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INTERIÉR VILY V PRAZE
studie

spolupráce: Adam Cigler, CHRAMA

2020

Návrh interiéru vily u Prahy počítal s velkorysými 
prostory a vysokými nároky klienta.
Vstup do domu je řešen jako obrazová galerie, 
vysoká přes dvě podlaží. Pro takto vysoký prostor 
je navrženo originální svítidlo.  
V prostorném obývacím pokoji bylo požadavkem 
zadavatele umístit obytnou pec, v kuchyńském 
koutu použít nejnovější technologie včetně varné 
desky s vestavnou digestoří.
Na koupelny bylo navřené teracco v různých 
barevních odstínech.

VIZUALIZACE SVĚTLANA CIGLEROVÁ
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INTERIÉR BYTU NA MALÉ 
STRANĚ
realizace

spolupráce: Adam Cigler

2014-2015

Interiér bytu se nachází v polosuterénním pros-
toru z jedné strany / sever/ a výhledem na Petřín 
na straně druhé / jih/.

S touto nevyváženou dispozicí se musel potýkat 
i návrh interiéru. Materiálově respektuje období, 
z jakého dům pochází / první republika /, a proto 
je i znovu použit sklolaminát v koupelně. Krásné 
dubové parkety jsou podpořeny nábytkem z ma-
sivního dřeva. 

Návrh zahrnoval rekonstrukci stávajících koupelen 
a novou kuchyń, která je situována na sever a do 
ulice. Kuchyń je navržena v bílém leském laminu, 
aby co nejvíce prosvětlila tmavý prostor. 
Cihlová ze´d je je přiznaná a opatřena vápennou 
omítkou, jelikož vlhkost nelze ze zdi odvést jinak.

FOTO ROBERT ŽÁKOVIČ



FOTO ROBERT ŽÁKOVIČ



STŮL S INTARZIÍ
spolupráce: Adam Cigler, CHRAMA

2020

Deska je vyrobena z dubových lepených fošen, 

odýhovaná z obou stran ořechovou dýhou. 

Horní dýha je intarzovaná, a vyobrazuje pohled na 

hornatou krajinu. Podnoží je z ocelových trubek, 

opatřených černou práškovou barvou.

FOTO SVĚTLANA CIGLEROVÁ 



Cílem bylo vytvořit dělící stěnu, která zároveň 

působí jako čelo postele, okénko s odkládací 

plochou a když se podíváte pořádně, tak i vchod do 

šatní skříně. Stěna je vyrobena z dýhové sesazen-

ky, což je spojení speciálně upravených dýhových 

listů, která pak tvoří esteticky zajímavý celek. Zde 

je využita namořená dubová dýha. 

Textura stěny se na jednotlivých kusech dýhy liší 

a díky tomu opticky maskuje oba vstupy do šatní 

skříně. Zároveň pak slouží i jako masivní dekorace 

celé místnosti.

VESTAVNÁ SKŘÍŃ
spolupráce: Adam Cigler, CHRAMA

2020

FOTO SVĚTLANA CIGLEROVÁ



OCELOVÁ KNIHOVNA
realizace

2014

Knihovna se skládá z ocelových „L“ profilů 

svařených k sobě, jejichž rozměry jsou odvozeny z 

Fibonacciho posloupnosti (0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,5

5,89…). Výšky a šířky tvoří tyto čísla posloupnosti: 

8, 13, 21, 34 cm a jsou ve vzájemném poměru 

zlatého řezu (1:1,68). Profily lze řadit a skládat 

libovolně k sobě a nad sebe, přičemž se zacho-

vávají sloupce široké 21 cm. Struktura, která se 

vytvoří, vychází z buněčné struktury dřeva.

Tyto rozměry byly zvoleny, protože jsou 

nejvhodnější pro ukládání různě velkých knih. 

Například, dva užší profily (8 cm a 13 cm) vedle 

sebe mají 21 cm, co je šířka nejširší prvku. Totéž 

platí o výškách prvků (13 cm a 21 cm dává 34 cm).

