
Posuvné japonské zástûny kombinují
vertikální a horizontální pruhy,
v proslunûné místnosti díky nim vzniká
zajímav˘ sluneãní vzorek.
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Pod dohledem
velké paní
Dvoupokojový byt překvapí neuvěřitelným množstvím důmyslných
úložných skrýší. Vešlo se všechno, co majitelé potřebovali schovat,
a prostor přesto nepůsobí jako sklad přeplněný skříněmi.

Na náv‰tûvû

Pobýváním v různých nevyhovujících pro-
nájmech byl mladý pár již přesycen. Jako
startovní byt zvolili dvoupokojový s ku-
chyňským koutem. Řešením svého

prvního vlastního bydlení pověřili interiérovou ná-
vrhářku Ing. Marcelu Bartákovou a na jeho ztvár-
nění se také nadšeně podíleli. Dispozice bytu byla
již pevně dána, po dohodě jen mírně posunuli stě-
nu kuchyně, aby vznikl dostatek místa pro vestav-
nou skříň v ložnici.
Zadání znělo jasně: vytvořit útulný byt pro novo-
manžele, kteří počítají s tím, že časem budou mít
miminko. Podařilo se oboje, byt i děťátko. Autorka
interiéru záměrně volila světlé tóny, aby do přízemí
s jihozápadní orientací dostala co nejvíce světla.
Hlavním materiálem se stal dřevolaminát v odstínu
běleného dubu, který interiér zjemňuje. Pozitivní
světlé barvy zajišťují mladé rodině dobrou náladu;
deprese podzimního a zimního období se jim vel-
kým obloukem vyhnou.

Vše na svém místě
Poskládání úložných prostorů byl nejtvrdší oříšek.
Návrhářka musela nechat vzniknout množství ve-
stavných skříní a všemožných zásuvek, které však
nepůsobí příliš nápadně. Plocha bytu činí celkem
60 metrů čtverečních, majitelům patří ještě terasa
s předzahrádkou a malý sklep, kam se naneštěstí
vejdou jen dva bicykly. Prostorná vstupní chodba

Sedáky jídelních Ïidlí barevnû ladí
s potahem prostorné sedaãky. Podlaha

z lamina v odstínu svûtlé tfie‰nû je
oli‰tována kovov˘mi L profily.

Posezení vyrobené na míru je rozkládací
a slouÏí i k pohodlnému pfiespání.

072-081 Marcela:PB  20.9.2007  10:38  Page 73



více skříní unesla, stala se hlavním úložištěm.
Kromě oblečení a bot sem ukládají i žehlicí prkno,
sportovní náčiní a další větší předměty. Kvůli bez-
pečnému pohybu malého dítěte i z hlediska úspory
místa jsou všechny úchyty v bytě esteticky zafrézo-
vané do čelních ploch skříní.

Podle plánu
Úpravy interiéru si díky pečlivému naplánování vy-
žádaly pouhé dva měsíce. Spolupráce na návrzích
začala v dubnu loňského roku. V červnu dostala ob-
jednávku od návrhářky truhlářská firma, proběhlo
zaměření na stavbě. V srpnu došlo k předání klíčů
od developera. Následovala výmalba a příprava
elektroinstalací pro kuchyň. Poté přišli ke slovu
osvědčení a šikovní truhláři, se kterými autorka
vždy spolupracuje a na něž se může spolehnout.
Začali stavět nábytek po celém bytě. Interiér byl do-
končen a nedočkavýmmajitelům předán v září.

Přísná dáma v obýváku
Celý interiér bytu byl zhotoven na klíč, veškerý náby-
tek vyjma židlí vznikl na míru podle autorčiných ná-
vrhů.Ve společenské zóně simusela poradit i s vhod-
ným zakomponováním sochy Spravedlnosti. „Máme
tady ještě jednu velkou paní,“ žertovali majitelé.
Domácí paní je právnička – spravedlivé slepé dámy
si považuje jako dárku od rodičů a chtěla jí věnovat
čestné místo.
Jinak se ovšem v bytě důsledně vyhýbali opticky
těžkým objektům a silným výrazným barvám.
Výmalba ve společenské zóně byla provedena ve
světle krémovém a zeleném odstínu.
Olivově hnědá rozkládací sedačka byla vyrobena ta-
ké namíru, odstínem potahu koresponduje se sedá-
ky židlí u jídelního stolu. Potah je opatřen odolnou
protišpinivou teflonovou úpravou. U koberce zvoli-
la autorka hřejivé provedení s vysokým vla-
sem. Novodobý materiál v medově zlaté barvě je

Ing. Marcela Bartáková (*1969)
❚ návrhy interiérů
❚ realizace interiérů na klíč
❚ renovace, rekonstrukce a zařizování interiérů
soukromých i komerčně zaměřených

❚ design nábytku
❚ návrhy barevného řešení
❚ využívání prvků Feng-Shuei při tvorbě návrhů

Kontakt:
mobil: +420 606 736 399
marcela.bartakova@email.cz
www.interiery.euweb.cz

Koupelnovou dlaÏbu teple dotváfií dubov˘
ro‰t. V‰imnûte si horizontálních pruhÛ na

sprchové zástûnû, vzorem navazují na
zastínûní spoleãenské zóny.

