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text: MARTINA PAULOVÁ, foto: WARREN HEATH, ALLPHOTO.cz

Dům sběratele 
stromů
To, co způsobilo, že si Matt a Victoria Breslerovi zamilovali místo, 

na kterém se chtěli usadit, byly rozvlněné vinice hraničící s pozemkem. 

Vinice navíc patří k tři stovky let starému panství Groot Constantia, 

které je nejstarším producentem vína v Jižní Africe a jehož slavné víno 

si oblíbila řada evropských panovníků, včetně Napoleona. Ten si před 

svou smrtí nechával vozit měsíčně 30 lahví vína dnes známého jako 

Grand Constance na Svatou Helenu. 

Šestiletá hannah pomáhá mamince 
v prostorné světlé kuchyni ráda. 
Pracovní ostrůvek slouží zároveň jako 
snídaňový bar. závěsné lampy rock 
od Diesel Living vyrábí foscarini. 
Vhodně doplňují dubový základ 
přerušený jen pásem pohledového 
betonu a bílými dvířky kuchyňských 
skříněk

p obývací pokoj je laděn 
do příjemných světlých 
odstínů šedé doplněných 
přírodní barvou dubu a bílou. 
obraz na stěně je 
od holandské umělkyně 
esther nienhuis

pt Velký dubový stůl je 
doplněný ručně vyplétanými 
židlemi nguni od architekta 
Johna Vogela, který je ve své 
dílně v Kapském Městě i sám 
vyrábí
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Z adání, které Breslerovi dali architektům, 
bylo jasné. Jan Heyn a Tiaan Meyer z ar-
chitektonického studia Meyer + Vorster Ar-

chitects měli za úkol navrhnout pohodový moder-
ní dům pro rodinu se třemi malými dětmi, odkud 
budou moci pozorovat barevné proměny vinice 
v průběhu roku. Jan Heyn popisuje dva a půl roku 
probíhající stavbu jako báječnou týmovou spolu-
práci mezi majiteli a všemi profesionály včetně 
zahradní architektky Mary Maurel a interiérové 
designérky Danielle Howard. Výsledkem je odváž-
ně současný dům s rozevlátou střechou a vyzýva-
vým interiérem. Převažujícím materiálem je sklo 
se solárním filmem a bělený olejovaný dub dopl-
něné pohledovým betonem na stěnách i stropě.

Výrazná budova působí dojmem tělesa lehce se 
vznášejícího nad zemí a obkružujícího vinohrady. 
Pozvolný svah vede k velkému tmavému bazénu 
se slanou vodou, který spíš vypadá jako přírodní 
rybník a je jediným pozůstatkem původní nemo-
vitosti. Zahrada typově odpovídající jihoafrické 
krajině plné celoročně zelených keřů a sukulentů 
je Mattovou láskou a životní nutností. Matt je mi-
lovníkem a sběratelem stromů a do své zahrady si 

otevřený prostor společné části domu 
je ideální pro ollieho a jeho malou 
koloběžku. Jednotlivé zóny jsou 
opticky odděleny vtipně řešeným 
policovým regálem

t Jednoduchá bílá kožená 
pohovka byla zakoupena 
od místní značky Klooftique. 
nad ní se na závěsné polici 
soustřeďuje sbírka artefaktů 
od jihoafrických umělců. 
Kombinace teplého dřeva 
a studeného betonu tvoří tu 
správně vkusně zabydlenou 
atmosféru typickou pro celý dům 

p Přírodní světlé 
odstíny dominují 
i ložnici. Pohled 
přitáhne jednoduchá 
dřevěná postel 
na kolečkách a stylově 
ladící stolní lampa
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přinesl 165 různě vzrostlých exemplářů, z nichž ně-
které bylo těžké najít a stejně tak převézt. Hledáním 
stromů strávil množství času a procestoval kus země. 
Dnes se ale pyšně chlubí vzrostlou aloe rozsochatou 
nebo gumovníkem.

Dalším Mattovým projektem je vinný sklep, 
do kterého sám navrhl a vyrobil držáky na tisíc lah-
ví vína. Minimalistická kombinace přiznaných ručně 
vyrobených cihel a ocelových lan z něj dělá zajímavý 
prostor.

Stavba domu byla výzvou i pro stavebníky. Pů-
vodní budova byla nízko a bylo potřeba navézt velké 
množství hlíny, aby se úroveň základů zvýšila. Díky 
tomu bylo možno umístit provozní místnosti do sute-
rénu tak, aby byly přístupné z venkovní části domu. 
Z pohledu od silnice tedy vypadá dům jako dvoupod-

hlavní minimalisticky zařízená koupelna 
je otevřená do zahrady a koupající si 
musí nesmírně užívat ničím nerušený 
výhled do zeleně. Jednoduché čisté linie 
jsou jediným možným řešením, protože 
hlavní dekorací je příroda sama

p Dřevo není v našich 
končinách příliš typickým 
koupelnovým materiálem, 
ale jeho krása je nesporná. 
Matt a Victoria ho 
nevynechali v žádné části 
svého domu
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lažní, ale ze strany vinice je nízký a není na něj 
z hlavního dvora panství Groot Constantia vidět. 
Architekti si uvědomovali význam této historické 
památky a dům Breslerových navrhli tak, aby ni-
jak nezasahoval do konceptu slavného vinařství.

Dalším prozíravým rysem stavby je dispozice 
vstupní haly s dvouramenným schodištěm od-
dělujícím 4 ložnice od obývací a relaxační zóny, 
kam se díky naklonění střechy dostane více den-
ního světla. Zubatá střecha vyrobená z německé-
ho titan zinku přechází v rovnou linii střechy nad 
ložnicemi.

Matt a Victoria svůj domov milují. „Vždycky 
jsme chtěli stavět z materiálů, jako jsou dřevo, ká-
men, beton a sklo. Interiéru jsme pak chtěli dodat 
originalitu prostřednictvím artefaktů, které jsme 
si přivezli z cest,“ říká Victoria spokojeně. ■

p na vinný sklep je pyšný především 
Matt, který je jeho tvůrcem. zdi jsou 
obložené speciálními pálenými 
cihlami a závěsný systém na tisíc 
vinných lahví je vyrobený z ocelových 
lanek 

t Jonty si hraje s rhodeským 
ridgebackem tambem. zajímavě 
řešené dubové schodiště vede 
k ložnicím a dřevo doplňuje nosné 
železo a sklo


