
která m!la "t!stí
Jsou domy, které vás osloví 
u! od prvního okam!iku. Ne-
"ekají, zahaleny do anonymi-
ty, a! jim kdosi vtiskne glanc 
osobnosti. Bohu!el, ne v!dy 
se to poda#í a i v$jime"ná 
stavba tratí na své exkluzivit%. 
Prvorepubliková vila v pra!-
sk$ch Dejvicích &t%stí m%la.

Vila,

Rekonstrukce a dostavba dejvické 
vily zachovala její prvorepublikov! 

charakter
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Mo!ná není "t#stí ten správn$ 
v$raz – spí"e shodou "%ast-
n$ch okolností i pe&livého 

v$b#ru na"la budova nové majitele 
i novou tvá'. Kolem nás je mnoho vel-
mi zajímav$ch staveb, jejich! potenciál 
ale jejich majitelé nedokázali naplno 
rozvinout, nebo v hor"ím p'ípad#, p'i-
stoupili k nevhodn$m rekonstrukcím. 
D(m sice bezpochyby plní sv(j úkol 
jako místo k bydlení, ale to je v"echno.

OSUDOVÉ SETKÁNÍ
Kdy! mladá rodina hledala sv(j no-

v$ domov, vila a klidná lokalita pra!-
sk$ch Dejvic je okouzlila natolik, !e 
bylo rozhodnuto. Zna&nou roli p'i tom 
sehrála intuice nové majitelky, která se 
aktivn# v#nuje feng-shui. Práv# díky 
své letité schopnosti vid#t dosud skry-
té p'esn# v#d#la, !e jsou u cíle s hle-
dáním. P'esto bylo jasné, !e d(m &eká 
rekonstrukce.

Jaké m#la majitelka p'edstavy? 
P'edev"ím, aby z domu vyza'oval 
naprost$ klid a vyvá!enost. Mohli 

bychom dlouho diskutovat, jestli je 
takové zadání hodn#, nebo málo. Jsou 
architekti, kte'í by do domu vnesli 
'adu nov$ch prvk(. V$sledek by jist# 
mohl b$t zajímav$, ale u! by pravd#-
podobn# neodpovídal zadání ani stylu 
domu. Majitelka sv#'ila návrh studie 
projektové i v$robní dokumentace 
Ivan# Dombkové z pra!ského studia 
Donli), které vlastní spolu s Rostisla-
vem *erníkem. Spojení bylo navázáno.

Ivana Dombková má za sebou 
dlouhou 'adu realizací. V jejích stu-
diích se prolínají novostavby, rekon-
strukce i p(dní vestavby v historickém 

centru Prahy. Absolutní r(znorodost 
nese spole&né prvky, charakteristické 
pro rukopis Ivany Dombkové. První 
znakem je schopnost v maximální mí-
'e porozum#t prost'edí a stylu stavby. 
Vnímá po!adavky nov$ch majitel(, 
které doká!e citliv# uplatnit.

K prvorepublikové vile s nezam#-
niteln$m charakterem bylo nutné 
p'istupovat velmi citliv#. Architektka 
ponechala obvod stavby, kter$ dopl-
nila o p'ístavbu v &elní zahradní &ásti. 
Osobitost vtiskla domu kulatá okna, 
velká &len#ná hliníková okna a celo-
plo"né prosklení v horním pat'e.

Feng-shui
Feng-shui je velmi staré u&ení o harmonii lidského !ivota, o vytvo'ení 
"%astného domova i pracovi"t# pomoci rovnováhy pozitivní energie zvané 
„&chi“. Podstata Feng-shui spo&ívá v jednoduchosti. Podle odborník( je 
nezbytné, aby energie stále proudila v celém prostoru, a proto by jí nem#-
lo v cest# nic p'eká!et. Interiér by proto nem#l b$t p'epln#n$ p'edm#ty. 
Feng-shui je nep'ítelem temn$ch zákoutí a roh( a dbá na dostatek sv#tla.
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CO P'INESLA 
REKONSTRUKCE?

Realizace byla rozd#lena do dvou 
etap. V první byly zahrnuty staveb-
ní úpravy – dostavba domu v&etn# 
v$m#ny oken, zm#n dispozic a v"ech 
navazujících prácí. Druhá &ást rekon-
strukce se v#novala návrhu a za'ízení 
interiéru.

D(m má dv# obytná patra. V sute-
rénu se krom# obvyklé kotelny a tech-
nického zázemí nachází úlo!né a skla-
dovací prostory. Práv# jejich zásluhou 
je mo!né oprostit obytnou &ást od 
rozm#rn#j"ích sk'íní.

První podla!í slou!í pro ka!doden-
ní !ivot rodiny. Blízko vchodu ur&it# 
p'ijde vhod prostorná "atna, slou!ící 
pro odkládání práv# no"eného ob-
le&ení. K pocitu p'íjemného volného 
prostoru p'ispívá ob$vací zóna, voln# 
pokra&ující k jídelnímu koutu s kuchy-
ní. Podla!í je vybaveno denní toaletou.

O patro v$"e se nachází klidová 
zóna. Zde byla navr!ena lo!nice rodi&( 
a d#tsk$ pokoj. Nechybí velká koupel-
na a úlo!né prostory, které jsou mimo 
lo!nici a pokoj.

V DOKONALÉ SYMBIÓZE
Rekonstrukce domu respektovala 

pravidla feng-shui. Dominantním ry-
sem je jednoduchost a! minimalismus. 