Systém lze použít na jakoukoliv stěnu a pokaždé 

vytvořit nový originální vzor. Jednotlivé profily za-

padají do sebe díky zubům a jsou k sobě následně 

svařeny. 

FOTO SVĚTLANA CIGLEROVÁ 



SVÍTIDLA NEO
realizace

2011

Svítidla NEO vizuálně odkazují na český architek-

tonický kubismus a geometrizující secesi, nicméně 

jejich stínidla jsou vyrobena ze zcela současného 

materiálu: recyklovaných plošných spojů pro an-

tény. Použití DPS (desky plošných spojů) je logické 

jak z hlediska fukce (tepelná odolnost, vysoká 

pevnost, ideální míra průsvitnosti), tak i z hlediska 

estetiky, kdy ze zcela současného materiálu 

vzniká nečekaně graficky a tektonicky ztvárněný 

funkční artefakt.

Kolekce NEO sestává ze svítidel tří stylů: 

neokubismu, neorondokubismu a neobrutalismu. 

Měděné vzory byly záměrně vybrány tak, aby 

tvořily ucelenou řadu základních geometrických 

prvků: trojúhelníku, kruhu a obdélníku. 

Stínidla jsou lepena a sestavována ručně.

Svítidla byla roku 2011 představena na 
DESIGNBLOKU.

FOTO DAN FRIEDELAENDER



Porcelánový set Lilia navazuje na český kubis-
mus v užitném umění, ale také bere východiska 
z jiných oblastí. Další inspirací je islámské umění 
dekoru, a to nekonečně opakující se vzory, jejichž 
mřížka je zpravidla šestiúhelníková. Zmnožením 
jednotlivých symetrických předmětů z kolekce 
geometrického setu a jejich vyskládáním vedle 
sebe vznikají podivuhodné trojrozměrné vzory. 

Roku 2016 byla představena na Designbloku byla 
nominována v kategorii produktový design.

Kolekce byla zařazena do muzejních sbírek 
Umělecko-průmyslového muzea v Praze a 
Severočeského muzea v Liberci. 
Byla také představena na samostatné výstavě v 
galerii GASK v Kutné Hoře a na české ambasádě 
v Paříži. 

Rozsáhlejší i menší sbírky vlastní rodiny Lobkow-
icz, Kinsky, paní Adriany Krnáčové, dále zákazníci 
z Ameriky, Japonska, Austrálie, Ruska, Velké 
Británie a států Evropské Unie.

PORCELÁNOVÁ KOLEKCE LILIA
2012 - 2022

VIZUALIAZCE SVĚTLANA CIGLEROVÁ
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INTERIÉR ASIJSKÉ RESTAURACE 
studie

spulpráce s Olgoj Chorchoj

2016

Asijská restaurace je navržena pro původně 
administrativní objekt v pražském Karlíně.

Hlavním prvkem prostoru je otevřená kuchyň, kde 
kuchaři připravují pokrmy přímo před zákazníkem. 
Hosté sedí na baru okolo kuchyně a mají intenzivní 
pocit z přípravy jídla, jehož příprava se odehrává 
přímo před jejich očima.

Hlavním vizuálním prvkem interiéru je 
samotná kuchyň, se svou průmyslovou syrovostí 
podtrženou použitím nerezu na všech prvcích. 

S kuchyní rezonuje přiznaná vzduchotechnika.
Dalším pvrkem je dlouhý stůl “štamgastů” 
atypicky vietnamské prvky jako zeleň v různých 
podobách (tapety, květináče, vertikální zeleň), 
použití přírodních materiálů jako jsou dřevo a 
bambus.

