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Na náv‰tûvû

Červenou zdí
to začalo
Toto podkroví jsme si v redakci pracovně pojmenovali
„byt s červenou kuchyní“. Nápadná, avšak nikoli křiklavá kuchyň,
která vznikla jako protiváha stěny vyvedené v odstínu koloniální
červeně, totiž spolehlivě uvízne v paměti každému hostu.

SkﬁíÀ na nádobí
majitelka navrhla ve
své oblíbené
kombinaci, dvíﬁka
z pískovaného skla
se silnûj‰ím rámem
z italského oﬁechu.

P

odkrovní byt prozrazuje na paní Marcelu
mnoho, především vytříbený cit pro působení a kombinování barev, doprovázený vynikající prostorovou představivostí. Málokdo by asi projevil tolik trpělivosti při výběru
zařízení, ladění barevných tónů, promýšlení nápaditých detailů... Žádný div, že se talentovaná majitelka
návrhy interiérů zabývá již dlouho, využívajíc přitom
osvědčených principů východního učení feng-shui.
„Důležité je poznat majitele bytu, jeho zvyky, přání...
Pak jde všechno jako po másle,“ říká.

Teráska rozhodla
Vysocí lidé potřebují prostor! Marcela s partnerem
obhlížela „mraky, opravdu mraky bytů po celé Pra-
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ze“, než našla vyhovující podkroví, které by se ctí dostálo všem jejich přáním a nárokům. Jako první ze hry
vypadly byty v družstevním vlastnictví, majitelé měli
zájem výhradně o vlastnictví soukromé. Mladý pár
hledal otevřený rozlehlý prostor, kde by se necítil stísněně. Zdejší střešní šikminy nenarušují přístup k oknu ani příliš neukrajují místo. Podmínkou pro nové
obydlí byla i výhodná lokalita, širší centrum hlavního
města. Dobře řešenou hromadnou dopravou jsou
v historické zóně cobydup, pokud se rozhodnou pro
jízdu automobilem, nestráví v něm déle než pět minut.
Milou atmosféru navozuje již stylový vchod do domu
z 19. století, stoupáte po schodech a vaše bezpečí zajišťuje dekorativní secesní zábradlí, kterého je radost
se dotýkat. Nynější obyvatele upoutal i krásný výhled
do zeleně.
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Fragranitov˘ dﬁez v kuchyni je vybaven
luxusní baterií s vodní spr‰kou.
Na stﬁíbﬁité zásuvky musela Marcela
ãekat nûkolik mûsícÛ, jako chvályhodná
perfekcionistka v‰ak ze sv˘ch
nárokÛ neslevila.
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Volbû a rozmístûní svítidel vûnovala
majitelka znaãnou pozornost. V souhﬁe
s vanilkovû Ïlut˘mi stûnami vytváﬁejí dennû
pocit sluneãného poãasí.
Smetanové posezení se pﬁíleÏitostnû
pﬁevléká do snímateln˘ch Ïlut˘ch potahÛ
z alcantary. Kulatá ratanová kﬁesla ãasem
nahradí dvû paralelnû umístûné sedaãky,
mezi nimi bude stát jednoduch˘ ãtvercov˘
nebo obdélníkov˘ stÛl z masivního dﬁeva.

Podkrovní byt zvítězil přede všemi ostatními nabízenými rovněž díky slunné terase. Není nad snídaně
a večeře venku na vzduchu, a když přijdou přátelé,
dostane se ke slovu i gril. Na realizaci nyní čeká jen
etapa dodatečného zastřešení terasy, ostré sluneční
paprsky neprospívají rostlinám a koneckonců dlouhodobě nedělají zvlášť dobře ani lidem.

Konečně bydlíme
Rekonstruovaný půdní prostor koupili s již dokončenými hrubými stavebními úpravami v listopadu roku
2004. S dispozicí se tudíž nedalo hnout, ale bylo nutné
změnit elektroinstalace – rozmístění zásuvek a svítidel
projekt bohužel řešil velmi podivně.
Dělicí příčka mezi obývací zónou a ložnicí je cihlová,
ze sádrokartonu jsou zhotoveny jen podhledy. Prostor
věnovaný vestavěným skříním v ložnici a předsíni se
velmi osvědčil, ale nepostačoval. Majitelka navrhla další dvě skříňky s odpovídající povrchovou stříbrnou
úpravou do ložnice a tím využila prostor pod šikmou
střechou. Nika v obývacím pokoji funguje jako knihovna, stačilo jen instalovat police. Podlahu volila paní domácí ve všech místnostech velmi odolnou, dobře udržovatelnou vysokozátěžovou dubovou kantovku –
průmyslovou mozaiku – v hlavní místnosti a ložnici,

dlažba se uplatnila v chodbě a v koupelně. Mladí lidé
žijí společensky a své hosty nenutí do nedůstojného
zouvání, potřebovali proto podlahu, která něco vydrží.

