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Byt na Malé Straně si Oliver a Abbie koupili 

s investičním záměrem. Mladou Američanku 

okouzlil místní kolorit a pěkný výhled na Pražský 

hrad a Karlův most. Svorně si pochvalují umístění 

bytu v historickém centru města, odkud všude 

dojdou pěšky.

Byt pro 
start a 
investici

Kuchyni vévodí speciální 
nábytkový modul, jehož po straně 
prodloužená pracovní deska 
přechází v barový pult. Je doplněn 
barovými židlemi Lem značky La 
Palma. Modul je zhotovený 
na zakázku z matně lakované MDF 
desky. Kromě  varné desky, pečicí 
trouby a myčky (vše Siemens) je 
jeho součástí i speciální zásuvková 
chladnička značky Electrolux

tExt: LENKA SAULICHoVÁ, FOtO: IVEtA KopICoVÁ
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Byt jste koupili se záměrem pronajímat ho, ale nako-
nec zde sami bydlíte. Co vás k tomu vedlo?

Oliver: původně jsme byt kupovali výhradně 
s investičním záměrem. Domníváme se, že cena 
bytů na tomto místě v praze určitě klesat nebude, 
spíš naopak, a zájem lidí o lokalitu Kampy také 
ne. nešlo o malou investici, ale z dlouhodobého 
hlediska jistě dobrou.

Abbie: Místo mi úplně učarovalo! nakonec 
jsme si řekli, že žijeme jen jednou a proč bychom 
si to tu aspoň chvíli neužili. výhledově samozřej-
mě počítíme s rodinou a větším bytem či domem, 
ale zatím nám těch 65 m2 stačí. a nechybí nám ani 
výtah. oba máme časově náročnou práci a ve vol-
ných chvílích se věnujeme svým koníčkům.

Půdní byty mají své kouzlo, ale bývají tmavé a krovy 
přece jen ubírají prostor…

Kdo tU žIjE... 

oLIVEr
■ 35 let
■ finanční analytik
■ věnuje se boulderingu a vodním 

sportům, rád čte a luští sudoku

AbbIE
■ 35 let
■ marketingová manažerka
■ miluje rafting a potápění

Byt je vybavený 
nábytkem 
zhotoveným 
na míru, bíle 
lakované plochy 
jsou kombinované 
s mořenou  
dubovou dýhou

p
p Byt je vytápěný 
podlahovým topením, kromě 
koupelny nebylo třeba nikde 
instalovat radiátory. 

Oliver s Abbie si zatím vystačí 
s malými hnízdovými stolky  
a dvěma koženými křesly

Příjemné prostředí interiéru 
umocňují stropní svítidla (Mobigem) 
a LED osvětlení umístěné 
po obvodu trámů u podlahy

Do pracovní desky zhotovené 
z kompozitního materiálu Staron je 
zapuštěný nerezový dřez doplněný 
baterií s výsuvnou sprškou (obojí 
Franke)



Léto v krkonošském 
Clarionu ★★★★, 
ideální spojení aktivní 
dovolené a relaxace

komerční prezentace

H
ledáte tip na léto? Vyrazte za krásami na-
šich hor, které mají co nabídnout i v letní 
sezoně. Clarion Hotel Špindlerův Mlýn, 

který leží v srdci nejznámějšího českého horského 
resortu, vám poskytne ideální zázemí při objevo-
vání Krkonoš. Hotel nabízí komfortní ubytování, 

vynikající gastronomii i prostory pro konference 
a firemní akce. Díky neopakovatelné atmosféře 
hotelového wellness centra je ideálním místem 
pro aktivní odpočinek, kromě fitness s kardiozó-
nou a bazénu můžete využít celou řadu relaxač-
ních procedur pod dohledem odborníků nebo si 
dopřát blahodárnou regeneraci v jediné kryosauně 
v Krkonoších. Krásné prostředí Krkonošského ná-
rodního parku nad Labskou přehradou s výbornou 
dostupností z hlavního tahu Praha–Vrchlabí–Špin-
dlerův Mlýn nabízí širokou škálu aktivit. Je příhod-
ným výchozím bodem pro pěší turistiku, nezklame 
ani milovníky cyklistiky, kteří mají rádi rozmanitý 
terén s dlouhými sjezdy a nezapomenutelnými 
výhledy. Přímo u hotelu se nachází dětské hřiště 
a prostor na pétanque. V blízkosti je letní koupání 

na Labské přehradě, lanové centrum i bobová drá-
ha. Clarion Hotel Špindlerův Mlýn je vyhledávaným 
místem také pro konání teambuildingů, firemních 
a V. I. P. akcí. Vyzkoušet můžete řadu zajímavých 
aktivit jako zorbing, bungee trampolínu, lukostřelbu, 
paintball, terénní koloběžky nebo skákací boty – to je 
jen malý výčet možností, jak si zpestřit dovolenou – 
vybere si opravdu každý. Pro léto 2014 si navíc Cla-
rion Hotel Špindlerův Mlýn připravil pobytové balíč-
ky „Rodina na horách“ s animačními programy pro 
děti, speciální nabídkou občerstvení a wellness pro 
dospělé, díky kterým si budou moci užít pohodovou 
dovolenou v Krkonoších za výhodné ceny. Léto 
láká do Clarion Hotelu Špindlerův Mlýn, předsta-
vuje totiž ideální spojení aktivní dovolené, přírody 
a relaxace. ■
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Oliver: nebylo čeho se obávat, půda má viký-
ře, které nejsou moc vysoko, a je zde dost světla. 
Díky zvýšené podlaze je odtud při běžném pohy-
bu po bytě vidět pěkně ven. až sem k bytu vede 
kvalitní kamenné schodiště, které zůstalo podle 
požadavků památkářů zachováno. Doplňovaly se 
pouze tři stupně k úrovni podlahy interiéru. 

