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Podobně jako kvalitní kávu si mladí 
manželé vychutnávají příjemné bydlení 
v novém velkém bytě v klidné části 
Brna. S pomocí šikovné designérky ho 
zařídili v oblíbeném stylu. Převládají tu 
elegantní linie a tóny bílé kávy.

    Caffé latte, 
dřevo a pudr
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na této dvoustraně 
Prostor pro relaxaci vymezuje 
v obývacím pokoji pohodlná 
kožená sedačka s polohováním 
od italského výrobce NATUZZI, 
kávový stolek koupili majitelé 
v IKEA, osvětlení v ATEH, 
samozavlažovací květináč je 
značky LECHUZA. Luxusní tapetu 
CASAMANCE vybrala interiérová 
designérka ve studiu HABITAT

naše návštěvy
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naše návštěvy

Směs smetanových tónů a dekoru 
dřeva v obývacím pokoji je krásná 
i uklidňující, nicméně majitelé ji 
rozumně doplnili výraznými akcenty. 
Vybrali dekorativní textil ve fuchsiově 
růžové a repliku starožitného křesla, 
jehož tvary oživily jinak pravoúhlé 
linie nábytku.

Tip
Bydlení
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naše návštěvy

M
arcel s Veronikou bydleli před několika lety 
v menším bytě 2+kk ve starším činžovním 
domě nedaleko pěkného parku. Do budoucna 
si ovšem přáli prostornější byt s balkonem či 

terasou v domě s výtahem. Zhruba čtyři roky marně hleda-
li vysněný prostor, zvažovali rodinný dům, dokonce i cha-
tu. Tu se nakonec podařilo koupit nejdřív. Když Veronika 
otěhotněla, manželé se vrátili k původnímu záměru a zvo-
lili bydlení poblíž centra. Dostali tip na byt 4+kk, jenž je ko-
nečně oslovil, možná i proto, že třípatrová novostavba stá-
la jen pár kroků od jejich bývalého domu. Na ten mají dnes 
výhled stejně jako na vzrostlé stromy v parku. Byt s prů-
běžnou terasou i malou zimní zahradou spojenou s ložnicí 
rodičů se povedlo pořídit ve fázi hrubé stavby. Po půlroce 
manželé dokoupili část sousedního bytu a získali celkem 
takřka dvě stě metrů plochy.  

Chytré úpraVy – Velký efekt!
Manželé si v novém bytě nepřáli výrazné změny, zároveň 
se chtěli vyhnout většímu bourání. K doladění dispozice 
i k návrhu budoucího interiéru přizvali proto raději od-
borníka. Interiérová designérka Dagmar Kabátová se uja-
la projektu menších stavebních úprav, které rodině vý-
razně vylepšily pohodlí, a z poloviny se ujala stavebního 
dozoru. Z obývacího pokoje spojeného s kuchyňským kou-
tem zmizelo několik příček, tím pádem i malý nepraktický 
pokoj, technická místnost a spižírna. V přikoupené části 
sousedního bytu je kromě technické místnosti pokoj pro 
hosty spojený s terasou a s vlastním sociálním zařízením. 
Majitelé se rozhodli do bytu vzhledem k jeho poloze v po-
sledním patře pod střechou a orientaci k západu dodatečně 
nainstalovat klimatizaci.

obrázky na této stránce V prostoru obývacího 
pokoje byl původně vestavěný malý pokoj. Po 
odstranění příček se zvětšila místnost a přibyl 
pracovní kout. Obývací pokoj získal další dimenzi 
spojením s terasou i výhledem do parku
vLevo Nábytek na míru vyrobili ve firmě JN 
INTERIER, vlněný koberec RONALDO s vyšším 
vlasem, závěsy, látku na čaloun křesla i dekorativní 
polštářky si majitelé vybrali v obchodě HABITAT, 
osvětlení ve firmě ATEH. Podlahu z masivního 
běleného dubu dodala firma TYRALÍK
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naše návštěvy

podlaha pro pSa
Manželé mají rádi pořádek a uklizeno. Byt odráží zejména 
vkus majitelky, která má v oblibě jednoduchý styl oblékání 
a hotelové elegantní interiéry. „Vybavení jsme ladili k mo-
derní architektuře. Těžko si tu dovedu představit nábytek 
a doplňky ve stylu Provence. Od Dagmar Kabátové jsme 
dostali cenné rady, což nás uchránilo před nákupem ne-
praktických věcí. Respektovali jsme i zásadu, že zařízení 
a materiály musí odpovídat kvalitě a ceně bytu. Když je byt 
dražší, nemůžete do něj dát lacinou nekvalitní podlahu,“ 
dodává majitelka. Při výběru podlahy hrál nejdůležitější 
roli čtyřnohý obyvatel domácnosti – čivava s dlouhou srs-
tí v barvě cappuccina. Masivní bělený dub se výborně udr-
žuje a není na něm vidět ani chlup!
 