Než se vana napustí
Paní Marcela se návrhem podílela na několika menších
stavebních úpravách, které usnadnily užívání bytu.
V koupelně trčel volně do prostoru kotel, jenž nepůsobil příliš esteticky. Schovala ho za jednoduchou zídku
a pod něj umístila pračku zakoupenou na míru vzniklému výklenku. Úhledný úložný prostor doplnila dvířky
a získala tak i skříňku na kosmetické přípravky – voňavé
lahvičky, kelímky a dózičky, které náleží do říše ženských kouzel a nemusí je pohledem zkoumat každá návštěva. Než mohla majitelka otevírat dveře častým a početným návštěvám, musela projít nechvalně známou
torturou jednání s řemeslníky a chovat se jako přísný
hlídací pes. „Máte nějakou představu, sdělíte jim ji, oni
vám řeknou tisíc důvodů, proč to nejde udělat, ale ani
jeden, proč by to udělat šlo.“
Koupelna zpočátku vypadala podle Marceliných slov
„hrozně“, prázdná nevlídná místnost nelákala k vodnímu osvěžení. Pro místnost mezi dámami nejoblíbenější zvolila velkoformátové obklady 30 x 60 cm, objednala si bílé provedení. Dodavatel však přivezl světlounce
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Prvky dﬁeva, italského oﬁechu, proteplují
také prostor koupelny. DoplÀky v bordó
odstínu tuto místnost náleÏitû oÏivily.

Podlahy:
obývací zóna + jídelna:
vysokozátěžová
kantovka dub melange s povrchovou úpravou
matný lak
chodba + koupelna:
dlažba
Topení a ohřev vody:
plynový kombi-kotel,
radiátory
Zárubně, dveře:
z masivního dřeva,
odstín italský ořech v kombinaci
s pískovaným sklem
Příčky:
zděné
Podhledy:
sádrokarton
Okna:
dřevěná s bílou povrchovou úpravou,
střešní okna VELUX
Zastínění:
ložnice
plně zatemňující textilní rolety
francouzské okno na terasu
interiérové
žaluzie Isodesign

Vestavûné skﬁínû v loÏnici
a v pﬁedsíni jsou vzhledovû totoÏné,
majitelka volila posuvné dveﬁe
s nevtíravou stﬁíbrnou úpravou.

V˘bûr jemn˘ch barevn˘ch tónÛ, stﬁídmé
zastoupení nábytku, pﬁíjemn˘ materiál
povleãení... to v‰e pﬁispívá k niãím
neru‰ené relaxaci.

šedý odstín, který za bílou urputně vydával. S touto
úpravou se nakonec smířila, vždyť chtěla rychle bydlet
a nakonec omylu dodavatele nijak neželí. Čistě bílá by
možná působila příliš sterilně, světle šedá s jemnou
kresbou přírodního kamene se jeví přívětivěji. Koupelnu oživila teplým odstínem dřeva a doplňky v odstínu
bordó, prostoru opticky napomáhají vertikálně orientované listely s kovovým dekorem.
Již během listopadu 2004 začala budoucí domácí paní
systematicky objednávat vybavení a zařizovací předměty: obklady, podlahové krytiny, dveře, sanitu... Nebyl
to tak jednoduchý proces, jak by se možná zdálo. Málokteré studio či obchod mívá veškerou nabídku k dispozici skladem, objednávala podle malých katalogových foteček, musela uplatnit značnou míru prostorové
představivosti. Dnes s nadsázkou podotýká například
o umyvadle, že „musela věřit tomu, že když je to na obrázku hranaté, bude to hranaté i ve skutečnosti.“ Koupelnu snad někdo zaklel, způsobila nejvíc problémů.
Dodavatel například přivezl vanu o 5 cm větší, než byla
objednána, řemeslníci nakonec boj s prostorem do-
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vedli do vítězného konce. Hydromasážní vanu by tlak
vody nezvládl, budova stojí v kopci a byt se nalézá ve
třetím patře. Paní Marcela se musela rozloučit také s hydromasážní sprchou, kterou se ráda osvěžovala v minulém bytě. Dopřála si tedy alespoň komfortní termostatické baterie. Plánovaného podlahového topení
v koupelně se týká ještě jedna povedená „story“. Mistr,
který prováděl stavební dozor, obdržel kontakt na firmu, která měla podlahové topení dodat. Technické řešení umožňovalo, aby se podlaha nezvedla o více než
0,5 cm. Paní Marcela vzhledem k velké nedůvěře, kterou k dělníkům chovala, přišla jako každý den zkontrolovat stavbu a k jejímu údivu byla již dlažba z části položena. Jenže bez podlahového topení, protože mistr
sdělil, že ve firmě nikdo nezvedal telefon.

