
Hana si dům pořizovala hned po studiích jako investici. 
Žila v Praze a hodně cestovala. Měla představu, že by 
ho jednou v budoucnu pronajímala, a vůbec ji tenkrát 

nenapadlo, že by tady mohla žít. „Přišli jsme sem, když byly 
staršímu synovi tři roky. Ještě tady vůbec nic nebylo, všechno 
se budovalo za pochodu. Na zemi jsme měli hozenou matraci 
a syn tu měl koš s hračkami. Na domě pracovali řemeslníci 
a já jsem se snažila dohlížet na stavbu a zahradu, kde se dělaly 
terénní úpravy,“ popisuje Hana, která si původně myslela, že 
tu stráví jen nezbytně nutnou dobu. Nakonec tu ale se sy-
nem zůstali sami celý měsíc. „Bylo mi tu dobře, uvědomila 
jsem si, jak je skvělé, že můžu být při tom, když se pracuje 
na domě i na zahradě, když můžu být u toho procesu, kdykoli 
do něj vstoupit a provést nějaké změny přesně podle našich 
představ, aby to bylo co nejlepší k žití. Podařilo se mi tak 
ovlivnit hodně věcí. Jsem člověk, který jedná spíš intuitivně 

relax žiju po svém

ZAKOTVIT V DOMĚ V OBCI NEDALEKO 

ŘÍČAN U PRAHY NEMĚLA MÓDNÍ 

DESIGNÉRKA HANA ZÁRUBOVÁ 

ÚPLNĚ V PLÁNU. ALE UŽ TU ŽIJE 

S RODINOU SKORO 8 LET. „VYVINULO 

SE TO SAMOVOLNĚ. PŘIŠLI JSME SEM 

DOČASNĚ, PŮVODNĚ JEN NA CHVÍLI. 

MÁME BYT V PRAZE NA LETNÉ, KTERÝ SE 

MOMENTÁLNĚ REKONSTRUUJE. AŽ BUDE 

HOTOVÝ, MOHLI BYCHOM SE DO NĚJ 

VRÁTIT. ALE NĚJAK S TÍM NEPOČÍTÁM. 

ZAMILOVALA JSEM SE DO ZAHRADY, 

ČÍM JSEM STARŠÍ, TÍM VÍCE KE SVÉMU 

ŽIVOTU POTŘEBUJI PŘÍRODU. NAVÍC 

SYNOVÉ JSOU TADY MOC SPOKOJENÍ,“ 

VYSVĚTLUJE HANA, PROČ NÁVRAT 

DO METROPOLE ZATÍM NENÍ ÚPLNĚ 

NA POŘADU DNE.

TEXT: MONIKA OTMAROVÁ  FOTO: JAN MALÝ
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relax žiju po svém

a reaguje na okamžitou situaci,“ dodává Hana s tím, že 
je samozřejmě dobré mít návrh architekta a podle něj 
postupovat, ale zároveň se člověk nemá bát do projektu 
vstupovat a nemá se bát změny.

 ZMĚNA JE ŽIVOT
Ostatně tento její přístup se nepromítá pouze do její 
tvorby, ale provází ji celým životem. „Ke svému živo-
tu potřebuji impulzy a změny. Jakmile začnu stagno-
vat, jsem nervózní. Potřebuji, aby se věci pořád nějak 
vyvíjely, a nevnímám to jako špatnou vlastnost. Člo-
věk je v neustálém procesu, změna je impulz věci po-
souvat nebo se na ně dívat z jiného úhlu pohledu. A to 
vás může dovést k jinému cíli. Je to cesta, která mě 
baví, a po té cestě můžete být překvapeni. Když stojíte 
na místě a všechno děláte stejně, má to jinou energii. Je 
to stejný princip jako práce designéra, pracujete podle 
zaběhlých pravidel, ale pak přijde nápad, a vy změní-
te postup, nebo naopak něco vynecháte a nahradíte ně-
čím zcela odjinud. Koncept nabere jiný směr a vyvine se 
úplně jinak. Je to velmi osvěžující a o to větší máte ra-
dost z výsledku. Má jiný náboj a novou dynamiku,“ při-
bližuje Hana a dodává, že pravidelnými změnami tak 
prochází i interiér domu, kde různě přemisťuje náby-
tek, variuje a pohrává si s dalším vybavením a doplňky. 
„Rodina to tedy někdy úplně radostně nevítá, protože 
kluci třeba přijdou domů, chtějí si dát klíče na skříňku, 
a ona tam najednou není,“ směje se Hana.

