
JAK BYDLÍ

Podle současného nájemníka, režiséra ze 
zámoří, má tenhle byt americký styl. Jeho 
majitelka zase tvrdí, že do něj zamíchala 
trendy bydlení Francie a Anglie. Ať tak či tak, 
interiér je to povedený. 
T E X T  K L Á R A  M A N D A U S O V Á  |  F O T O  V Á C L A V  V A L N Ý
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Chvála
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Štuky 
Stěny i stropy zdobí 
precizní štuky. Nad 

hlavou vám lítají motýli 
a rostou květiny. Tenhle 
nápad si majitelka bytu 
velmi pochvaluje. Dodal 

mu ženskost 
a noblesu. 

D 

vacet let žila Tereza v zahraničí, 
z toho pět let byla jejím domovem 
Amerika, kde si vedle své práce 

stihla udělat certifikát realitního makléře. 
Cestovala, vystřídala mnoho hotelů, viděla 
spoustu nemovitostí a inspirovala se. 
Z některých věcí byla tak nadšená, že se 
rozhodla přenést je do svého bytu v Praze. 
Sama v něm nebydlí, pronajímá ho a chce, aby 
se tu lidé cítili dobře a prožívali romantické 
chvíle, stejně jako ona na svých cestách. „Vždy FO
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OBJEV! Skleněnou soupravu 
zdobenou zlatem koupila 

majitelka z pozůstalosti jedné 
staré paní od jejího vnuka za dva 

tisíce korun. Je z ní nadšená. 

RAPSODIE VE ZLATÉ  Na tomhle 
místě krb nikdy nebyl. Přesto se sem 

římsa, mřížka i repasované zlaté zrcadlo 
nad nimi velmi hodí. 

jsem chtěla mít byt právě tady v centru 
Prahy kousek od Pařížské. Když jsem 
do něj poprvé vešla, jen jsem nakoukla 
a hned věděla, že právě ten chci,“ říká. 
Oslovilo ji nejen místo, ale i prostor, 
vysoké stropy, velké místnosti a díky 
mnoha oknům spousta světla.  
 
DOBRÉHO POMÁLU 
Vybavení bytu svěřila Tereza 
designérce Janě Collins, se kterou si 
rozumí, a začaly vymýšlet. Byt je na 
první pohled velmi vzdušný. Není 
přehlcený předměty ani barvami. 
Sama Tereza není velkou příznivkyní 
výrazných barev, má ráda přírodní 
tóny. I proto zvolila na stěny bílou. 
„Přátelé se mě ptali, proč nepoužiju 
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TAM, KDE SE JÍ  Stůl byl 
vyrobený na míru tak, aby 

ladil s kuchyní. Židle pocházejí 
z internetového obchodu. Obojí 

je, ač se to na první pohled 
nezdá, velmi těžké, a tudíž 

stabilní.
barvy, ale já chtěla mít interiér 
francouzsky čistý. Bílá skvěle ladí 
s dubovými parketami, které jsem 
nechala renovovat. Původně měly 
být lesklejší, ale teď už se mi jejich 
mat líbí,“ svěřuje se. Barvu na stěně 
si dovolila jen v ložnici, kde je část 
vymalovaná mentolovou zelenou.  
Od začátku ale věděla, že chce 
sametový olivově zelený gauč. Trvalo 
docela dlouho, než sehnala ten pravý, 
protože navíc musel být rozkládací, 
to aby se v bytě vyspali čtyři lidé. 
Pod ním je koberec, který vypadá 
sešlapaně, jako by po něm prošla celá 
staletí, ale je úplně nový, dojem stáří 
je úmysl designéra. Jana dodává, že 
majitelka chtěla v interiéru kromě 
přírodních tónů i zlatou. Proto je nejen 
na dekoračních předmětech, světlech 
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Práce 
pro pasíře 

Umístit digestoř, která by 
se sem hodila, byl trochu 
problém. Nakonec padla 
volba na válcovou s tím, 
že zlatý plášť udělá na 

zakázku pasíř. 

„Ma jit elka by tu cht ěla, aby byla kuchyň 

součástí prostoru, kde s
e ži je. Ten, kdo vaří, tak 

neztrácí kontakt s ostatními.“
Jana Collins, designérka
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vybírá, tak s radostí a vědomím, 
že se bude jednou někomu hodit. 
„Nedávno jsem objevila sklad, kde 
vyprodávali věci z luxusního hotelu. 
Našla jsem tam skvělý stolek a lampu 
se žlutozlatým kloboukem, všechno 
za 3 100 korun! Musíte nad takovými 
věcmi sice chvíli přemýšlet, ale pak 
jsou z nich krásné doplňky,“ dodává FO

TO
 V

Á
C

LA
V

 V
A

LN
Ý

HEADLINE home idyes
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JAKO NA ZÁMKU   
O posteli bylo jasno hned 

od začátku, měla být velká 
s vysokým měkkým čelem 

a dvojitou, takzvanou 
americkou přikrývkou. 