„Vymazlená“ kuchyň
Červenou kuchyň vyrobili „moji truhláři“, jak je Marcela srdečně nazývá. Z jiných firem nadšená nebyla,
ale na truhláře, s nimiž byla radost spolupracovat, ne-
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dá dopustit. Kuchyňku označuje lichotivým přívlastkem „vymazlená“ a nutno potvrdit, že právem. Marcelina kuchyň si zaslouží publikaci v kuchyňářských
učebnicích. Účelně dělené prostorné zásuvky
s plnovýsuvy, praktická tichá roletová dvířka, střídání různých rozměrů zásuvek, horní skříňky vybavené klopnami s moderním hliníkovým rámečkem.
Všechno, co v našich článcích vřele doporučujeme,
najdete u Marcely doma. Kvalitní vestavné elekrospotřebiče nevyjímaje. Podle jejího návrhu kombinovali precizní a zodpovědní „truhláři s velkým T“
lakovaná a dýhovaná čela.
Koncepčně měla paní jasno: „Chtěla jsem, aby se
prostorem prolnula barva italského ořechu, také
v obývákové a kuchyňské části. Bylo třeba propojit
část v odstínu koloniální červeni, takže jsem pár prvků vložila i do kuchyně a proložila ji dvířky z italského ořechu. Odlehčila jsem kuchyň prosklením mléčným sklem a trochu kovem. Kombinace dřeva, kovu
a barvy se mi moc líbí.“ Jako dobrý nápad se ukázala spížní komora, se kterou původní projekt vůbec
nepočítal.
Majitelka doporučuje instalovat v kuchyni filtr na mineralizovanou osmotickou vodu, umístěný pod dřezem, úžasný vynález se již velmi osvědčil. Zajišťuje
chuťově výbornou vodu s léčebnými účinky. Není
nutné mořit se vláčením plných PET lahví nahoru
a prázdných dolů. Tři filtry zbaví běžnou vodu mechanických nečistot a bakterií, poté projde osmotickou membránou a následně se optimálně mineralizuje. Tato voda nevytváří usazeniny, domácí ji
používají na pití, vaření a zalévání květin, kterým paní zdravou vodu ráda věnuje. Kromě vaření jsou totiž
právě rostliny její velkou láskou.

Barevné hrátky
Paní Marcela se delší dobu aktivně zabývá jógou, východní učení feng-shui se k tomuto zájmu muselo
přidružit téměř automaticky. Konstatuje, že není žádná fanatička, vybrala si zásady, jež jsou použitelné
v dnešní době a v našich evropských podmínkách.
Především volbu barev přizpůsobila prostorům,
k nimž se hodí, brala ohled na principy vhodného
výběru tvarů a materiálových kombinací. Do zóny
partnerství například doporučuje partnerskou fotografii ze šťastného období, krásné květinové aranžmá či hezké dekorativní předměty v párech, v tomto
bytě jsou to vázy, svíčky či dekorativní kachničky.
Zónu bohatství posiluje prvek čtyři, proto sem paní
položila čtyři kamínky a pokladničku, kam pravidelně přidává mince. Do této zóny se doporučuje zelená barva a rostliny s oblými listy připomínajícími peníze, proto sem postavila „Money tree“, česky
tlustici.
Učení feng-shui charakterizuje střídmost a jednoduchost, aby každý prvek získal možnost plného vyznění. Důležité je udržovat čistotu a pořádek a nehromadit zbytečnosti a nepotřebné věci. „Myslím, že
to funguje. Bydlí se tu velmi dobře, spí se tady fantasticky, bez nějakých rušivých momentů. Když při-
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Ing. Marcela BARTÁKOVÁ (*1969)
návrhy interiérÛ, návrhy a realizace
kuchyní a jídelen
design nábytku
poradenství feng-shui

