
Jak staví

Naše skvělá rychlobruslařka 
Martina Sáblíková právě 
kousek od Žďáru dokončuje 
stavbu svého nového domu. 
Vyzpovídali jsme ji, jak 
stavba probíhá a jak se chystá 
svůj nový dům zařídit. 

V jaké fázi se stavba právě nachází?
�ekla bych, �e �ni�ujeme� U� to jako 
d�m vypadÆ, ty nejzÆsadn�j�í v�ci jsou 
hotovØ a jÆ u� se nemohu do�kat nast�-
hovÆní. Proto�e do toho byte�ku, kde 
nyní jsem, se u� prost� nevejdu. Moc 
kol, moc vybavení�

Stavba domu je časově náročný pro-
ces. Investoři se většinou musí chtě 
nechtě ponořit do zcela nového a ne-
známého oboru. Baví vás to?
Baví. Pro m� byl zatím asi nejv�t�í œkol 
projekt. Ostatní v�ci za m� d�lÆ �rma, 
kterØ jsem velice vd��nÆ za to, jak se 
o v�echno starÆ a jak stavba probíhÆ. 
I kdy� mÆm nabitý program, jsme po-
�Æd v kontaktu a o v�em mÆm p�ehled.

Do nového se stěhujete z podkrovního 
bytu. Měly vaše dosavadní zkušenosti 
s bydlením pod šikmou střechou něja-
ký zásadní vliv na podobu projektu?
Podkrovní bydlení mÆ svØ kouzlo, ale asi 
to nebyl ten hlavní d�vod, pro� bych 
nutn� pot�ebovala �ikmou st�echu. P�i-
jde mi, �e �ikmÆ st�echa prost� k dom-
ku pat�í� To ov�em neznamenÆ, �e se 
mi nelíbí domy s rovnou st�echou. 

Když jsme u té střechy, zvolila jste 
na ní tašku s poměrně netradičním 
designem – černou barvu, velmi jed-
noduchý pro�l. Proč právě tato volba?
Kdy� jsme plÆnovali d�m, d�lala jsem si 
na cestÆch po sv�t� poznÆmky, co jsem 
kde vid�la a co se mi líbilo. Pak jsme to 

Patříte mezi ty, kdou svůj domov rádi 
zateplují, ať už dekoracemi, fotkami?
Ur�it�, jsem rodinný typ, tak�e mÆm 
v�ude po byt� r�znØ fotky a dekorace 
od rodiny, kamarÆd� �i znÆmých.

Pro mnoho rodin je středobodem 
domácnosti kuchyň. Je tomu tak 
i u vás doma?
Ur�it� je to místo setkÆvÆní, pokud je 
spojenØ s jídelnou a velkým stolem. Ta 
moje kuchyn� bude krÆsnÆ, víc k tomu 
zatím neprozradím�

Kdy plánujete, že se do svého nového 
domu nastěhujete?
To se uvidí podle toho, jak se bude v�e stí-
hat. Jakmile se mi v listopadu rozjede se-
zóna, tak se nezastavím a� do konce b�ez-
na. Tak�e kdy� v�e stihneme do za�Ætku 
sezóny, u� mohu být na VÆnoce v novØm.
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Máte už nyní představu, v jakém stylu 
byste chtěla vybavit interiér?
Ano, mÆm p�edstavu, n�co je vybranØ, 
n�co u� je objednanØ�u� ten d�m sklÆ-
dÆm. MÆm rÆda hodn� prostoru a rÆda 
bych, aby v�echny v�ci v dom� m�ly svØ 
danØ místo. Tak�e u� mÆm v hlav� n�co 
moderního, ale musí to p�sobit klidn� 
a domÆcky. Nic p�ehnanØho. Uvidíme, 
jakÆ bude nakonec realizace. 

Jaké jsou vaše oblíbené barvy a mate-
riály?
Nejsem typ �lov�ka, který �e�í co je in�
JÆ se inspiruji tím, co jsem potkala p�i 
cestovÆní za sportem, co bylo pohodl-
nØ, œtulnØ. Jdu na to spí� pocitem, n�-
kdy mÆte skv�lý pocit z d�ev�nØ �idle 
a za dva roky z kovovØ.
Máte nějaký oblíbený kus nábytku, 
bez kterého se v novém domě neobe-
jdete?
Postel, proto�e rÆda spím. 

zkusili adaptovat do na�eho projektu. 
Tak to bylo i v p�ípad� barvy a typu ta-
�ek. Vybrali jsme velmi elegantní model 
st�e�ní ta�ky Bramac Tegalit, kterÆ mÆ 
díky speciÆlní technologii Star dokonale 
rovný a hladký povrch. Je�t� více to vy-
nikÆ v celØ plo�e krytiny, kterÆ p�sobí 
naprosto geniÆln�.

Byl dosavadní průběh výstavby hlad-
ký, nebo je něco, co vás zaskočilo?
Snad jako ka�dØho, kdo dal p�ednost 
stavb� domu p�ed jeho po�ízením 
na klí�, mne p�ekvapilo, kolik se toho 
musí ud�lat. JÆ mÆm výhodu, �e p�ítel 
mØ mamky mÆ stavební �rmu a mÆ to 
pevn� v malíku. Tak�e bych �ekla, �e to 
je hladký proces.

Martina 
Sáblíková 

 Střešní krytina 
Bramac Tegalit 
v elegantním 
černém provedení  
s povrchovou 
úpravou Star se 
k modernímu 
designu domu 
skvěle hodí. 
Martina si uměla 
vybrat
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