
Napodobit pařížské bydlení není tak jednoduché, jak by se na první pohled 
mohlo zdát. Je to trochu jako se stylem Pařížanek – taky nestačí jen červená 

rtěnka.

Kristýna Mazánková

noblesa
Francouzská
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Tenhle byt není 
na Montmartru. 
Najdete ho v Praze.
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Tip designérky 
Marcely Bartákové:

Nebojte se kombinovat staré s novým, 
propojte lesk a patinu.K dyž přišla interiérová 

designérka Marcela 
Bartáková do zchát-
ralého bytu v centru 
Prahy poprvé, nejdřív 

se trochu lekla. Hned na druhý 
pohled ale vytušila velký poten-
ciál. „Zachovaly se vysoké stropy, 
původní parkety i některé dveře, 
v bytě byla spousta přirozeného 
světla,“ vyjmenovává.
A tak se Marcela Bartáková 
nadšeně vrhla do rekonstrukce. 
Naštěstí bylo na všechno dost 
času, majitelé nijak nespěchali, 
mladá rodina totiž trvale žije 
v domě nedaleko Prahy a byt vy-
užívají jen v případě, že do města 
vyrazí za kulturou. Zevrubná 
rekonstrukce nakonec zabrala 
celý rok – renovovaly se podlahy, 
do koupelen a šatny se instalo-
valo podlahové topení a parkety 

Kuchyňský kout je 
propojený s jídelní 
částí, místnost je 
krásně vzdušná

Hostinský pokoj 
pro děti. Pohovka 
je rozkládací  
a je na ní možné 
přespat.
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>

Na bytě 
v centru Prahy 
pracovala 
designérka 
Marcela 
Bartáková  
přes rok
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se tu nahradily velkoformátovou 
dlažbou. V celém bytě se také 
dělaly nové rozvody elektřiny 
a vody.

Paris, je t’aime!
Nejdůležitější ale byla při celé 
rekonstrukci jiná otázka: jak 
uprostřed Prahy dosáhnout 
atmosféry pařížského městského 
bytu? K noblesnímu dojmu při-
spěly detaily jako dekorační lišty 
u stropu a sloupy ve výklenku – 
ty se naštěstí zachovaly původní. 
„Eleganci prostoru umocňují i ta-
pety v rámech z ozdobných lišt. 
Pro dotvoření atmosféry jsem ne-
zapomněla ani na krytí radiátorů 
ve stejném stylu jako nábytek,“ 
popisuje Marcela Bartáková. 
Klíčová je i výmalba, designérka 
zvolila šedivé odstíny. „Šedá je 
nadčasová a elegantní, navíc 
působí stejně univerzálně jako 
bílá a interiérům dodá vznešený 
pocit,“ vysvětluje.
V obývacím pokoji na první po-
hled zaujmou dva výrazné prvky, 
rozsáhlá knihovna, kterou de-
signérka nechala vytvořit na mí-

Atmosféru staré 
Francie dotvářejí  
i vzorované hedvábné 
tapety zarámované 
v elegantních lištách.

Velkorysé 
dvoukřídlé 
dveře dodávají 
bytu vzdušnost

Ložnice 
majitelů. 
Eleganci 
nahrává šedá 
výmalba.
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ru, a krb. Bohužel, skutečný krb 
nebylo možné vybudovat, a tak se 
využily imitující dekorativní prvky, 
hřejivou atmosféru pak zajistí 
elektrická krbová vložka. Pro cel-
kový dojem jsou podle designérky 
důležité i drobnosti jako vypínače 
a zásuvky. 
Jedno z hlavních lákadel celého 
bytu si ale Marcela Bartáková 
nechává až nakonec – přivádí mě 
k pompézní vaně na nožičkách. 
Na stěnách koupelny je 3D obklad, 
ze kterého vystupuje květina 
z kamínků, nechybí ani relaxační 
zóna v podobě křesílka s lampou. 
Tady by člověk snadno vydržel 
odpočívat celou zimu. 

Tip designérky  
Marcely Bartákové:
„Dejte si záležet na výběru 
zdánlivých drobností - třeba 
vypínače mohou celkový dojem  
z bydlení výrazně vylepšit.“

Stylové 
umyvadlo 
od značky 
GloboVýklenek našel 

díky poličkám 
nové využití

Relaxační zóna  
v koupelně
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