Pohodu bydlení umoc"ují prosklené plo-
chy domu s v!hledem do zahrady.
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To ov"em neznamená, !e bychom se 
zde nesetkali s mnoha prvky, které at-
mosféru zjemní. Jasné linky jsou díky 
tomu v dokonalé rovnováze s m#kk$-
mi p'echody, pr(hledy a zaoblen$mi 
tvary, tak typick$mi pro feng-shui – +-
lozo+i v#tru a vody.

Architektka Ivana Dombková 
"kálou pou!it$ch materiál( zám#rn# 
"et'ila. Zvolila pouze n#kolik základ-
ních, které se v dokonalé symbióze 
prolínají cel$m domem. K pocitu po-
hody p'ispívá bílá barva, která je zde 
dominantní. Podtrhuje &istotu, prostor 
a harmonii prost'edí. Ostatní barvy se 
zde prakticky nevyskytují. V$znamnou 
roli ve vile hrají i pískované sklo a kov. 
Pozornost zasluhuje úprava n#kter$ch 
st#n a podlah, která je 'e"ena pomocí 
hloubkov# probarveného betonu sys-
tému Pandomo.

Nov$ domov si v#t"inou p'ejeme 
mít za'ízen$ co nejd'íve a kompletn#. 

Ob# koupelny, také v bílém provedení, jsou 
vybaveny sanitárním za$ízením Duravit.



V 'ad# p'ípad( to neb$vá nejvhodn#j-
"í. Také s prostorem se pot'ebujeme 
s!ít. Ji! na za&átku je nutná jasná kon-
cepce, kterou ale m(!eme postupn# 
rozvíjet tak, jak ka!dodenní !ivot bude 
vy!adovat. Takov$ postup ov"em vy-
!aduje vysokou dávku ukázn#nosti – 
kdo z nás by cht#l &ekat a vybírat, a! 
to skute&n# bude to pravé? Majitelka 
domu má své p'edstavy jasné. V$razn# 
k tomu p'isp#la dokonalá souhra s ar-
chitektkou, která vnesla do prostoru 
'ád a harmonii.

INTERIÉR SE STYLEM
Jak ji! bylo zmín#no, d(m je za-

'ízen v minimalistickém stylu. Spolu 
s dal"ími po!adavky, které byly na 
vybavení interiér( kladeny, navrhla 
architektka ve"ker$ nábytek na míru. 
Zhotovilo jej studio Donli). Krom# 
vzhledu v souladu s okolním prost'e-
dím bylo jen tak mo!né zajistit i 'adu 
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dal"ích funkcí, které tyto prvky v dom# 
musí spl,ovat. V#t"ina nábytkov$ch 
blok( slou!í nejen jako úlo!n$ prostor, 
ale zárove, skr$vá nosné pilí'e ob-
jektu. Podobn# multifunk&ní je i blok 
vestavn$ch sk'íní – zde na"la své místo 
knihovna a dal"í odkládací prostory. 
Blok navíc vypl,uje jinak nevyu!itelné 
místo pod schodi"t#m.

Pro +lozo+i feng-shui jsou d(le-
!itá svítidla. V$razn$m prvkem, kte-
r$m nesmí v domov# v tomto duchu 
chyb#t, je krystal. V dejvické vile se 
s ním setkáme hned u vchodu. K'i"%á-
lov$ lustr je v zajímavém kontrastu se 
stylem domu. Jeho hlavní ú&el v rámci 
+lozo+e feng-shui ale spo&ívá v aktiva-
ci energie.

S domovem se úzce spojuje i ohe,, 
kter$ má ve feng-shui své d(le!ité 
místo. Element ohn# zde na sebe vzal 
moderní podobu plynového krbu 

v ka!dé místnosti. Temperování mo-
hou doladit i nenápadné podlahové 
konvektory, skr$vající se pod okny.

Dejvická vila tak zavr"ila svou cestu 
za nov$m !ivotem. Navzdory rozsáh-
lé rekonstrukci ve jménu moderního 
a velmi p'íjemného bydlení nez(stala 

nic dlu!na své historii. Velk$ dík si za-
slou!í jak architektka Ivana Dombková 
a studio Donli), tak i majitelé vily. 

Realizace: Ivana Dombková, Design by Donli! 
Foto: Iveta Kopicová

Se stylem
Podlahy a st#ny ze systému Pan-
domo odolají vysoké zát#!i, jsou 
stálobarevné a vhodné i pro pod-
lahové vytáp#ní. Díky svému mo-
nolitickému povrchu se dokonale 
udr!ují a nehrozí jim "pin#ní spár 
jako u dla!by. Povrch mají v!dy 
sametov# matn$, vodoodpudiv$ 
a odoln$ mechanickému po"koze-
ní. Díky kvalitní povrchové úprav# 
jsou vhodné i do vlhk$ch prostor, 
jako je sprchov$ kout, koupelna, 
st#ny u bazénu a podobn#. 

Mo!nosti p'i volb# barev jsou 
prakticky neomezené, podlahy 
a st#ny se proto dají velmi snadno 
za&lenit do stávajícího, ale i nov# 
navrhovaného interiéru. Zhotovit 
lze jednoduché, elegantn# bí-
lé podlahy, podlahy pastelov$ch 
odstín( nebo v barv# betonu, ale 
také náro&n#j"í, vícebarevné kom-
binace nebo odvá!n#j"í barvy, jako 
je oran!ová, &ervená, antracitová 
nebo &erná.
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