem, které skvěle
korespondují s výhledem
na okolní krajinu.
Rozkládací
pohovka
Karlskoga,
8190 Kč,
www.ikea.cz

Konferenční
stolek,
On the Move,
8255 Kč,
www.miramari.cz

Bavlněné
povlečení
Peříčko,
by Nord, 2823 Kč,
www.miramari.cz

připravila: klára tománková, foto: ondřej košík (13), archiv firem.

sedačka
Oasis Green Islands,
www.designor.cz
info o ceně v obchodě

dotek