VIZUALIZACE SVĚTLANA CIGLEROVÁ
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FOTO LOVČENKA

Původní horská chata Lovčenka si ponechala jen 
název a investoři ji postavili celou odznova.
Nový objekt má tři nadzemní a dvě podzemní 
patra, objekt lyžárny, spojený s hlavním objektem 
podzemním tunelem.
Zadáním bylo navrhnout podobu interiéru 
hotelových pokojů, chodeb a schodiš´tových pros-
tor, lobby s recepcí, restaurace a baru, salonku, 
lyžárny, veřejných WC, wellnesu, bowlingu a 
vinárny. 

Byly na míru navrženy a vyrobeny stoly a stolky a 
veškerý dřevěný nábytek v pokojích.

V současné době jsou realizovány pokoje a res-
taurace s barem, část wellness se teprve bude 
realizovat.

INTERIÉR HORSKÉHO HOTELU
A RESTAURACE LOVČENKA
realizace

spolupráce Olgoj Chorchoj

2016-17



FOTO LOVČENKA



INTERIÉR RESTAURACE TARO
realizace

spolupráce s Olgoj Chorchoj

2017

Hlavním prvkem prostoru je otevřená kuchyň, kde 
kuchaři připravují pokrmy přímo před zákazníkem. 
Hosté sedí na baru okolo kuchyně a mají intenzivní 
pocit z přípravy jídla, jehož příprava se odehrává 
přímo před jejich očima.

Hlavním vizuálním prvkem interiéru je sa-
motná kuchyň, se svou průmyslovou syrovostí 
podtrženou použitím nerezu na všech prvcích. 
Zbytek interiéru se snaží již jen jemně vybudo-
vat ambientní atmosféru, použitím exotického 
dřeva na baru, polstrovanými židlemi, probar-
veným štukem na zdech a přírodními povrchy. K 
příjemné atmosféře přispívají i světla, zvolená 
tak, že nasvěcují jednotlivé talíře servírované na 
desce baru, samotné barevné pokrmy jsou pak 
příjemným akcentem celého prostoru.

VIZUALIZACE SVĚTLANA CIGLEROVÁ
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SHOWROOM TON V BERLÍNĚ
soutěžní návrh 

spolupráce s Olgoj Chrochoj

2016

Stylově design navazuje na industriální období 
vzniku domu. Materiálová kompozice je jedno-
duchá - podtrhuje konstrukční prvky a materiály, 
jako cihly, beton ocel, v akcentu (spíše jako 
symbol) zazní i dřevo – podstata technologické i 
estetické filozofie TONu. Barevný akord materiálů, 
které jsou ve své přirozené podobě, doplňuje 
barevná plocha a grafika v tónu aktuálním pro 
vizuální komunikaci toho roku.
Významným prvkem zlepšujícím vizuální atrak-
tivitu jak v interiéru, tak především při pohledu 
zvenku, je světlo. Variabilní spotové osvětlení 
umožní vypíchnout jednotlivé objekty a vytvářet 

potřebnou atmosféru dle aktuální situace, 
velkoplošný světelný banner s výměnnou grafikou 
pocitově zvětší prostor a ve večerních hodinách 
bude přitahovat pozornost pasantů. Stejně tak 
světelné prvky vložené do anglických dvorků 
zdůrazní informaci o suterénních prostorech, 
vnesou do nich pozitivní energii a zmenší jejich 
problém s čistotou.
Interiérové prvky korespondují s industriálním 
podtextem konceptu. Police a pódia z voskovaného 
černého plechu, rustikální dřevěná stěna s logem 
TON za recepcí, očištěné a nabílené cihelné stěny, 
technicistní minimalistická svítidla.

VIZUALIZACE SVĚTLANA CIGLEROVÁ
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RODINNÝ DŮM, KLÁNOVICE
soutěžní návrh 

spolupráce s Olgoj Chrochoj

2017

Pozemek je rozlohou i lesním prostředím do 
takové míry velkorysý, že umožňuje umístit 
rozlehlou přízemní vilu s několika ložnicemi. Tato 
varianta poskytuje obyvatelům pohodlí obývat 
prostor v jedné úrovni ve spojení se zahradou, 
s přímým přístupem na terén téměř ze všech 
obytných prostorů.

