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.
Podkrovní 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 Praze“, 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.
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.“
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