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Prostorný mezonet v historickém centru Prahy skýtá majitelům spolehlivé útočiště před
vřavou okolního světa. Náročná precizní rekonstrukce byla korunována poklidným
ztvárněním interiéru, kde se nenásilně proplétá několik pečlivě volených barevných tónů.
Mezonetový byt pod střechou staré budovy již jednou rekonstrukcí prošel, noví majitelé však
byli jejím výsledkem více než zhrožení. Nefunkční dispozice, kombinace materiálů a barev k
pláči. Rozhodli se k zásadním změnám a nebyli na ně sami. S návrhářkou interiérů Marcelou
Bartákovou si padli do noty. Když jeden řekl A, druhý doplnil B a naopak. Společně se
dopracovali k bydlení v klasickém stylu, inspirací se jim stal starý New York. Jako
zhotovitele si paní Bartáková najala firmu Ladislav Zahrádka.
Pryč s tou zdí
Dispozičních změn proběhlo vskutku požehnaně, týkaly se výrazněji spíše prvního podlaží.
Nevhodně řešená kuchyň se dusila poblíž vstupních prostor. Dveře hned naproti vchodu
nechali zazdít a vytvořili plnou nerušenou stěnu. Druhé z původních kuchyňských dveří

vybourali a otvor vytáhli až do stropu. Z boční zdi zůstal nakonec pouhý fragment v podobě
zídky barového pultu. Prostor kuchyně se krásně otevřel a navázal na obývací pokoj.
Práce probíhaly za přísného dohledu statika, strop bylo nutno zpevnit železobetonem, do
vzniklé konstrukce instalovali bodové osvětlení.
Stará kuchyň navždy opustila scénu. Nová krasavice v béžových odstínech je vybavena
vestavěnými elektrospotřebiči, nechybí ani zásuvka na výrobu ledu. Do prostoru pod schody
návrhářka zakomponovala plno výsuvné zásuvky fungující jako spižírna, dřez volili
keramický. Baterie se tváří poměrně nenápadně, pouhým přepnutím však místo běžného
zdroje z městského vodovodního řadu získáte vodu filtrovanou. Filtr je ukryt v dolní skříňce.
Plynová varná deska pod oknem se nalézá v ergonomicky správné, nižší úrovni. Kromě
výsuvného děleného odpadkového koše mohou domácí využít raritu – stačí jen nadzdvihnout
pokličku a smést odpadky do otvoru v pracovní desce. Radiátor pod oknem „zmizel“, teplo
vychází vzhůru nenápadnou mřížkou. Kuchyň rámuje výrazný prvek, barový pult z materiálu
Technistone v odstínu bordó.
V pohodlí domova
V prvním podlaží se nalézá kromě vstupu a kuchyně ještě jídelna, obývací zóna, pracovna,
pánská koupelna se sprchovým koutem a samostatná toaleta s umývátkem. Vstup je laděn do
zelených odstínů a zelená pokračuje i do dalšího podlaží.
Vnitřní vstupní dveře jsou již béžové, předurčují vybarvení domácnosti. Zdobí je nová
skleněná vitráž. Právě tyto dveře určily vzhled dveří v celém bytě, podle nich byly na zakázku
zhotoveny kazetové modely z masivu.
Z obývacího pokoje je nyní vidět ke vstupu i do kuchyně. V těchto místech probíhaly
komplikovanější elektroinstalační práce. Majitelé rádi poslouchají kvalitní hudbu či sledují
domácího kino – každému přístroji bylo určeno jeho místo a následně byl připojen do sítě bez
rušivých povalujících se kabelů. Důvěru a pocit stability vyvolává sedací nábytek v zemité
hnědé. Na úrovni okenních parapetů místnosti dotvářejí béžové ozdobné reliéfní lišty.
Jídelna sestává z rozkládacího, diagonálně umístěného obdélníkového stolu, sezení doplňují
kůží potažené židličky. Odstínem korespondují s barovou deskou a sedáky barových židliček.