TEN SE PODAŘIL!  Lustr není z dědictví po 
šlechtici, ale z obchodu na okraji Prahy a stál 

necelých deset tisíc korun. Spolu se štukem na 
stropě ale vytváří takřka zámeckou atmosféru.

1 

Štuky Vypadají, že tu už byly, 
ale opak je pravdou. Jsou nově 

udělané, ale působí dobově.

2 

Dekorace Zlatá a stříbrná 
jsou barvy pro odvážné, ale 

do takového interiéru určitě patří. 
Zacházejte s nimi ale citlivě jako 
s pověstným šafránem.

3 
Barvy Bílá na stěnách, dřevo 
na podlaze, to je základ. K němu 

zvolte jednu barvu, která se bude 
v místnosti opakovat. Ideální jsou 
pastelové barvy, nic nezkazíte, pokud 
je použijete tón v tónu. 

JAK NA ROMANTIKU 
POKUD CHCETE MÍT BYT 
ROMANTICKÝ A ÚTULNÝ, 
POHRAJTE SI S DETAILY.

nebo vypínačích, ale v místnosti 
s kuchyňským koutem dominuje 
zlatý válec digestoře. „Museli jsme 
to vymyslet. Digestoř nikdy není 
takhle dlouhá, a proto jsme ji nechali 
obalit pasířem na míru,“ vypráví 
Jana. S šedou barvou kuchyňských 
skříněk dokonale ladí, stejně jako 
s černými komodami. „Ty jsou ze 
starožitnictví, nechali jsme je repasovat 
a přestříkat načerno. Díky barvě 
dostaly moderní nádech, snoubí se 
v nich staré s novým,“ dodává Jana. 
Ve skleníku mezi okny jsou věci, které 
majitelka objevila v různých bazarech 
a obchodech a padly jí do oka. 
Například na Facebooku v aplikaci 
marketplace narazila na zlacený 
skleněný džbán se skleničkami za dva 
tisíce korun, nabízel je z pozůstalosti 
po babičce její vnuk. „Do těch jsem 
se zamilovala,“ říká majitelka. Cokoli 
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Antik 
Hodně věcí sehnala 

designérka Jana spolu 
s majitelkou bytu ve 

starožitnictvích. Bavilo je 
objevovat zašlé kusy, kterým 

vrátili spolu s řemeslníky 
původní krásu. 

JAK BYDLÍ
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„Do koupelny jsem cht ěla dekor mramoru. A k tomu na podlahu koberec vyskládaný z dlaždic, jak jsem to viděla v jednom zahraničním hot elu. Povedlo se to přesně podle mých představ!“
Tereza, majitelka bytu
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design S úpravou bytu vám pomůže designérka 
Jana Collins ze Senses Studio. www.sensesstudio.cz  
nákupy Zajímavý nábytek a doplňky objevíte 
například na westwing.cz.

KONTAKTY, KTERÉ BY SE 
VÁM MOHLY HODIT
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a ukazuje na stolek, na kterém dnes 
stojí květina.  
Stěny zdobí jednoduché černobílé 
fotografie. Podle Jany se ještě budou 
doplňovat a měnit.  
Ložnici vévodí postel s vysokým 
polstrovaným čelem. Jana s Terezou 
si pochvalují, že i s matracemi stála 
okolo šedesáti tisíc korun, protože 
byla z končící kolekce. Pyšné jsou 
i na skleněný lustr, který vypadá 
jako starožitný, ale je nový. Spolu se 
štukem na stropě dává pokoji zámecký 
nádech. Ke komodě ještě přibudou 
noční stolky, které také koupily jako 
starší a nyní se repasují. 

S LÁSKOU ŽENY 
Záležet si obě ženy daly i na koupelně. 
Nebyla prý vůbec pěkná. Dnes je jako 
na zámku. Tereza je milovnice van, ale 
její muž poradil, že on by na cestách 
spíš ocenil sprchu. Proto tu vznikl 
prostorný sprchový kout, původně 
měl být bezbariérový, ale stáří domu 
a stav podlah nedovolily. Vedle něj 
je důmyslně ukrytá vestavěná police. 
Pračka i sušička musely za dveře, na 
chodbě jsou skryté ve skříni. „Nemám 
ráda, když jsou spotřebiče v koupelně,“ 

vysvětluje Tereza.  
Cení si i svého nápadu 

vyskládat na zem do 
mramorové dlažby koberec 
z černých dlaždic. 
Celkově je se svým bytem 
spokojená, líbí se prý i jejímu 

muži, který dává přednost 
modernímu jednoduchému 

stylu. Byt je zařízený s láskou ženy, 
ale muže neurazí. 

Čistota 
Barva světlého 

mramoru, bílá keramika, 
několik černých dlaždic na 
podlaze a stříbrné doplňky 

propůjčují koupelně 
vznešený šlechtický 

styl. 
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