
Herečka Petra 
Hobzová se 
s dětmi nedávno 
přestěhovala 
do nového bytu. 
Zařídila ho sama 
a obklopila se 
věcmi, s nimiž je jí 
dobře. Na stěnách 
visí oblíbené 
obrázky, postupně 
přibývají květiny 
a vaří se v kuchyni 
s indiánským 
jménem. 
Text:Eva Vacková  
Foto: Petr Adámek

Dřevo, kámen
a jiné lásky

je to pravé ořechové, 
přestože nábytková dvířka modelu 

Navaho jsou vyrobena z lamina. 
Dekor ořechového dřeva ladí 

i s dubovou plovoucí podlahou. 
Plochu dřeva na spodních 

skříňkách zjemnily linky nerezových 
zapuštěných úchytek.

etra potřebuje okolo sebe ma-
teriály, které jí připomínají 
přírodu a zároveň pomáhají 
vytvořit příjemný útulný do-
mov. Přestože žije patnáct let 

v Praze a čerstvě si užívá komfortní byt, je 
přesvědčená, že se do rodných jižních Čech 
jednou vrátí. Když dostala nabídku od Jiři-
ny Jiráskové hrát v Praze, přijala ji a v Di-
vadle na Vinohradech zůstala. Během an-
gažmá tu zažila dokonce tři ředitele. Odešla 
tehdy z Českých Budějovic a nastěhovala se 
k příteli do bytu v Praze 9. Bydlela tu do ne-
dávna. Za tu dobu se v jejím životě leccos 
změnilo – narodily se jí dvě děti, rozvedla 
se a děti už řadu let vychovává sama.

„Protože jsem hodná maminka, tak jsem 
dceři i synovi v předešlém třípokojovém bytě 

P
zařídila samostatné pokoje. Na mě zbyl obý-
vák, kde jsem i spala. Přibývaly bolesti hlavy, 
nebylo si kde odpočinout a to byl asi největší 
důvod k řešení situace,“ vzpomíná Petra. Aby 
dětem neměnila školy ani kamarády, hleda-
la ve stejné lokalitě a chtěla novostavbu. To 
proto, že ve starších bytech vnímá veškeré 
energie, včetně negativních. „S bývalým 
manželem máme přátelský vztah. Dal mi 
tip na nedaleké sídliště od společnosti Finep. 
Nakonec nám i pomohl byt 4+kk financovat. 
Trochu jsem se bála vstoupit do prostoru, kte-
rý jsem viděla jen na papíře. Nikdy jsem ne-
pořizovala byt, který bych si fyzicky předem 
nevyzkoušela, nebo si ho aspoň neprohlédla. 
Jakmile jsem ale vešla, bylo mi dobře. Zklid-
nila jsem se a těšila na zařizování,“ komen-
tuje Petra.
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Jak si udělat bydlení v zeleni
Petra měla jasno v tom, že nebude interiér 
hltit nábytkem, že byt musí dýchat. „Ne-
mám na drahé ,designy‘. Lítala jsem zkrát-
ka tak dlouho, až jsem zařízení vylítala,“ 
upřesňuje. Dispozici nechala beze změn, 
akorát do koupelny, na jejíž zařizování se 
těšila nejvíc, nechala nainstalovat ještě bi-
det. Některá řešení měla vyzkoušená z pře-
dešlého bytu, a tudíž zopakovala například 
praktickou plovoucí dřevěnou podlahu. 
Dekor dubu působí teple, navíc je barevně 
neutrální, takže k němu ladí nábytek včetně 
nové kuchyně. Petra tyto podlahy pořídila 
do pokojů i do předsíně. Ve stavebním mar-
ketu se jí povedlo sehnat přírodní křemen, 
jímž nechala obložit stěnu v obývacím po-
koji. Byt je v posledním patře, což je určitě 
plus, protože nabízí i na sídlišti dobrý vý-
hled. „Nemám ráda mytí oken, ale musím 

uznat, že okno přes šířku obýváku za to 
stojí. Díky němu se pokoj propojil s terasou, 
na kterou na jaře přidám víc zeleně, kterou 
k bydlení také potřebuji. Dost rostlin zůstalo 
v bývalém bytě. Jak se tam vracím pro věci, 
tak jim slibuju, že na ně brzy přijde řada,“ 
komentuje Petra.

