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Na náv‰tûvû

V hlavní roli
zebrano
Neobvyklý interiér zdobený exotickým dřevem měl podle představ
majitelky původně zářit v dominantní červené. Ale názory se mění.
Stačil jediný pohled věnovaný pruhovanému dřevu a bylo jasno.

Hlavní spoleãenská zóna v sobû
sluãuje jídelnu a ob˘vací pokoj.
Prostoru udává tón v‰udypfiítomn˘
motiv exotického dfieva.

Na podlahy bylo poloÏeno lamino
v odstínu javoru.
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éměř stometrový byt v pražské novostavbě
se skládá z pěti místností, luxusně zařízené
kuchyňské zóny a velkorysého příslušenství.
K tomu přičtěme padesát a dvacet metrů pro
dvě terasy. Prostor obývají rodiče s dospívajícím synem, všem zajistilo nové bydlení dostatečné soukromí i prostor, kde se v klidu a pohodlí setkávají nad
chutnými pokrmy. Jedná se totiž o rodinu vysloveně
labužnickou.

T

o východním umění feng-šuej, hned poté ji oslovila
a přizvala ke spolupráci na novém bytě. Designérka se
chopilajednánísdeveloperem,kespecifikacismlouvy
došlo v roce 2006. V dispozici provedla pouze dílčí
změny a hned, co navrhla reálně nejvýhodnější vyústění veškerých instalací, mohla se autorka pustit do
tvorby toho, co je vidět nejvíc. Vybírala materiály, zařizovací předměty, navrhovala nábytek, volila barvy, zabývala se i sebemenšími doplňky, detaily i rostlinami.

Od kabelů po talíře

Sejdeme se v jídelně

S interiérovou návrhářkou Marcelou Bartákovou se paní majitelka seznámila na jedné z jejích přednášek

K nejvyšší koncentraci mlsných jazýčků dochází
zákonitě v jídelně. Časté návštěvy potřebují záze-
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Kolekci jídelních Ïidlí a pohovku volila autorka
ve stejném provedení z tmavé kÛÏe.

mí, domácí paní je proslulá vynikající kuchařka
a hostitelka. Prostor je zařízen posezením pro osm
hodovníků, interiérem se line kombinace lesklého zebrana s čokoládovým odstínem lamina
a výmalby v hořčicovém odstínu, která podporuje
dobrou chuť a náladu. Jako první v republice se
naší návrhářce podařilo vybavit místnost svítidly
Romano od Molto Luce v požadovaném specifickém odstínu Amber. Autorka nechala vyniknout
jednoduchosti nábytku a doplňků. Společně
s majitelkou nakoupily jídelní servisy a příbory
pro dvanáct osob pro různé příležitosti, neschází
například ani sada na rybí speciality. Zastínění formou japonských posuvných stěn s motivem výrazného květu, které se speciálně nechaly tisknout, čerpalo inspiraci právě v jedné z kolekcí
nádobí.
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Pomûrnû dlouhá chodba se zpoãátku
zdála b˘t k nevyuÏití. Staãil dobr˘ nápad
a sbírka grafik – a prostor se stal
dÛstojnou galerií. Hned u vchodu vedle
velkého zrcadla má místo stojan s ramínky.

Kuchyň, pečlivě prostorově propočítaná, se pyšní
nejmodernějšími elektrospotřebiči, kromě obvyklé
horkovzdušné trouby je k dispozici také špičková
trouba parní. Domácímu pánovi zajistí péči
o kvalitní sbírku vinotéka, potraviny rodina ukládá
do lednice amerického typu. Návrh kuchyně si vyžádal hodně času, realizaci na klíč uskutečnila autorka
interiéru za pomoci svých ověřených subdodavatelských firem. Volila tvar do písmene L doplněný varným ostrůvkem. Dílo korunuje nenápadná recirkulační prostorová digestoř ukrytá ve speciální
konstrukci.
Jelikož terasa v horním patře mírně stíní, vybírala návrhářka ve všech místnostech výmalbu jen z palety
světlých barev, aby dovnitř přitáhla a podpořila sluneční svit. V jídelně, obývacím pokoji i chodbě je vybudována malá osvětlená galerie, své místo tu získaly
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Do kuchyÀsk˘ch skfiínûk se toho muselo
vejít opravdu hodnû, autorka vyuÏila rÛzné
typy otevírání dvífiek, roh uzavfiela
hliníkovou roletkou.

Pracovní deska se dfiezem a stûnou ze
solidstone tvofií jednolitou hmotu.
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I loÏnicov˘ nábytek zdobí plochy d˘hy zebrano. Elektfiina je
k noãním lampiãkám vedena zdravû a esteticky kabely
zasekan˘mi do zdi. V‰imnûte si neobvyklého tfiásÀového stínûní.

grafiky Maxe Švabinského. Jídelnu a chodbu dotváří
koberec vyrobený na míru v USA a pohodlné kožené sedačky z obchodu Le Patio. Majitelé nepočítají,
že by návštěvy zůstávaly i na nocleh, kožené posezení proto není rozkládací.