LoÏnice byla zafiízena opût nábytkem na
míru v jemném dfievu bûleného dubu.
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âím by byla pfiedsíÀ bez velkého zrcadla? Toto je
opatfieno dobfie padnoucím rámem korespondujícím
s vzhledem vestavn˘ch skfiíní.
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částečně lesklý, při dopadu slunečního světla vytvá-
ří zajímavé efekty. Konferenční stolek i stůl v jídelní
části jsou opět z běleného dubu, nohy zdobí
proužek kovu, odkazující na materiálové provedení
kuchyně.
Jelikož se jedná o interiér věnovaný mladým lidem,
zvolila autorka méně tradiční způsob zastínění, ja-
ponské posuvné stěny vedené v hliníkové liště.
Speciální materiál řezaný laserem dovolil kombina-
ci vertikálního i horizontálního směřování pruhova-
ného dezénu.

Kuchyňské nálady
Kout určený kuchyni byl poměrně tmavý, instalací
světel pod i nad horní skříňky se úžasně prosvětlil.
Majitelé mohou vytvořit příjemnou světelnou nála-
du, i když zrovna nevaří. Kuchyňská sestava tvaro-
vaná do L je využívána velmi často, mladí lidé dobře
a kvalitně jedí. Kuchyň proto musí být maximálně

Organizovaná kuchyÀ vyuÏila plnov˘suvné
zásuvky, skfiíÀky i velkou potravinovou skfiíÀ.

KuchyÀská linka tvarovaná do písmene L
bezezbytku vyuÏívá prostorové moÏnosti
této ãásti bytu. Horní skfiíÀky opticky
odlehãuje v˘plÀ z mléãného skla.
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Detail pojistkové skfiínû ve vstupním
prostoru

Kovov˘ prouÏek zdobí konferenãní
i jídelní stÛl, materiálovû navazuje na

ztvárnûní kuchynû.
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funkční, s dobrou návazností odkládací, mycí
i varné zóny. Autorka zvolila vestavné spotřebiče,
volně stojící nerezovou lednici již majitelé měli.
Kombinovaly se výsuvné zásuvky a potravinová
skříň. Horní skříňky mají jako výplně opticky lehké
mléčné sklo, které se uplatnilo i ve výplních dveří
do kuchyně a ložnice. Pracovní deska a obkladová
plocha za ní je opatřena titan laminem, kromě úchy-
tů se jedná o další kovový prvek.

Klidné noci
Příjemná ložnice je vybavena nábytkem zhotove-
ným na míru opět z běleného dubu: postelí o něco
vyšší než bývá standard, nočními stolky, komodou
a samozřejmou vestavnou skříní. Pod postel
schválně neumístili úložné prostory, aby tudy
mohla volně proudit energie čchi. Návrhářka se
snažila obyvatele uchránit neblahého působení
elektrického vedení. Kabely se posteli vyhýbají,
jsou zafrézované do zdi. Pro snadné nastavení svě-
telného proudu byly zvoleny komfortní natáčecí
lampičky. Polohovací rošty usnadní zaujmutí po-

hodlné pozice nejen při péči o miminko. Rošty se
polohují manuálně, pro citlivé lidi není nepřetržitě
vrnící elektrické ovladání lůžka vhodné. I stropní
osvětlení přesunuli raději mimo plochu nad poste-
lí. Výmalba ložnice byla laděna do zlatožlutých od-
stínů, stejně jako závěsy a koberečky s květinovým
vzorem.

Přesah do exteriéru
Jedním z důvodů koupě tohoto bytu byla i mož-
nost kochat se výhledem do zahrady a vyběhnout
z obývacího pokoje rovnou do zeleně. Majitelům
je k dispozici pevná vydlážděná část i zatravněná
plocha okolí bytového domu. Na terásce rádi gri-
lují i si jen tak v klidu posedí, plocha je před ne-
přízní počasí bezpečně chráněna a částečně zastí-
něna balkonem horního patra. Exteriérové
posezení je vybaveno pohodlným nábytkem z exo-
tického dřeva a zarámováno příjemnými hrnkový-
mi rostlinami.

Jana MATOUŠKOVÁ
Foto: Filip HABART

V‰echny kabely, které bylo nutné
k monitoru pfiipojit, jsou prakticky

a esteticky vedeny „husím krkem“.

Jednou z velk˘ch v˘hod bytu je i exteriérová
zpevnûná plocha, která k nûmu náleÏí.
Kousek pfiírody ve mûstû je vzácn˘.
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