indiánský rok v kucHyni
Vzhled kuchyně částečně ovlivnila Pet-
řina kamarádka Olga, manželka režiséra 
Menzela, v jehož inscenacích Petra hrá-
la a hraje. „Strašně se mi u ní doma líbi-
la kuchyň. Rovnou jsem si vzala kontakt 
na firmu Oresi. „Bylo fajn, že měli nabídku 

Petra Hobzová 
(44), herečka, dabérka

děti – Klára (9), Kryštof (13)

Propůjčuje hlas Katie Holmes, dvacátníci si 

její hlas spojí s Lálou v Teletubbies. Aktuálně 

hraje v Českých Budějovicích ve hře Muž 

sedmi sester, v Divadle na Vinohradech 

v Ideálním manželovi. V Divadle Bez 

zábradlí má roli v inscenaci Bez roucha, 

každoročně vystupuje v Shakespearovských 

slavnostech na Pražském hradě.

 na baru 
oddělujícím 

v obývacím pokoji 
kuchyňský kout 

sedá ráda rodina 
i návštěvy. Nad 

jídelní stůl si Petra 
pověsila obraz 
Opilá herečka.

 v předsíni 
je na podlaze 

použita stejná 
dřevěná krytina 
jako v obytných 

místnostech, což 
prostor sjednotilo 
i opticky zvětšilo. 

obývací pokoj
je díky velkému oknu přes celou 
svou šířku spojený s velkou 
terasou, kterou Petra plánuje 
na jaře pořádně osázet. Stěna 
nad pohovkou je obložená 
přírodním křemenem. 
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ve třech finančních kategoriích. V letňan-
ském studiu udělali návrh kuchyně s dvíř-
ky z lamina a vybrali spotřebiče. Jsem dost 
konzervativní, takže jsem zopakovala vy-
zkoušenou dispozici do ,U‘ i barové sezení, 
které v pokoji vymezuje kuchyňský pro-
stor, a navíc se hodí, když přijde návštěva. 
Také jsem nezapomněla na radu maminky, 
že až začnou bolet záda, je dobré mít šuplí-
ky. Tak je tu mám,“ konstatuje herečka. 
Aby se dřevo objevilo i v kuchyni, zvolila 
si kuchyň Navaho z prémiové třídy Oresi 
Livanza pojmenovanou po proslaveném 
indiánském kmeni. Petra původně chtěla 
dekor třešně, ale ořech je módnější a ladí 
i s dubovou podlahou. V ořechovém de-
koru pak dokoupila skříňky do obývacího 

pokoje a do koupelny. Došlo i na oblíbený 
kámen – pracovní deska z lamina a kera-
mické obkládačky na stěně nad ní jsou jeho 
povedenou napodobeninou. Linka má sice 
úchytky, nicméně skryté natolik, aby ne-
vystupovaly z plochy dvířek. Na poslední 
chvíli se do objednávky dostaly nerezové 
profily. Je to dobře, protože jejich tenké li-
nie působí v ploše dřeva jako zdobný prvek. 

Petra by se doma také neobešla bez ob-
rázků a grafiky. Všechny je ještě nemá po-
věšené, ale pár už jich dostalo své místo. 
Nad jídelním stolem třeba visí barevná 
,Opilá herečka‘. „Obraz se mi strašně líbí, 
věnoval mi ho kamarád. Hned jsem si bě-
žela koupit novou vinotéku,“ uzavírá se 
smíchem.   eva.vackova@mfdnes.cz

ořech a kámen, respektive jejich 
imitace na nábytku a keramických 
obkladech a dlažbě navodily Petře pocit 
přírody i v záměrně nadčasově laděné 
koupelně. 

pokoj  
pro syna,
stejně tak 
i vedlejší pro 
dceru, mohla 
v tomto bytě 
Petra zařídit 
díky dostatku 
prostoru bez 
kompromisů.

domácí galerie 
Obrázky a grafika patří k láskám, které si Petra 
přestěhovala s sebou a postupně je všechny rozvěšuje. 
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