Otevřené atrium vykrajuje část zahrady na 
soukromější prostor, zelený dvůr se stromy, 
chráněný před pohledy zvenku. Zde se jednotlivé 
části domu, bazénové křídlo na západě, hlavní 

obytná část s kuchyní uprostřed a ložnicové 
křídlo na východě, potkávají fasádami. Prolínají 
se zde tak různé způsoby obývání a užívání domu 
a vytváří zahradní nebo spíše lesní střed domu. 
Svým zjemnělým tvarem dům směrem do zahrady 
vrůstá mezi stromy. Od příjezdové silnice by měl 
budit dojem střídmého, ale velmi solidního typu 
bydlení.

VIZUALIZACE SVĚTLANA CIGLEROVÁ
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INTERIÉR OUTLET G.BENEDIKT
realizace

spolupráce s  Olhoj Chorchoj

2015

Objekt se nachází u porcelánky G.Benedikt v 
Karlových Varech. Suterénní prostory po význ-
amné úpravě dispozice mají následující funkce: 
factory outlet, kantýna, výdejní jídelna a recepce s 
občerstvením pro zákazníky. 

Součástí návrhu byl netradiční vstup do outletu a 
také na míru navržena recepce z masivního dřeva. 

VIZUALIZACE SVĚTLANA CIGLEROVÁ
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Projekt reaguje na rapidní proces smrštování 
měst s industriální minulostí, ale také na možnosti 
rozšiřování/redukce města. Zabývá se otázkou de-
finovatelnosti přirozených hranic města a zkoumá 
alternativní možnosti přístupu k urbanistickým 
koncepcím.  Ostrava během minulých dvaceti let 
ztratila na 30 tisíc obyvatel, přibližně 7,5%. Po 
celou „moderní“ novodobou historii, byla města 
zvyklá se rozšiřovat, rozpínat a neohlížet se za 

sebe a najednou se řada z nich ocitá v diametrálně 
opačném procesu. V podobné situaci se nachází 
i Ostrava. Aby město dosáhlo svého naplnění, 
potřebuje definovat hranice (princip středověkých 
hradeb). Viadukty tak plní dvě zásadní úlohy. Tam, 
kde procházejí stávajícím městem, stmelují, zkom-
paktnují zástavbu. Tam, kde procházejí 
v okrajových částech, vytvářejí přirozenou hranici 
města, resp. vytváří novodobé pomyslné hradby. 

URBANISTICKÁ VIZE - 
NOVÉ VÍTKOVICE, OSTRAVA
školní projekt na FA ČVUT

vedoucí: Ing.arch. Jan Šépka

spolupráce: Martin Chlanda, Jan Šorm

2011

VIZUALIZACE SVĚTLANA CIGLEROVÁ
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Konverze bývalé tiskárny Grafoprint a revitalizace 
širšího okolí dává vizi možného vývoje Smíchova 
v okolí tepny Strahovského tunelu v návaznosti 
na historicko-urbanistický vývoj. Projekt řeší ur-
banistické vztahy objektu s okolím, jeho částečnou 
demolici a novou výstavbu. Detailně je rozpra-
cován soubor tří staveb: konverze objektu admin-
istrativní části Grafoprintu ze 70.let, novostavba 

Viladomy s komerčně využítým přízemím a Bytový 
dům, který se odkazuje k původnímu objektu a 
vizuálně doplňuje kompozici. Tyto tři objekty spolu 
vytváří nový blok s vnitřním dvorem, kde je řešeno 
dětské hřiště a zahrada, klidové místo s výhledem 
na Smíchov.

KONVERZE TISKÁRNY
GRAFOPRINT, PRAHA-SMÍCHOV
diplomový projekt na FA ČVUT

vedoucí: Ing.arch. Ján Stempel

oponent: Doc. MgA. Michal Froněk

2012

VIZUALIZACE SVĚTLANA CIGLEROVÁ



VIZUALIZACE SVĚTLANA CIGLEROVÁ


