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a našem brněnském 
workshopu jsme se setkali 
s fantastickými lidmi, kteří 

si za námi přišli pro rady a s úmyslem 
ztvárnit svůj sen bez ohledu na to, 
jestli ve finále zvítězí nebo ne. Je 
velice náročné ubránit se nadměrnému 
používání superlativů, ale kolegyně 
a designérka Lenka Ema Haumer 
i designéři Ikea Míša a Vojta, s nimiž 
jsme vedli celou akci, sdíleli stejné 
pocity, tak proč nechválit? Naprostá 
absence jakéhokoliv soupeření 
a spekulace nás inspirovala k tomu, že 
jsme jako designérky NPB k ostatním 
dárkům přidaly ještě další rady či 
konzultace i po ukončení celé akce. 
To, že téma bylo jasně dané, nemusím 
vysvětlovat. Zajímavé ale bylo, že 
většina přihlášených měla stejné přání, 
toužili po oáze klidu. Bylinky, květiny 
a jemná textilie vše jen podtrhovaly. 
Romantika pak vévodila u většiny 
moodboardů.  
 
PROČ VYHRÁLA HANKA 
Na Hančině moodboardu bylo něco 
trochu jiného. Mezi své představy totiž 
nalepila obrázek terasy s klobouky 
pověšenými na plotě. A v tu chvíli nás 
přenesla na veselou party jak z reklamy. 
Původní souhlas s přáním většiny 
zúčastněných, vybudovat oázu klidu, se 
rázem přeměnil na neuvěřitelnou touhu 
být součástí mejdanu. Ale i tak bylo po 
skončení workshopu náročné vybrat 

PROJEKT NPB & Ikea

Začalo to workshopem v brněnské Ikea a skončilo úžasnou 
spoluprací s Hankou a Jirkou, majiteli krásného dvorku. 
T E X T  A N A  A L A Č K O V A  |  F O T O  A N A  A L A Č K O V A  A   M I C H A E L  K R A T O C H V Í L  

24 | SRPEN 2018 | www.novepromenybydleni.cz

Terasa
v Brně1

VÍTĚZNÝ MOODBOARD HANKY RADOVÉ  
V hlavní roli pohoda s přáteli! Žlutá barva simuluje 
sluníčko, protože terasa mezi činžáky postrádá 
dostatek denního světla. Aby vše bylo dokonalé, je 
třeba mít tu dobré jídlo, pití a prostor pro relax.

NÁPADY  Netřesky prý hlídají dům před 
pohromou, proto jsme je zasadili do kamenů 
přivezených z dovolené. Starý rám sjednotil 
vzpomínky z dětství, lásku k Beskydům 
i klobouky pro dobrou náladu. DREAM TEAM  
Nahoře majitelé Jiří a Hanka Radová, dole naše 
designérky Ana Alačkova a Lenka Ema Haumer.

Terasa
Místo s ohromným 

potenciálem jen čekalo, až 
ho někdo dokonale využije. 
Ve srovnání se zahradami 

kolem bylo tady vlastně 
dost smutno. Ale to už je    

minulost!

Venkovní sklápěcí křeslo Äpplarö, 1 290 Kč, venkovní 
sedák s opěrkou Hållö, 599 Kč, venkovní stolička 
Äpplarö, 499 Kč, a stůl se sklopnými deskami, 2 490 Kč, 
pléd Dunäng, 999 Kč, polštář Stockholm, 299 Kč, potah 
na poštář Kornfibbla, 249 Kč,  dezertní talíř Sommar, 
79 Kč/ks, šálek s podšálkem Vardagen, 79 Kč, vše Ikea; 
dřevěný variabilní policový systém Pegoland, Facebook: 
@pegoland.cz, 2 500 Kč

Pohled od schodů
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vítěze. Ani se mi nechtělo věřit, že to, 
co jsme hodnotili, byla práce lidí, kteří 
nemají s naší branží nic společného. 
Nakonec jsme se rozhodli pro Hanku. 
A nejen kvůli kloboukům. Chtěli 
jsme také ukázat, že zahradní nábytek 
a doplňky z Ikea mohou vyniknout i ve 
dvoře s cihlovými stěnami a nádherným 
výhledem na přiléhající park.  
 
POKRAČOVÁNÍ DOMA 
Dokonalý den v Ikea pokračoval 
dokonalým plánováním. Po oznámení 
o výhře jsme si domluvili schůzku na 

místě činu a tam nás čekalo příjemné 
překvapení: výborná káva a vytištěný 
seznam vybraného nábytku. Hned 
jak se dozvěděli o výhře, vyrazili 
Hanka s Jiřím do Ikea, vyzkoušeli 
spoustu křesel a laviček a vybrali 
to nepohodlnější. Poctivě nás pak 
informovali o každém kroku, dělali 
fotodokumentaci, a tak na mně a Emě 
zůstala jen krásná práce – dekorování.  
 