Malá pﬁedsíÀ potﬁebovala prosvûtlit.
Do koupelny paní zvolila dveﬁe prosklené
pískovan˘m sklem, jsou sice nároãné na
údrÏbu, na skle je vidût kaÏdá kapka, ale
úãel plní spolehlivû.
1
2
3
4
5
6

jde návštěva, z jedné hodiny je vždycky pět nebo šest
hodin sezení. Prostě se tu cítí příjemně.“
K neobvyklému barevnému ladění bytu podotýká:
„Věděla jsem stoprocentně, že bych chtěla v obývákovém prostoru určitě jednu stěnu natřenou koloniální červení, protože navozuje společenskou aktivitu, je to aktivní barva. Lidé se tady vždycky cítí moc
dobře a uvolněně a nebrání se tématům, která by třeba ani jinak neotevřeli.“
Bytu se severojižní orientací chtěla majitelka zajistit
přirozené světlo po celý den, k tomu jí také napomohly stěny ve žlutém vanilkovém odstínu. „I když je
tmavý den, nevzniká tady pocit, že by bylo tmavo,
smutno, šedo... Nemám ráda pochmurnou šedou,
šedá oblaka... S odstínem žluté mám prostě doma
pořád sluníčko.“
Klidná ložnice svou pokojnou atmosféru získala i dí-
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ky světle růžovému nátěru stěn, chodba je do meruňkova. Dokončovací práce ustaly v lednu 2005, po
dvou měsících se majitelé mohli nastěhovat. Nyní
zbývá kromě plánovaného zastřešení terasy snad již
jen vyrobit malý pracovní stolek, protože bez něj to
bohužel nadále nepůjde. Tento byt je ideální pro
mladý společensky aktivní pár, s malým dítětem už
by další místnost scházela. Však se paní Marcela
s velkou chutí již chystá na rekonstrukci dalšího půdního prostoru, tentokrát se bude jednat o 250 m2.
„A není to jen otázka vysokých investic,“ jak říká.
„Všechny návrhy a provedené práce včetně nábytku
jsou ve vysoké kvalitě a za částky, které by mnohé
čtenáře přivedly v úžas.“ My jí držíme palce a těšíme
se na výsledek, se kterým vás opět rádi seznámíme.
Jana MATOUŠKOVÁ
Foto: Filip HABART

–
–
–
–
–
–

PÛdorys bytu:
pﬁedsíÀ 6,89 m2
koupelna s toaletou 4,99 m2
loÏnice 13,36 m2
ob˘vací zóna 29,93 m2
kuchyÀ s jídelnou 14,11 m2
terasa 6,83 m2
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Prostor pod ‰ikmou stﬁechou lze ‰ikovnû
vyuÏít jako úloÏn˘. SkﬁíÀky ve stﬁíbrném
povrchovém provedení korespondují
s vestavûnou ‰atní skﬁíní na protûj‰í stranû
místnosti.

Plynov˘ kombi-kotel nevypadal pﬁíli‰
reprezentativnû. Majitelka nechala postavit
krátkou zdûnou pﬁíãku, zavﬁela kotel za
dvíﬁka, doplnila praãkou zakoupenou na
míru a je‰tû získala navíc dal‰í skﬁíÀku.

5 nápadů navíc
SpíÏní komoru pÛvodní projekt
neobsahoval. JenÏe byla zapotﬁebí.

Pojistky byste asi hledali dlouho a moÏná
marnû. Majitelka dbá na detaily,
pojistkám vymezila místo za vû‰ákem.
Stejnû jako v kuchyni obdivujeme peãlivû
volené kování.

Zrcadlo
v chobû by
podle principÛ
feng-shui mûlo
odráÏet celou
postavu toho, kdo se
v nûm zhlíÏí. Pov‰imnûte si
jednotného designu
pﬁedsíÀového nábytku i zrcadlového
rámu, vybavení bylo zpracováno podle
návrhÛ paní Marcely.
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