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tEXt: JaNa VaŇÁtkoVÁ, FOtO: JIŘí hURt

Designérka Marcela
Bartáková umístila vířivku
na horní terasu tak, aby z ní
byl příjemný výhled
na pražské Podolí

ITALSKÝ JIH M
U VYŠEHRADU
Na lehátku pod vzrostlou palmou, obklopeni vonícími keři
levandule, snadno uvěříte, že jste se ocitli třeba ve slunném
Garganu. Až pohled přes střechy domů na vilovou čtvrť
v Podolí vás ujistí, že jste opravdu v Praze. Není divu, že
krásná terasa oslovila i budoucí majitele, kteří hledali
příjemné bydlení blízko centra.

102

anželé v produktivním věku, oba povoláním lékaři, si chtěli splnit sen o pohodlném bydlení v dosahu centra Prahy, kde by mohli trávit společné chvíle s rodinou
a měli to blízko do divadel a na koncerty. Když
poprvé stáli na terase bytu nedaleko Vyšehradu,
bylo rozhodnuto – prodají současný byt a chalupu, kam poslední roky ani neměli čas jezdit, a vybudují si krásné bydlení s terasou místo zahrady.
Rozlehlý, atypicky řešený byt vznikl na místě
bývalé půdy v nejvyšším patře nově zrekonstruovaného činžovního domu nedaleko Vyšehradu.
Designérka Marcela Bartáková, která je autorkou
interiéru bytu i teras, měla tu výhodu, že své klienty dobře znala. Navrhovala jim totiž už jejich dřívější byt, proto věděla, co mají rádi, jak žijí, a lépe
se jí tak „trefovalo“ do jejich požadavků. Zadání bylo jasné – připravit pohodlné, pokud možno
bezúdržbové bydlení pro manželský pár a zároveň vytvořit z bytu a dvou přilehlých teras místo vhodné pro setkávání s přáteli a hlavně s celou
velkou rodinou – obě dospělé děti manželů totiž
bydlí se svými rodinami nedaleko.

KDO tU ŽIJE
Manželé v produktivním věku
se zálibou v cestování
aUtORKa IntERIÉRU
Pergola se stíněním,
osvětlením i vytápěním
umožňuje majitelům bytu
téměř celoroční pobyt venku
na dolní terase

MARCELA BARTÁKOVÁ
Interiéry vytváří „s intuicí, vášní
a radostí, často s využitím
prvků feng-šuej“.

www.modernibyt.cz
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Nebe na dosah

Prosklený krb přirozeně
propojuje i odděluje jídelní
kout od obývací části
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„Terasa bez možnosti zastřešení má velmi omezené využití. Proto jsme zde vybudovali pergolu
od belgického výrobce Brustor, díky níž se místo
stalo celoročně obyvatelné. Jednotlivé střešní lamely se dají naklápět, takže si můžete vybrat, zda
dovnitř pustit sluníčko, nebo spíš prostor zastínit.
V případě hezkého počasí je možné celou střechu
odklopit. Také zepředu i z boku můžete podle libosti spustit screenové rolety, které vás oddělí
od zvědavých pohledů sousedů a vytvoří intimní
atmosféru,“ ukazuje designérka důmyslné řešení.
Ve stropní části pergoly jsou zabudovaná nejen
světla, ale i infrazářiče. Terasu je tak možné využívat i v chladnějším období roku. Pergola má

p
p Paní domu ráda vaří a peče
pro velkou rodinu, proto je
kuchyň velmi prostorná
a vybavená moderními
spotřebiči
p Originální designový lustr
nezapře svůj italský původ

www.modernibyt.cz
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u Čelo postele je atypicky
zhotoveno z přírodní bílé kůže
prošívané do čtverců

Elegantní pohovka, dílo
šikovného českého
čalouníka, zútulnila
průchod z předsíně
do společenské místnosti

i větrný senzor a dálkové ovládání. Zaujal nás
také materiál, z něhož je deska venkovního jídelního stolu. „Jedná se o kompaktní materiál od firmy Kronospan, navíc doplněný pláty kovu, proto
je dokonale odolný proti jakémukoli mechanickému poškození, UV záření a povětrnostním podmínkám,“ odpovídá Marcela Bartáková a dodává,
„velkometrážní plochy jsou složité na instalaci,
proto jsme desku stolu vybrali na míru a doplnili
ji podnožemi z nerezu od firmy Alupress.“
Druhá část terasy, na kterou vystoupáte
po schodech v bytě, slouží k relaxaci. Tady teprve vládne ten skutečný „jih“. Roste tu dokonce i nový druh palmy, která je odolná vůči větru
a odolává teplotám -17 °C. Bez problémů prý přežila zimu i letošní silné jarní vichry.
Vzpomínky z cest

