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Posezení
Přesun jídelního stolu 
do obývacího pokoje 

neovlivnil funkci místnosti. 
Uspořádání sedacího 

nábytku evokuje přátelskou 
atmosféru u dobrého 

vína.

Jsem ráda, že rozsáhlá rekonstrukce bytu mojí sestry 
přišla až poté, co jsem nasbírala spoustu designérských 
zkušeností a znalostí, vše totiž probíhalo na dálku. I tak 

dostala chorvatská umělkyně Nikolina Rodić Grgac od své 
ségry profesionální servis. 

T E X T  A N A  A L A Č K O V A  |  F O T O  M E L I H A  Š U Š K A V Č E V I Ć ,  T A L K I N G  P I C T U R E S  F R O M  M E L I

prima ségru
Když má ségra 

LEHKOU RUKOU  
Absence vysokého nábytku 
a neutrální šedá pomáhají 
vyniknout veliké knihovně 
vyrobené podle autorského 
návrhu, obrazům a dalším 
výtvarným artefaktům.



JAK BYDLÍ

www.novepromenybydleni.cz | LEDEN/ÚNOR 2021 | 19

Navrhovat interiér pro někoho, 
koho máte osobně moc rádi, 
může být ještě náročnější než 

pro klasického zákazníka. Obavy byly 
ale zbytečné, protože moje mladší sestra, 
nadaná chorvatská umělkyně Nikolina, mi 
byla skvělou parťačkou.

ČAS NA PROMĚNU
Rekonstrukce se jevila jako nutná už 
delší dobu. Okna, dveře i podlahy byly 
trochu retro, hlavně ale denní rytmus 
rodiny potřeboval byt přizpůsobit 
novým potřebám. Jenže víte, jak to 
je. Buď není čas, anebo se vám při 
myšlence na bourání, hluk a prach do 
toho ani moc nechce. A navíc, jako 
umělce vás práce pohltí tak, že jste často 
sotva schopni vnímat realitu. Nikolina 
s manželem nejvíc potřebovali vytvořit 
samostatnou pracovnu, ale zrušení 
ložnice se neukázalo jako dobré řešení 
a ve výklopné posteli v obýváku se jim 
vůbec nelíbilo. Nakonec se rozhodli, 
že původní 4+kk přebudují na funkční 

PRACOVNA  Švagr potřebuje mít v pracovně absolutní ticho. 
Proto jsem navrhla protihlukové posuvné dveře, které plní 

svou roli, ale jsou i zajímavým designovým prvkem. 

JÍDELNA  Přestože rekonstrukce 
probíhala v Chorvatsku, snažila jsem se 
do interiéru zapojit originály českých 
designérů. Závěsné svítidlo Daphne 
nad stolem vyrábí Lucis a je z ručně 
foukaného opálového skla.  

PŮVODNÍ STAV  I přes 
velkorysou rozlohu původní byt 
4+kk už nevyhovoval potřebám 
pětičlenné rodiny. Chyběla 
pracovna. Zároveň bylo načase 
vyměnit opotřebovanou koupelnu 
a WC, stará okna a podlahu. 

PROBLÉM  Absence pracovny 
byla zásadním problémem. 
Švagrova práce pro zahraniční 
firmu a časový posun nebyly 
slučitelné s chodem rodiny. A tak se 
muselo přistoupit k rekonstrukci. 

ŘEŠENÍ  Díky oknu v rohu bylo 
možné rozdělit kuchyň s jídelnou 
na dvě místnosti a zazděním části 
balkonových dveří vznikl prostor 
pro větší kuchyňskou linku.  

CO NEFUNGOVALO
NĚKDY SE VÁM BUDOVAT 
NECHCE, ALE MUSÍTE…

BOŽSKÝ DORT  Nikolina připravila dokonalý 
dort bez cukru, vajec a lepku. Podával se s kávou 

na tradičním růžovém porcelánu z Česka.

5+kk. Pověřili mě návrhem, ale protože 
oni žijí v Chorvatsku a já v Brně, 
musela ségra na chvilku vyměnit 
svou oblíbenou hrnčířskou hlínu 
za komunikaci se stavební firmou.
Společně jsme po celou dobu 
komunikovaly na dálku, od konzultací 
návrhu až po předání výkresů stavební 
firmě. Do všech místností kromě 
obývacího pokoje jsem navrhla nábytek 
na zakázku. Cítila jsem obrovskou 
zodpovědnost – vytvořit něco na 
základě zaslaných informací a rozměrů 
a spustit výrobu bez toho, abych byla 
u zaměření, se rovnalo adrenalinové 
jízdě na horské dráze, o plánu koupelny 
a toalety ani nemluvím. Naštěstí 
zvolená stavební firma byla velice 
profesionální a všechno proběhlo 
v naprostém pořádku. 
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NOVÁ KUCHYŇ  
Na nápadu rozdělit kuchyň jsme se 
shodli hned na začátku. Existence okna 
v místě nové pracovny nám plánování 
usnadnila, a tak bylo ještě potřeba 
navrhnout novou kuchyň tak, aby 
byla zase funkční. Moc prostoru jsme 
neměli. Po přidání sádrokartonové 
příčky nám na kuchyňský kout zbyla 
šířka něco málo přes dva metry.
Naštěstí byt umožňoval přístup 
na balkon jak z obývacího pokoje, 
tak i z kuchyně, takže jsme mohli  
kuchyňské balkonové dveře zazdít 
a získat prostor pro plnohodnotnou 
linku ve tvaru písmene U. Samozřejmě 
jsme museli zapomenout na pravidlo 
120cm uličky. Ta naše má sotva 
devadesát. Jako zodpovědná designérka 
jsem klienty na tuto skutečnost 