DEKORACE JAKO PAMÁTKA 
Naše vítězná dvojice se moc těšila, že 
bude mít konečně také dobrý důvod 

přenést do Brna pár kousků ze svého 
původního domova v Beskydech. 
Keramické nádoby a dekorace na tento 
okamžik zatím čekaly na půdě v domě 
rodičů. Jak již bylo řečeno, byly tu také 
klobouky – hrály prim v rozhodování 
o výhře, a tak při realizaci rozhodně 
nemohly chybět. Napadlo mě, proč 
jim nedat větší význam a nezarámovat 
je. Do starého odloženého rámu 
jsme pověsili nejen klobouky, ale i ty 
památeční vzpomínkové hrnečky 
z Beskyd. Vznikla tak dekorace spojující 
minulost a budoucnost.  

PROJEKT NPB & Ikea

Vbesrt
DřeEquam, conem 

que di des aut quisci inctis 
inihill uptatiatem que sus est, 
consed ma et facepudi non 
cus eicae dellora tureptam, 

veriam corumquia 
dolupta int volupie 

nemolo
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NGFNSF GNFGN   NEs exerume qui 
aute pedis maxim rerchil itaerum sum 
nonsedit aliquiatur alis ipis dellia nihil 
in et officaborest am venis vel imus est, 
cum faccusam net, quam, non et et 
voluptaSvětýlka

Světelný řetěz se 
žárovkami nejenže ladí 
s cihlovou stěnou, ale 

i dodává pocit útulnosti. 
Doplněný o lucerny se 
svíčkami prostě nemá 

chybu!   

„Měla jsem dost konkrétní představu, 
jak by terasa po proměně mohla 
vypadat, ale díky úžasné spolupráci 
s designérkami Anou a Emou výsledný 
efekt mnohonásobně předčil mé 
očekávání! Náš malý byt se najednou 
rozrostl o útulný venkovní prostor, 
který přesně odráží náš životní styl. 
Sníme o tom, že jednou budeme mít 
vlastní domeček se zahradou, ale 
dokud bydlíme v centru Brna, je terasa 
naší malou oázou klidu s kouskem 
přírody na dosah. Venku teď trávíme 
spoustu času, ať už jen tak s hrnkem 
kávy, nebo při grilování s kamarády.“

NA CESTĚ K DOMEČKU 
ZABYDLENÁ TERASA JE PRO HANKU 
A JIRKU KROKEM, KTERÝ JE PŘIBLÍŽIL 
K VYSNĚNÉMU DOMKU.

„Náš malý by t se na jednou rozrostl o
 útulný venkovní

 

prostor, kt erý př
esně odráží náš životní styl.“

Hanka Radová, majitelka bytu
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Lavice s opěrkou Äpplarö, 1 990 Kč,
stůl se sklopnými deskami Äpplarö,  
2 490 Kč, potah na polštář Murbinka,  
149 Kč, potah na polštář Sanela, 179 Kč, 
potah na polštář Lappljung Ruta, 199 Kč,  
venkovní osvětlovací řetěz Svartrå, LED se 
12 světly, 999 Kč, miska Sommar 2018,  
49 Kč/ks, tmavě žlutý stolní běhoun Märit,  
79 Kč, servírovací mísa Vardagen,  
99 Kč, vše Ikea, www.ikea.cz; dřevěný 
variabilní policový systém Pegoland, 
Facebook: @pegoland.cz, 2 500 Kč

Pohled od vnější zdi
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POLICOVÝ SYSTÉM  Překližkový policový 
systém Pegoland je variabilní i praktický, 
jeho výrobce je z Valašského Meziříčí a více 
informací najdete na www.pegoland.cz.  Je 
jen na vás, jak umístíte jednotlivé poličky 
a čím je ozdobíte. Prostě Take it easy!
PŘÍJEMNĚ BAREVNÁ KOMPOZICE 
Šedý šálek s podšálkem ze série Vardagen 
krásně vyniká na žlutém běhounu.

CHUTNĚ A KRÁSNĚ  Dezertní talíř Sommar, 79 Kč/ks, šálek s podšálkem Vardagen, 79 Kč, vše Ikea.
 Vše stojí na starém stolku Åpplarö, který Hanka s Jirkou zrenovovali a přetřeli lazurou. I on tu má své místo.

FOCENÍ, NEBO MEJDAN? 
Den focení byl, jak překvapivé, také 
dokonalý! Modrá obloha, teploty 
hodné Středomoří. Ideální čas na party, 
o které se nám už několik dnů jen 
zdálo. A byla! Šikovná Hanka nemůže 
mít nic jiného než šikovného přítele. 
Nejenže všechny přípravné práce zvládl 
na jedničku, ale připravil i báječné 
lahůdky na grilu. Byla to také první 
provozní zkouška. V praxi jsme si ověřili 
dispoziční řešení terasy. Ukázalo se, 
že variabilní policový systém Pegoland 
je na tom nejlepším místě, Jirka měl 

všechny potřebné ingredience po ruce 
a nemusel nikam odbíhat. Stačilo jen 
natáhnout ruku pro snítku čerstvé 
rozmarýny a ovonět šťavnaté maso na 
grilu. Starý stoleček ze série Åpplarö, 
který Jirka přebrousil a natřel, dostal 
roli odkládacího prostoru a stojí hned 
vedle grilu. Na večerní party byl ještě 
ozdobený lucernou. Čekání na noční 
focení nebylo vůbec náročné. Terasa 
v noci dostala úplně jiný rozměr. Okolí 
přestalo existovat a my se mohli kochat 
jen hrou světel a stínů ve své blízkosti. 
Nádherný zážitek! FO
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