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tato dvojstrana Celkový vzhled 
domu, který podle pedstav majitelů 
postavila  stavební firma APRICUS  Jiřího 
Konráda, určuje použití lícových cihel. Ty 
pak použili jako dekorativní prvek také 
designeři z toto studia v interiéru domu. 

dům pro rodinu se dvěma malý-
mi syny si majitelé od počátku 
naplánovali velmi přesně pod-

le svých představ. Nechtěli ale nic uspě-
chat a všechny své nápady konzultují s 
odborníky. Když život v praxi ukáže jiné, 
výhodnější řešení, neváhají se změnou. 
Úpravy interiéru, které svěřili manže-
lům Tomíčkovým, majitelům designér-
ského totostudia, probíhají dosud, i po 
dvou letech od dokončení stavby domu. 
„Lákalo nás především použití líco-
vých cihel,“ říká designer Petr Tomíček. 
„Tento prvek jsme propojili do interiéru 
a lícové cihly jsme instalovali na zeď u jí-
delního stolu a za televizní sestavou.“
Rozhodování o tom, jak pojmout obyt-
ný prostor, nebylo těžké. „S mojí paní  
máme oba stejný vkus,“ pochvaluje si 
majitel. „Líbí se nám jemné neutrální 
barvy, dáváme přednost kvalitním mate-
riálům, a chceme žít v moderním, prak-
ticky řešeném postředí.“
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Dům, který     
splnil přání  
celé rodině

Majitelé nedávno dokončeného domu si 

bydlení nedaleko Prahy nemohou vynachválit. 

Prý by se do nové stavby klidně pustili znovu. 

Měli šťastnou ruku ve výběru stavební firmy, 

stejně jako interiérového studia. 
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vlevo nahoře, vPravo 
Jídelní a kuchyňskou část 
obytného prostoru spojují 
přírodná barvy, ušlechtilé 
materiály a téměř 
minimalisticky pojatá 
jednoduchost.

dole vlevo Světlou, ale 
nevelkou ložnici opticky 
rozšiřuje zrcadlo v rámu 
z ořechového masivu. Šatní 
skříň se majitelé rozhodli 
umístit za čelo postele.

Tomu plně odpovídá přízemní obytná 
část domu, kde jídelní a odpočinkovou 
část odděluje oboustraná krbová vlož-
ka v tvarově jednoduché obezdívce. 
Kuchyňská linka postavená na míru ve 
tvaru U je nečekaně skladná, přestože 
nepůsobí nijak mohutně. Velkou výho-
dou jsou skřínky obrácené dvířky k ma-
sivnímu  jídelnímu stolu, který doplňují 
křehce působíví designové židle. 
Pečlivě vybírali majitelé také spotřebi-
če. „Poslechli jsme radu odborníka po-
řídit si všechny od stejné značky,“ říká 
majitel domu. „Vybrali jsme Whirlpool a 
zatím jsme neměli důvod litovat.“
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MAJITELé nEušETřILI 
podle svých slov v podstatě 
na ničem. Vůbec toho ale 

nelitují. Poté, co většinu základních 
informací z internetu zkonzultovali s 
profesionály, výdaje začaly narůstat. 
„Rozhodli jsme se po doporučení 
například pro dražší eko cihly, 
kvalitnější okna i další stavební prvky, 
Osvětlení chodby je vyyřešeno pomocí 
světlovodu, což byl další výdaj navíc, 
stejně jako dodatečné vsazení sauny 
do horní koupelny. To třeba prodražilo 
dům o dalších 200 000 Kč. Ale všechny 
tyto změny byly jednoznačně k 
lepšímu,“ jsou přesvědčeni majitelé.

nahoře vPravo 
Neobvyklé řešení 
šatny kombinované s 
policemi na knihy dává 
dámské pracovně 
příjemnou lehkost 

dole V ložnici pro 
hosty uspořádali 
Tomíčkovi nově 
stávající nábytek a 
doplnili jej vhodnými 
prvky, jako jsou tapety 
nebo roleta 
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výhody skrytého prostoru
 Jednoduché a čisté řešení přízemí i pa-
tra umožnil dostatek skladovacího pro-
storu na půdě, která zaujímá  celých 
250m2 nad domem včetně garáže. V sou-
časné době vznikají plány na definitivní 
doladění horního patra. Petr Tomíček by 
rád použil lícové cihly také na stěně nad 
schody, osvětlené pomocí světlovodu.
V horním patře je potom kromě dětské-
ho království dost prostoru i na pohodl-
nou ložnici pro hosty a dámský pokoj. 
Úkolem designerů bylo v tomto případě 
splnit ne zcela obvylé zadání. Pokoj vý-
razně zkosený po obou stranách v sobě 
má spojovat budoár, šatnu a dámskou 
pracovnu. Vtipné a opticky zajímavé ře-
šení úložných prostor, které designeři 
navrhli, vyžadovalo najít truhláře, který 
se nebojí experimentů. Včetně toho, že 
neobvykle seříznuté zrcadlo použité na 
dveře skříní nejprve několikrát prask-
lo. Dodatečnou změnou prošel i dětský 
pokoj, navržený původně pro oba chlap-
ce dohromady. Osmiletý Dominik a tří-
letý Denis ale už dnes mají každý vlastní 
místnost a ta Denisova teprve na nápady 
architektů teprve čeká. 

nahoře a vPravo 
Pro koupelnu si 
majitelé vybrali 
předem nejen hranaté 
tvary sanity, ale také 
barevnost obkladů. 
Dodatečně se rozhodli 
do koupelny vestvět 
saunu, do níž se i přes 
zkosení pohodlně 
vejdou čtyři osoby
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vlevo nahoře, vPravo 
Dětský pokoj je zařízen 
nábytkem vyrobeným na 
míru podle návrhu toto 
studia a klukům dává dost 
prostoru k  řádění
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AuToŘI 
návrhu 
InTerIéru 
totostudio, 
věra 
Tomíčková, 
Petr Tomíček
Studio se 
zabývá návrhy 
a realizacemi 
bytů, domů i 

jednotlivých místností pro soukromé i 
komerční účely

Slovo autorů
Pokoj jsme původně navrhovali pro 
dva chlapce s tím, že jeden z nich je 
začínající školák. Požadavek byl na 
veselou optimistickou kombinaci žluté a 
modré barvy, která se opakuje i v horní 
koupelně. Snažili jsme se o tvarově 
členitý a zajímavý nábytek, samozřejmě 
s ohledem na bezpečnost dětí. 
Zajímavým detailem jsou skryté úložné 
prostory ve schůdkách vedoucích do 
patra postele nebo výsuvný kontejner 
na kolečkách pod nižší postelí. Složitější 
bylo umístění psacího stolu pod okno, 
jelikož obě jsou francouzská, jedněmi 
se prochází a druhé tvarově není příliš 
vhodné pro postavení stolu před něj. 
Ideální by zde bylo nad stolem střešní 
okno. Jako materiál zde bylo zvolené 
odolné matné lamino s kvalitními 2mm 
ABS hranami - obecně jsme volili velmi 
bytelnou konstrukci nábytku, aby děti 
nebyly  omezovány při svém dovádění.

dole Pokoj mladšího 
Denise bude brzy dalším 
zadáním pro designery z 
totostudia.  Zatím je 
spokojen s tím, jak jej 
zařídili rodiče 