Díky dokonalému technickému zázemí a umně
rozmístěným reproduktorům je možné poslouchat
hudbu téměř z jakéhokoli místa bytu či terasy.
„O veškerou technickou instalaci se zde postarala
firma Bose. Všechny reproduktory se dají ovládat
z jednoho místa, také řízení světel je centrální,“
upozorňuje Marcela Bartáková. „Moji klienti jsou
velmi společenští lidé, kteří rádi cestují. Proto je
součástí obývacího prostoru i projektor, z něhož
se promítá na velké stahovací plátno umístěné
ve stropě. Je to ideální způsob pro promítání fotografií a filmů pořízených na cestách. Jedinečný
zážitek slibují i přenosy divadelních představení
nebo koncertů, které se dají přepojit z televize.“
Celý interiér bytu působí velmi moderně a svěže. Díky velkým oknům a dveřím (téměř ze všech
místností je přístup na terasu) je tu spousta denního světla, nábytek, v převážné většině vyrobený
na míru, ve světlých odstínech v kombinaci s elegantní antracitovou neruší žádné další barvy. Pokud si všimnete výrazného detailu, je vždy vkusný
a dokonale zapadá do interiéru. Nás zaujal designový lustr visící nad jídelním stolem… „Jedná se
o výrobek italské firmy Voltolina se sídlem na ostrově Murano. Představuje aktuální italský trend,
velmi moderní, který se ale hodí k tradičnímu pojetí interiéru. Zvláštní je materiál – speciální slitina olovnatého křišťálu – i jednoduchý click-clack
systém montáže ramen. Lustr dokáže vytvořit příjemnou atmosféru, hodí se sem výškově i velikostí.
Interiér bytu je pojatý velmi technicky, a právě podobné detaily, jako je tento lustr, ho pomohly zjemnit,“ říká designérka.
Oko každého návštěvníka musí přitáhnout
i zajímavý velkoformátový obraz visící v obývací
části. „Napadlo mě, že by bylo hezké, kdyby právě na tomto místě měli majitelé nějaký výjimečný
obraz ze svých cest. Proto jsem je poprosila, aby mi
ukázali své oblíbené záběry. Protože byly pořízeny
velmi dobrým fotoaparátem, snadno jsem z nich
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Kvalitu a výšku postele lidé
docení hlavně v pozdějším
věku

www.modernibyt.cz
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u Po sauně v dolním podlaží
si můžete dopřát sklenku
šampaňského ve whirlpoolu
na horní terase

vybrala kvalitní velkoformátové fotky. Nakonec
zvítězil záběr s tučňáky, který vznikl nedaleko
Kapského Města na jedné jejich cestě do JAR.
NÁsobeNÁ Radost

„Když navrhuji interiér, myslím především
na to, aby se tu lidé cítili příjemně a proudila tu
dobrá energie. Částečně vycházím i z filozofie
feng-šuej. Proto jsem například zrcadlo umístila
na stěnu u jídelního stolu. Podle feng-šuej totiž zrcadlo odráží radost ze společného setkávání rodiny
a přátel u stolu, a znásobuje se tak i hojnost jídla,“
vysvětluje Marcela Bartáková. „Protože vím, že
moji klienti mají rádi přírodu, snažila jsme se také
dostat do interiéru hodně přírodních motivů.“ Proto je kuchyňská pracovní deska zhotovená z přírodního kamene a s přírodním obkladem se můžete
setkat i na stěnách koupelen. V interiéru se často
objevuje i kůže. Kromě sedačky od francouzského
výrobce Home Spirit umístěné v obývacím pokoji je z ní vyrobené například čelo postele v ložnici,
prošívané do čtverců – ruční práce šikovného českého čalouníka. Ten je také autorem zajímavé pohovky u vstupu do obytné části bytu.
V ložnici nelze přehlédnout speciální postele,
které jsou typické pro luxusní italské hotelové řetězce. Tvoří je boxy na pevných kovových nožičkách, na které se pokládají matrace Ferreti Cellflex Bio o výšce 23 cm a na ně ještě matracový top
vysoký 8 cm. Vše pochází od slovenského výrobce
Materasso. Postel je velmi pohodlná, přitom pevná, dobře se z ní vstává.Na ložnici navazuje další
poměrně rozlehlá místnost, kde vznikl prostor pro
šatnu. „Nechtěli jsme byt zastavět skříněmi, proto
jsme vybudovali velkou šatnu, kde má každý dostatek úložného prostoru.“

Lesklý povrch podlahy
z přírodního mramoru
působí luxusně, neklouže
a není náročný na údržbu
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dokoNaLÉ WeLLNess

Soukromá část zahrnuje ještě elegantní pracovnu a také prostornou koupelnu s otevřeným
sprchovým koutem. Praktické skříňky pod umyvadly ukrývají i pračku a jejich madla slouží k zavěšení ručníků.
V protilehlém křídle bytu je zóna vyhrazená
pro hosty, kteří tu mají absolutní klid a pohodlí.
Na kompletně zařízenou ložnici s balkonem a velkým oknem navazuje elegantně vyřešená koupelna, do níž se vešla vana, sprchový kout i toaleta
s bidetovou sprškou. Také z koupelny se dá vyjít
rovnou na terasu a pak pokračovat třeba do sauny
nebo k whirlpoolu.
Sen všech lidí s malými byty a mnoha věcmi pak představuje velká technická místnost.
Do skříní se dá uložit vše potřebné pro úklid,
v prostoru určeném pro žehlení je i pult pro odkládání vyžehleného šatstva a našlo se tu i místo
pro velkou chladničku na víno.
■

Pokud lidé netrvají na tom, že
musí být při sprchování
schovaní za betonovou zdí,
skleněná stěna prostor
krásně zvětší

PŮDORYS
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1/ vstupní chodba, 2/ šatna u vstupu,
3/ koupelna, 4/ technická místnost,
5/ pokoj pro hosty, 6/ sauna, 7/ WC,
8/ vnitřní schodiště, 9/ obývací pokoj,
10/ kuchyňský kout, 11/ koupelna,
12/ šatna, 13/ ložnice, 14/ pracovna,
15/ dolní terasa, 16/ horní terasa s vířivkou
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Díky dostatku denního světla
vyniká v koupelně zajímavá
kresba na obkladech
z přírodního kamene

www.modernibyt.cz
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