třpytiVá koupel
Díky připojené části bytu má rodina k dispozici dvě vel-
ké koupelny s plochou 7 m2. Designérka navrhla použití po-
suvných dveří, které nahradily otvíravé a v dispozici ušet-
řily místo. V místě druhé koupelny byla původně kuchyň, 
což umožnilo napojení na potřebné rozvody. Atraktivní 
koupelnu s pohodlným sprchovým koutem určenou v pří-
padě potřeby hostům odlišuje od standardu obklad z perle-
ťové mozaiky, nevšední umyvadlo z litého mramoru či příč-
ka z barevných luxfer. Zajímavá je také rodinná koupelna, 
do níž se vešel sprchový kout i vana. Původně plánovanou 
„kávovou“ barevnost nahradil italský starorůžový obklad 
s jemným dekorem, pro který se Veronika nadchla ve stu-
diu Keraservis stejně jako pro spárovací hmotu Mapei 
s přimíchanými třpytkami. Velkoformátová dlažba je imi-
tací dřeva a dokonale ladí s podlahou celého bytu.
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naše návštěvy

MaJitelé pořÍdili podlahu 
z masivního běleného dubu 

v ceně 3 000 Kč/m2

l za jednu roli atraktivní tapety 
zaplatili 2 000 Kč

l kuchyň včetně spotřebičů stála 
zhruba 300 000 Kč

l velkou položkou byla kvalitní 
spárovací hmota s přimíchanými 
třpytkami v koupelně (25 000 Kč)

l výhodně pořídili některé kusy 
nábytku v IKEA (dětský pokoj, kávový 
stolek, přehoz v ložnici)

l nešetřili na pohodlné sedačce  
od italského výrobce NATuzzI v kůži  
s nastavitelným polohováním

vLevo Zrušením komory vzniklo místo 
pro větší kuchyňský kout. Nábytek 
v kombinaci matný lak a vysoký lesk 
vyrobila firma JN INTERIER. Dřez 
(FRANKE) i pracovní deska jsou 
z technického kamene, obklad 
na stěně byl vyroben z lamino desky 
v dekoru zebrano
na této straně Jídelní kout je 
součástí kuchyňského prostoru. 
Stůl s kovovým podnožím manželé 
vybrali u výrobce kuchyňského 
nábytku, židle s koženkovým potahem 
jsou od italského výrobce EFFEZETA
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naše návštěvy

na této straně Ložnice rodičů je spojena se zimní 
zahradou a má vlastní šatnu. Nábytek byl vyroben 
na míru (JN INTERIÉR), osvětlení ATEH, přehoz je 
z IKEA. V dětském pokoji je podlaha z běleného dubu 
(TYRALÍK), většina nábytku pochází z IKEA 
vpravo nahoře Do rodinné koupelny se vešla 
vana, sprchový kout i dvojumyvadlo. Majitelé vybrali 
nábytek RIHO, italský obklad s dekorem i dlažbu 
imitující dřevo ve studiu KERASERVIS
doLe Do koupelny pro hosty zvolili sprchový kout, 
perleťovou mozaiku i efektní umyvadlo z litého 
mramoru, posuvné dveře jsou od SAPELI
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naše návštěvy

AuTOrkA návrhu 
MgA. Dagmar kabátová (1981) 
V roce 2006 absolvovala univerzitu Tomáše 
Bati ve zlíně – ateliér designu. V současné 
době pracuje jako interiérová designérka 
a designérka nábytku.

SlOvO AuTOrky 
Ve svých realizacích zohledňuji barevné 
preference uživatelů, protože prostředí, 
které vytvářím, je jejich odrazem, ovlivňuje 
je a oni jsou jeho součástí. Jako základ 
volím nadčasové kvalitní materiály. V tomto 
případě to byla především barevnost 
„Sublimage“, protože majitelka miluje 
pudrové odstíny, ale také luxusní styl 
hotelových interiérů. Největším problémem 
dispozice byl poměrně malý kuchyňský kout 
se dvěma komorami. zrušením jedné z nich 
a otočením dveří se otevřel prostor a získaly 
se potřebné rozměry koutu. Připojení 
části sousední bytové jednotky proběhlo 
s minimem zásahů do stávajícího interiéru.

Druh stavby novostavba bytu 4+kk

užitná plocha 180 m2

vytápění centrální, kombinace radiátorů 
a podokenních konvektorů

Slovo 
autorky

půdorys
1.  předsíň

2.  obývací pokoj 

s kuchyňským 

koutem

3.  pokoj pro hosty

4.  dětský pokoj

5.  ložnice
6. koupelna
7. technická místnost
8. WC
9. terasa
10. zimní zahrada
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