Celek skutečně působí velmi světle a prostorně.
Abbie: tvoří ho otevřený polyfunkční prostor, 

oddělené jsou jen klozet, ložnice a za ní koupelna. 
Z koupelny lze ještě vstoupit do technické místnos-
ti, kde je pračka se sušičkou. těší nás, jak si archi-
tektka ivana Dombková s rostislavem Černíkem 
s prostorem poradili. Úložné prostory nám rozhod-
ně nechybí. ve všech prostorách po obvodu inte- 

riéru, které jsou pod šikminami po delších stranách, 
jsou vytvořeny úložné prostory. Moc se nám líbí všu-
dypřítomné trámy, které jsou dokonce i v koupelně 
ve sprše. sem jistě patří, interiér zdobí. 

Oliver: Úložné prostrory opravdu nepostrádá-
me, štítové stěny jsou předsazeny a v nich jsou 
instalovány úložné prostory. i skříňky s dalšími 
úložnými prostory máme velmi zajímavě vetknu-
ty mezi trámy. Je to efektní a zároveň i praktic-
ké. Jsem nadšený z čtvercového tvaru skříněk. 
toto řešení nábytku se objevuje v celém interiéru 
opakovaně. Kromě vikýřových oken napomáhá 
prosvětlení interiéru bílý nábytek. Bílá barva pří-
jemně kontrastuje s mořenou dubovou podlahou, 
která je ve shodném odstínu jako staré naolejova-
né trámy.

Cihlová stěna s moderními skleněnými dveřmi tvoří 
také zajímavý kontrast.

Addie: cihlovou stěnu jsem si moc přála, ale 
není to stěna postavená z celých cihel. Jde o tenké 
plátky nařezané ze starých cihel, kterými je ob-
ložená komínová stěna. tam, kde to bylo možné, 
se do komínové stěny zapustil nábytek. pískova-
né sklo dveří propouští do koupelny denní světlo, 
průniku pomáhá i skleněný nadsvětlík z čirého 
skla.

Většina vybavení je zřejmě až na výjimky zhotovená 
na míru,  ale nechybí vám pohovka?

Oliver: Uvažovali jsme o ní. nejdříve jsme sem 
chtěli převézt naši starou sedací soupravu z před-
chozího bytu, ale nebyla bílá a zdálo se nám, že by 
narušila čistý vzhled interiéru. prozatím jsme sem 
dali dvě křesílka, ale nejspíš tu zůstanou. našim 
současným potřebám zcela vyhovují.

Nikde nevidím chladničku, je umístěná někde mimo 
kuchyň?

u Ložnice je vybavená 
lůžkem zhotoveným na míru 
v designu architektky Ivany 
Dombkové. V záhlaví je lůžko 
doplněno lampičkou italské 
značky Lumina

p Část záhlaví lůžka tvoří 
zapuštěné odkládací prostory 
ve tvaru čtverce, které se 
ve shodném tvaru objevují 
v celém interiéru
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Abbie: Kdepak. Je součástí kuchyňského mo-
dulu. není běžná, je zásuvková, tvořená dvěma 
zásuvkami nad sebou. Možná to tak na první po-
hled nevypadá, ale je zde opravdu plnohodnotné 
vybavení kuchyně včetně spotřebičů. Modul je 
hodně hluboký, i z druhé strany je spousta úlož-
ných prostor a pod okny jsou další. Mám pocit, že 
je byt dokonalý, dotažený do puntíku. Čtvercové 
skříňky a úložné niky skvěle odrážejí okna členě-
ná do menších čtverců. ve shodném tvaru je i za-
puštěné stropní osvětlení. přitom interiér vyznívá 
velmi střídmě, ale útulně. ■

KoNtAKty:
I. D. ARCHItEKtURA, www.dombkova.cz
CRAVt KOUPELNY, www.cravtkoupelny.cz
MOBIGEM LIGHtING, www.mobigem.cz

u Z koupelny vybavené 
keramickým umyvadlem 
Duravit a stojánkovou baterií 
Hansgrohe lze vstoupit 
do technické místnosti, kde je 
pračka se sušičkou

q Koupelna je obložená 
velkoformátovou krytinou 
techlam. Ve sprchovém 
koutě o rozměru 2 x 1 m 
je k dispozici hlavová 
i ruční sprcha Hansgrohe

1/ obývací pokoj
2/ kuchyň
3/ ložnice 
4/ WC
5/ koupelna
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