9
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denní a spoleãenská ãást domu

8

Pokojíček už ne tak dětský
Barevně složitější zadání čekalo autorku v synově
pokoji. Nejdříve chtěl vzhledem ke své aktuální životní etapě černou místnost, původní požadavek posléze změnil na stříbrnou. Nakonec ve vzájemné
shodě vybrali přívětivější kombinaci, šedostříbrnou
výmalbu v „klučičím“ stylu doplněnou pozitivní
oranžovou. Na nábytku, opět zhotoveném na míru,
se uplatnil kovový odstín titanu, oranžové
a čokoládové. Pokoj obsadily figurky bojovníků, ještě větší množství by se jich dalo nalézt v pracovně.
Syn s tatínkem jsou nadšenými hráči hry
Warhammer, kdy spolu bojují různé druhy armád,
každá s jinými schopnostmi a magickými možnostmi. Hraje se na stole, kde jsou rozloženy i fyzické

Legenda:
1 – chodba
2 – ob˘vací pokoj, kuchyÀ, jídelna
3 – pokoj syna
4 – pracovna
5 – loÏnice
6, 7 – koupelny
8 – ‰atna
9 – terasy

komunikaãní, technické
a hygienické prostory

6
5

noãní a intimní ãást

1

4

relaxaãní ãást

3

2

9
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Ing. Marcela
BARTÁKOVÁ
(*1969)

Interior design

❚ návrhy interiérů
❚ realizace interiérů na klíč
❚ renovace, rekonstrukce a zařizování interiérů
soukromých i komerčně zaměřených
❚ design nábytku
❚ návrhy barevného řešení
❚ využívání prvků feng-šuej při tvorbě návrhů

SynÛv pokoj získal v˘malbou kluãiãí
atmosféru, ale díky oranÏové neztratil
optimismus.

Kontakt:
mobil: +420 606 736 399
tel.: + 420 242 487 027
marcela.bartakova@email.cz
www.interiery.euweb.cz

překážky (kopce, lesy...), centrem pražského dění je
místo zvané Ogří doupě. Pracovna zařízená velkou
knihovnou a pracovním stolem po dědečkovi vlastně ve finále slouží hlavně k přípravě a výrobě těchto
figurek.

Odpočinek v mnoha podobách
Na detailech záleÏí, viz dvefiní zaráÏku.
Mile nás pfiekvapil nenásiln˘ barevn˘
soulad nábytku a textilií
v chlapecko-muÏském pokoji.

Rodičovskou ložnici ve světlých barvách zajímavě
stíní třásně v kombinaci s roletkami v béžovém odstínu, které se opakují na svítidlech v chodbě, vše vyrobené na míru. Postele zakázkové výroby od šikovných
truhlářů, jakož i ostatní nábytek v celém bytě odkazují na hlavní materiál obydlí, exotické dřevo zebrano.
Zajímavá svítidla od Pamaluxu zajišťují decentní nasvícení ložnice. Pohodový spánek navozuje výmalba
v zelenkavé barvě a světlé smetanové tóny.
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Pro terasu autorka zvolila podlahu
z odolného tropického dfieva. Komplet
zahradního nábytku uÏ se tû‰í na novou
sezonu na ãerstvém vzduchu.

Domácí prádelnu ve vût‰í koupelnû kryjí
vysoké dvefie. Koupelnov˘ nábytek byl
zhotoven podle návrhÛ autorky interiéru.

Byt je zařízen hned dvěma koupelnami. Do menší
černo-bílé se vstupuje rovnou z ložnice rodičů, je zařízena sprchovým koutem a toaletou, využívá ji spíše domácí pán. Větší koupelna je ztvárněna
v béžových zemitých tónech a více času v ní tráví
majitelka. Kromě pohodlné vany se do ní vešla
i pračka se sušičkou. Nábytek na míru je i v těchto
místnostech samozřejmostí, majitelka oceňuje
i zabudovaný výklopný koš na špinavé prádlo.
Autorka interiéru vybírala i ručníky, doplňky a malé
dekorace do těchto místností.
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Detail dělá dílo
Praktická autorka se zaměřila na co nejefektivnější
využití úložného prostoru, obzvlášť co se kuchyně
a šaten týká. Interiér charakterizuje harmonické
barevné ladění. Kromě nábytku na zakázku se na
míru vyráběly i koberce a třásňová svítidla.
S novým bydlením jsou tři členové domácnosti
spokojeni a k výrazným změnám či přestavbám se
rozhodně nechystají. S nadcházejícím teplejším
obdobím a vlahými večery budou rádi hodovat
i na větší terase vyložené exotickým dřevem bangkirai. Uvažují o krbu, ohništi nebo tepanu (železný
plát, takzvaný japonský gril).
Jana MATOUŠKOVÁ
Foto: Pavel RYDL

Men‰í z koupelen je zafiízena bezrámov˘m
sprchov˘m koutem a toaletou. Kontrastní
ãerno-bílou kombinaci zjemÀuje ‰edá.

