
….. stopy v písku  –  stejne jako nespocet          
veselých kreseb, které jsme spolu se ctyrletým  
chlapcem s jiskrivou radostí v ocích vytváreli 
poblíz prístavu v izraelské Jaffe – spláchla šumící 
vlna.

Pomalu zapadající pátecní slunce ješte 
príjemne hreje a známé melodie v mazlivé 
hebrejštine prináší pokoj. Zacíná svátecní den –                        
odpocinek – termín dnes tolik vzácný. Ješte ne-
kolik slov, stisky rukou a pohledy na starobylou 
cást prístavu – odkud – podle biblické legendy 
utíkal Jonáš, nádhernou scenerii palem, za ni-
miz usíná na morské hladine vecerní slunce, ale 
taky dominantní budovy moderní architektury 
dnešního Tel - Avivu. Štastný úsmev všech clenu 
této rodiny ve mne zustal dodnes …..

…. hledání  správného výrazu interieru pro      
bydlení „nespocet veselých kreseb“ –  to je 
postupné uprimné odhalení toho, co je v nás.
Prestoze interier muze jen z cásti dotvolit atmos-
féru skutecného domova - dávejme v nem pros-
tor všem prvkum, které jsou nám blízké.
Nepodléhejme príliš trendum designu tam, 
kde cítíme, ze by to mohla být jen póza pro 
naše hosty. Pokud interier Vašeho domova 
bude prinášet pokoj a príjemný pocit – máme               
vyhráno …..

Petr lovecký





Rezidencní bydlení Hlubocepy

Terasy s travnatým povrchem a Bangikarai – prkny jsou velmi príjem-
nou soucástí bytu, jehoz koncept díky svetlé výšce místností – 2 850 mm            
dovoluje zajímavé kompozice osvetlení, elegantní rešení dverí v plné výšce 
místnosti jak v provedení vysokého lesku a skla, tak zejména dýhy. Výber 
podlahových prken z beleného dubu, který dává celému bytu zajímavou 
atmosféru, plochy šatny a kuchyne v jedné linii v provedení bianco perla 
– lesk a naproti tomu blok zebrána – to jsou základní prvky tohoto interiéru.











Bydlení na Brevnove

Bambus a wenge – nerez a corian 
– volná dispozice bytu dokazuje, 
ze i na 90 m² uzitkové plochy lze 
docílit príjemne prostorné obyt-
né haly s kuchynským koutem 
– 42m² a pritom útulne a úcelne 
rešit loznici i pracovnu.
Zajímavostí je prícka z bílých 
luxferu mezi sprchovým koutem         
a obývací halou. Rešení otevrené 
šatny s obloukovými dvermi v 
dýhovém provedení a plochy 
sterky pandomo. Kuchyn se spot-
rebici Siemens a knihovna MDF 
Italia a dekorativní prvky Silent 
Gliss…
Ovšem nejvetší devizou tohoto 
interiéru je opravdová útulná at-
mosféra domova.











Byt roku – Košíre

Prestavbou a sloucením dvou bytu vzniklo skutecne unikátní bydlení 
na ploše 248 m² s travnatou terasou. Pestrý a zivý výraz podlahy Iroko 
Cambala je primerene kontrastní s rovnoletou kresbou jasanu, jehoz 
tvarování do oblouku je doplneno bezfalcovými dvermi v plné výšce 
místnosti. V místech, kde jsou instalovány sklenené dvere je úloha jasanu 
v celém interiéru zjevne podtrzena. Koupelny jsou oblozeny mramorem 
a stejne jako šatny nepostrádají zrcadla ve velkých plochách. Exkluz-
ivitu dále zduraznují drobné prírodní kamínky na podlaze. Zimní za-
hrada. Celkový koncept osvetlení kouzelne dekorují jídelnu s kuchyn-
skou cástí. Kuchyn – to je kombinace vysokého lesku bianco perla, skla, 
zulové desky se spotrebici luxusní rady Gaggenau.



















Byt Hlubocepy

Americký orech a velkoplošné leštené travertino 
nechávají zajímave vyniknout lesklým plochám 
nábytku v tónu ivory a téz obkladu opuky, která celé 
jídelní cásti dodává dustojnosti. Prícky z cirého skla    
a netradicní rešení loznice s pracovním koutem –       
interiér zajímavý s velkým podílem podnetu majitele.











Byt Prosek

Vstoupíme do bytu a zaujme nás nádherný výhled – cásti zábradlí, teras               
a ochozu tvorí kalené ciré sklo. Svetlé podlahy amerického javoru a nábytek          
a dvere z teakové dýhy, kuchyne se spotrebici Siemens, pracovní deska z cori-
anu a kostrukcní doplnky z eloxovaného hliníku – zajímavostí bytu je opravdu 
velká vana v masivním teakovém obkladu.









Rodinný dum Zlín

„Srdcem“ interiéru je cedrová sauna v bazénové hale – jediný dekor dreva v celém projektu. 
Jednotlivé kusy nábytku v bílém lesku, dvere – hliník / sklo a knihovny a šatny – Grau Metalic. 
Kuchyn je rešena velkoryse – kovolaminát s pracovní deskou ze zuly – Nero Zimbabwe – lesk 
grafit metalíza a spotrebice Gaggenau. Doplnení satinátem a odsáváním Guttmann. Zajímavé 
rešení koupelen a šaten je dílem majitele domu.





Výhled na Prahu – Strahov / Dokoncení interiéru rezidencního bytu – zahájeno v breznu 2007





Eurocentrum Praha

Projekt vstupní haly s recepcí a pracovní cástí 
– stoly a knihovny vcetne osvetlení a sedacího 
nábytku. Kombinace cerného a bílého lamina        
v daném provedení dává prostor knihám a dok-
ladum, aby se staly skutecnou dekorací jednot-
livých komod a prosklených knihoven.
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