HANA ZÁRUBOVÁ
módní návrhářka, která patří mezi nejvýraznější 

osobnosti české módní scény. Vystudovala 

Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, v roce 

2000 vyhrála soutěž mladých tvůrců Smirnoff 

International Fashion Awards a reprezentovala 

ČR v Hongkongu, od té doby má za sebou 

řadu autorských kolekcí i výstav v Česku i  

zahraničí. Za své kolekce byla mnohokrát 

v nejužších nominacích na  Oděvního 

designéra roku Czech Grand Design. Oděvním 

designérem roku Czech Grand Design se 

pak stala v roce 2010 a podruhé v roce 2012. 

Deset let pracovala pro konfekční značku 

Pietro Filipi jako designér a art director. Dnes 

tvoří své autorské kolekce pod značkou by 

hanazarubova. www.hanazarubova.cz

"Ke svému životu 
potřebuji impulzy 

a změny." 
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PROCES TVORBY
Úpravy a změny interiéru domu jsou možné také díky tomu, 
že architekt, který dům navrhoval, vymyslel modul otevřené-
ho spojeného prostoru s centrálním krbem v přízemí, scho-
diště pak vede do patra, kde jsou tři ložnice, šatna a velká 
koupelna. „Mohla jsem a pořád můžu tady do věcí a jejich 
uspořádání vstupovat a měnit je. Dům je stále v procesu. Je 
to vlastně podobné jako při mé práci designérky ve studiu. 
Tam svým spolupracovnicím, střihačkám a švadlenám musím 
umět předat myšlenku takovým způsobem, aby ji ony zase 
byly schopné přečíst a zhmotnit,“ vysvětluje Hana a dodává, 
že bez nich a bez jejich umu by byli jako designéři úplně zby-
teční. „Nejsem ten typ designéra, který něco nakreslí a jde 
na kafe. Ráda stojím u krejčovského stolu, miluji dílenské 
prostředí, a navíc nechci to řemeslo zapomenout, protože vám 
to pomáhá i v nápadech. Je to totiž prostředí, ve kterém naše 
věci vznikají, a já mám tak šanci v určitý moment do procesu 
vstoupit a změnit ho,“ přibližuje Hana. „Jen tímto způsobem 
může vzniknout osobitější design, protože jste u toho.“

VĚCI S PŘÍBĚHEM
Osobitost jejímu domu dodávají také předměty a doplňky, 
které jsou výtvory jejích přátel nejen z dob studií na UM-
PRUM. Na stěnách najdete fotografi e od Salima Issy či Jiří-
ho Hroníka, ilustrace Michala Bačáka, ale také malby, jejichž 
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autorem je Hanin mladší syn Oliver. Na policích je por-
celán od Maxima Velčovského nebo Daniela Piršče. Zá-
věsná svítidla Lasvit v obytném prostoru v přízemí jsou 
dílem Jana Plecháče, o poschodí výš je autorkou svítidel 
Lucie Koldová. Ručně foukané vázy pocházejí z dílen stu-
dia Dechem, kávu nám Hana servírovala v šálcích od Ga-
briela Vacha a Jiřího Pelcla, cukr jsem si pak nabídla 
z ilustrované cukřenky studia Maestrokatastrof, jejíž au-
torkou je Silvie Luběnová. „Je pro mě podstatné, jakými 
předměty se obklopuji. Jejich autory jsou většinou mí spo-
lužáci nebo profesoři a tím, že je běžně užívám, žijete ně-
jak více autenticky! Jsou to předměty s příběhem, protože 
jejich tvůrce znám a mám je ráda. Někdo si třeba zařídí 
byt nebo dům tak, že se striktně drží plánu od architek-
ta do posledního obrazu na zdi nebo posledního šuplí-
ku ve skříni, do kterého si pak už jen strčí svoje ponožky. 
Tak to bych asi psychicky nezvládla,“ říká návrhářka.

