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Velkorysý  
start
V nově zrekonstruovaném domě, postaveném 
kolem roku 1900 v srdci Brna, v klidové části 
s parkem, našel útočiště mladý muž. Jeho 
nový domov 4+kk je připraven k užívání 
i s výhledem do budoucna. Nadčasový 
interiér pro něj připravili architekti ze 
studia VP architekti pod vedením architekta 
Jiřího Vlčka. 
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B yt, který může do budoucna nabídnout 
příjemné zázemí i rodině s dvěma dětmi, 
čítá 185 m2 a zahrnuje i mimořádně 

prostornou terasu o 80 m2 s výhledem do zeleně. 
Majitelem je mladý člověk, který se pohybuje 
v oblasti IT technologií, proto architekt nejprve 
zvažoval návrh rozevlátějšího až studentského 
stylu. „Po diskusi jsme se však shodli na nad-
časovém pojetí interiéru, který odrazí stálost 
a hodnotu bytu v čase a v budově, která tento styl 
sama předurčuje. Za to má majitel bytu můj velký 
respekt. Není z těch, kteří se nechají strhnout 
módními výstřelky, podbízivou zdobností či 
barevností,“ chválí investora architekt. „Snažili 
jsme se ale interiér příliš nezatěžovat zodpověd-
ností k hodnotné architektuře domu, ale odleh-
čit ho. Vytvořit ho vzdušný a světlý s použitím 
kvalitních materiálů, jako je dřevo, kámen, sklo 
apod.,“ přibližuje svůj záměr Jiří Vlček. Apliko-
vané materiály doplnili unidekorem, ne v laku, 
jak by se dalo předpokládat, ale použili techno-
logicky inovativní nanopovrchy, které oplývají 
výbornými vlastnostmi praktickými, perfektně 
vypadají, ale i skvěle zapadají do zvolených 
kombinací materiálů a barev. Developer dodal 
byt ve stavu holobytu s hotovými koupelnami, 
ale bez nábytku. Dispozice studio VP architek-
ti upravovali jen kosmeticky. „Ponechali jsme 
i osazené prolisované fabiony u stropu. Se stro-
py vysokými 3,5 m jsme se rozhodli ponechat 
je a detaily i styl tomu přizpůsobit,“ vysvětluje 
architekt. Kompletně ale bylo nutné předělat 
elektroinstalaci, zaváděli tzv. chytrou domácnost. 
Nábytek byl navržen a vyroben na míru včetně 
kuchyně, která je vybavena špičkovými spotře-

biči značky Miele, jež si majitel přímo vyžádal. 
V koupelnách použili pnuté stropy, tzv. Vectu, 
která poskytuje rozptýlené světlo. „Pokud nesvítí, 
je strop koupelny bez viditelných světel. Vypadá 
jako zcela netknutá, čistá plocha. Při rozsvícení 
může měnit barvy. Například užitím studeného 
světla je možné navozovat dojem světlíku ve stro-
pě nebo naopak použitím teplého při ztlumení 
navozovat příjemné noční ambientní osvětlení. 
Tím, že lze osvětlení takto nastavovat, je možné 
přizpůsobit domácnost správným světelným pod-
mínkám v průběhu dne, a připravit tak organis-
mus přirozeně na spánek,“ vysvětluje architekt 
a pokračuje: „Lví podíl na dodávkách kvalitního 
vybavení interiéru má společnost Lino design.“ 

Samostatnou kapitolou prací byla velká terasa, 
kde bylo třeba vyřešit zeleň, otázku závlahy i do-
dávku umělého dřeva na podlahy. O to se posta-
rala firma Floveristas. Původní dřevěná podlaha 
nebyla v kondici pro komfortní užívání a mu-
sela být demontována. Samozřejmě bylo třeba 
věnovat pozornost i osvětlení, vytápění a vhod-
nému venkovnímu nábytku. Interiér byl nakonec 
pro majitele připraven jako realizace na klíč, 
kompletně vybavený až do posledního detailu.