POPISEK MIMO FOTKU  liTur aspient fuga. 
Udanis rem dolorum entiatem cus magnam, cus vella 
doluptae net autatem dolupta debis sus de solorio 
necusapiet et fd rergber gerbhg berg berg berg 
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MÍSTO PRO 
LEDNIČKU 
Původní volně stojící 
lednici jsem usadila do 
výklenku s poličkou, 
která slouží jako 
miniknihovna na často 
používané kuchařky.



upozornila. Rodina je rodina, pořádek 
a štábní kultura ale musí být.
 
JÍDELNA S OBÝVÁKEM 
Původní jídelní kout jsme přesunuli 
do obývacího pokoje. Je doplněný 
o prosklený příborník a designové židle. 
Jsem ráda, že se mi povedlo prosadit  
designové svítidlo Daphne od českého 
výrobce Lucis. Oblý tvar vyvažuje 
hranatost nábytku. Zdroj v podobě 
LED panelu při rozsvícení nádherně 
zabarví celé stínidlo a vám se z jeho 
krásy tají dech.
Obývací pokoj je i místem pro 
odpočinek potřebný po náročné práci 
v ateliéru. Přenášet motiv chorvatské 
krajky na porcelán či keramickou hlínu 
vyžaduje nesmírnou koncentraci. Sestra 
je také vášnivou čtenářkou a sběratelkou 
knih. Proto je knihovna dominantním 
prvkem pokoje a její spodní dlouhá 
police je zároveň odkládací plochou 
pro stolní lampu, rozečtenou knížku 
či dobrý čaj. Dvě pohovky poskytují 
prostor nejen pro pohodlné uvelebení 
při čtení, ale i pro spoustu přátel.

BAREVNÉ HRY 
Na správné umístění počítačové 
techniky bych asi potřebovala školení, 
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PRAKTICKÁ 
ROLETA  Roleta na 

boku linky je výborným 
pomocníkem při 

úklidu. Během chvilky 
schováte vše, co vám 
překáží. Skříňka sedí 

na protažené pracovní 
desce.

JÁ A MOJE SÉGRA 
Umělecká činnost Nikoliny 
není omezena jen na 
keramiku a ateliér. Dokonale 
kouzlí i v kuchyni. A v té nové 
má všechno po ruce! 
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Ložnice
Přehoz přes postel 

a dekorační polštáře 
z brněnského obchodu Fleurs 

& Décoration jsem vybrala 
jako dárek do nové ložnice. 

Ladí s tapetou a oživuje 
bílý nábytek.



takže jsem v pracovně jen požehnala 
designu protihlukových dveří. Oříškem 
byla malá ložnice, kam jsme místo 
nočních stolků zavěsily dvě poličky 
a stolní lampy nahradily nástěnnými. 
Tapetu Eijffinger prodává Vavex, je 
blízká šatníku mé sestry a dovoluje 
různé kombinace s textilem, od 
romantické růžové do tajemné vínové 
a tmavě zelené. Změnou barev změníte 
energii v místnosti. Funguje to!  
Toaleta je dispozičně na původním místě, 
ale díky obkladu, který mimochodem 
vybrala moje šikovná ségra, se stala snad 
nejobdivovanější místností v bytě. 
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JAK BYDLÍ

Tvorba Nikoliny Dekorace a šperky inspirované 
chorvatskou krajkou si pořídíte na artbynikolina.com.
Květinářství a doplňky z Francie 
Fleur & Décoration sídlí v Brně v Údolní ul., fleurdeco.cz. 

KONTAKTY, KTERÉ BY 
SE VÁM MOHLY HODIT

OBKLAD NA WC  
Zajímavý obklad, 

osvětlení a doplňky 
se postarají o to, 

aby toaleta nebyla 
jen malou nudnou 

místnůstkou.

KOUPELNA  
Vysoká 
koupelnová 
skříňka vyrobená 
na zakázku 
poskytuje 
dostatek úložného 
prostoru a také 
tvoří pomyslnou 
bránu mezi 
zónou toalety 
a umyvadlem.  

JAK BYDLÍ