I VENKU TO ŽIJE
Dům s prostornou zahradou leží v těsném sousedství 
rybníka, kam si chodí Hana se syny v létě zaplavat. Po-
hled na jeho hladinu a také do lesa se nabízí i z kuchy-
ně. „To byl jeden z mých snů, že chci vařit a koukat se při 

relax žiju po svém

"Je pro mě podstatné, 
jakými předměty se 

obklopuji."
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tom do lesa,“ poznamenává Hana. Hodně času tráví i na zahra-
dě, kterou jim pomáhal navrhovat zahradní architekt. „Chtě-
la jsem, aby v zahradě pořád něco kvetlo, celoročně, takže tady 
máme vřesy, spoustu čemeřice, ty kvetou hned na začátku sezo-
ny, pak sněženky, potom začnou pivoňky a tulipány, letní a pod-
zimní růže,“ vypočítává Hana. Mezi ovocnými stromy – jablo-
ní, třešní, broskví a švestkou – je založený bylinný palouček. 
Bylinky a jahody najdeme také v truhlících umístěných v za-
hradě. Nechybí ani zahradní domek od architekta Lukáše Ru-
dolfa, který má multifunkční využití. Slouží také jako ateliér, 
relaxační místo na jógu nebo domek pro hosty a připravuje se 
na svoje další využití jako domácí kino. Z domu se dá vystoupit 
rovnou na terasy, jedna vede z kuchyně a je zařízená jako let-
ní jídelna, druhá terasa je u obývacího prostoru orientovaného 
na jih, takže tam bývá až do listopadu teplo, a slouží tak jako 
relaxační zóna. „Některá prkna na venkovní terase by už po-
třebovala vyměnit, přebrousit a natřít. Ale přemýšlím, že je tak 
nechám. Když je na materiálech vidět stopa času, jsou vyzrálej-
ší a krásnější. V interiéru mám taky velmi ráda nábytek, který 
je jen nahrubo opracovaný a působí spíš jako outdoor. Nebo věci 
a předměty, které nesou stopu času a mohou být klidně odji-
nud, z jiného století... Kromě toho, že dobře fungují  v novostav-
bě, vzniká mezi novým a starým zajímavý dialog, který se mnou 
velmi rezonuje,“ uzavírá Hana Zárubová. 
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Dotek dřeva  
Dřevěná kulatá stolička, 

Westwingnow.cz, 2049 Kč

Na piknik i na pláž   
Osuška z přírodního lnu, Terva Lapuan 

Kankurit, prodává Arki.cz, 1940 Kč

Sladší život    
Cukřenka s originálním dekorem, 

Maestrokatastrof, prodává Red 

Salon, 4200 KčKřehká bandaska    
Velká váza Bandaska, 

Dechem, 5750 Kč

Pohodlí i venku  
Lehátko Click Sunlounger, Houe, 

prodává Stockist, 14 772 Kč

Obklopovat se 
nadčasovým 
designem a věcmi 
s příběhem, to je klíč 
k tomu, jak si vytvořit 
domov, kde se bude 
radostně žít. 

V jejím stylu 

Jemná všudypřítomná vůně 
Svíčka Cotton Poplin, Byredo, prodává 

Ingredients-store.com, 950 Kč 

Fantaskní rostlina  
Ilustrace Blanohlíz pochmurný, 

Michal Bačák, 2500 Kč

Jednoduchost 
s překvapením 

Hluboký talíř, Chudá sada (design Martina 

Černá) pro Galerii Křehký, 690 Kč

Nejen pro 
kocoura   
Ikonické křeslo Togo, 

Ligne Roset, cena 

na dotaz
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