„Přestože je v dnešní době složitější vyřešit všech-
ny dodávky správně a v termínu, sjednané datum 
nastěhování klaplo. Od začátku jsme si s majitelem 
rozuměli, v podstatě jsme si hned na začátku sta-
novili motto, kolem kterého jsme tvořili. Měli jsme 
volné ruce a ze spolupráce jsme byli nadšeni. Do té 
doby jsme nespolupracovali s mladším investorem. 
Shodou okolností už nyní máme další velmi mladé 
klienty, kteří mají podobný náhled na bydlení a ne-
touží po žádných výstřelcích,“ dodává architekt. 

Interiér je vybaven nábytkem 
zhotoveným na míru 
a solitérními kusy, které dodal 
prodejce designového 
nábytku Lino design. 
O záclony a závěsy se 
postarala firma Optimal 
Interier Design a v chytrou 
domácnost byt proměnila 
společnost My Light.
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Nelze přehlédnou solitérní kusy 
nábytku reprezentované značkou 
Vitra – ikonické křeslo Lounge 
Chair & Ottoman navržené už 
v roce 1956 manžely 
Eamesovými. Stejnou značku 
nese i stůl Em Table Jeana 
Prouvého z roku 1950 
a čalouněné židle Softshell Chair 
bratrů Ronana a Erwana 
Bouroullecových. Kuchyň 
zhotovená na míru je vybavena 
spotřebiči Miele.
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Kvalitu a nadčasovost podporují 
použité přírodní materiály. Vstupní 
chodbu zdobí stropní závěsné 
svítidlo Mercury (Artemide, design 
Ross Lovegrove). Komfortní 
odpočinek zajišťují luxusní 
švédská lůžka Hästens.
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Prostorná ložnice nabízí i místo 
k usednutí do křesel All 82 značky 
HAY a ke kávovému stolku Up 
značky LaCividina. Mimořádnou 
výhodou bytu je prostorná terasa, 
kam bylo možné umístit vybavení 
pro početnější sešlost – 
pohodlnou zahradní soupravu 
včetně týkových křesel Welcome 
(Unopiu) i velký jídelní stůl Link 
s židlemi Emma (obojí Varaschin). 
Nechybí ani lehátka a bohatá 
zeleň. Terasa je zastřešena 
pergolou – tzv. Vergolou – se 
systémem naklápěcích lamel od 
firmy Hakl. 
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VP ArCHItEKtI, Ing. arch. JIří VLčEK

U Vlečky 678, Modřice u Brna +420 777 151 425

www.vparchitekti.cz info@vparchitekti.cz

Ing. arch. JIří VLčEK
ARCHITEKT

„Za léta, co navrhujeme a realizujeme interiéry 
pod značkou VP architekti, máme snahu řešit 
vše tak, aby se klientům dobře bydlelo. Naším 
zájmem není vytvořit jen něco, co vypadá dobře 
na obrázku pro prezentaci. To je pomíjivé a není 
to podle mého názoru dobře vyřešená rovnice. 
Navrhování domů a prostor by nemělo být 
unifikované. Vytvořené prostředí by vždy mělo 
odrážet majitele, kteří v něm budou bydlet. 
Vždy a při každém zadání je zcela zásadní 
klienta dobře vnímat a najít pro něj to správné 
řešení,“ vyjadřuje svůj názor architekt Jiří Vlček ze 

studia VP architekti, které se snaží netvořit pouze 

módní interiéry, jež se brzy okoukají. Jsou zastánci 

nadčasového interiéru, jenž si svou hodnotu drží 

a samotnému klientovi přináší užitek, nadšení a pocit 

domova dlouhodobě.

Minimalisticky a nadčasově vyhlížející 
koupelny v neutrální barevnosti byly 
součástí dodávky developera.

1 vstupní prostory 2 technický prostor 3 koupelna + WC
4 hlavní ložnice se šatnou 5 ložnice 6 hlavní chodba
7 koupelna + WC 8 kuchyňská část s jídelním stolem 
a obývacím prostorem 9 pracovna 10 terasa
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