Průvodce
vašimi nákupy

ať si klidně prší! Jednoduchá kuchyň
s důkladnou konstrukcí je koncipovaná tak,
aby zařízení neublížily žádné živly během
sezony – nábytek se uklízí až na podzim, kdy
grilování vystřídá posezení u vnitřního krbu.

Na návštěvě:

Kuchyň
v zahradě

Designérka Monika White nás pozvala do další kuchyně,
kterou vytvořila a zařídila. Navrhla ji jako venkovní
pokračování přízemního bytu, jehož kuchyň s jídelnou
plynule přechází francouzskými dveřmi rovnou
na zahradu velké činžovní vily na pražských Vinohradech.

Inspirace ze Středomoří
monika white hledá a pořizuje
nábytek a doplňky pro své projekty
(a také pro svůj obchod Le Patio) přímo
v Indii – v kombinaci s industriálními
prvky a českou zástavbou tak prostor
získává zcela osobitý styl.
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Za těchto výchozích podmínek Moniku
White napadlo udělat něco velmi jednoduchého – designově i technologicky
dokonalou obdobu středomořských venkovních kuchyní. Stačí jen jeden bytelný
pult, pořádný rošt (v tomhle případě jsou
jeho součástí dva grily), tekoucí voda,
a je hotovo! Tomuto pojetí napomohla
i blízkost vnitřní kuchyně, kam je to
z venku jen pár kroků. „Nebylo potřeba
vymýšlet žádné složité úložné prostory
na nádobí ani instalovat lednici,“ říká

designérka. „Kvůli památkářům jsme
navíc nemohli počítat s žádným krytím
shora, a tak jsem celou kuchyň musela
koncipovat tak, aby bez úhony vydržela
slunce i déšť. Tomu jsem přizpůsobila
materiály i jednotlivé kusy nábytku
a jejich povrchovou úpravu,“ popisuje
Monika White.
Designérka proto vsadila především
na přírodní kámen – ten tvoří pracovní
desky na kuchyňském pultu (přírodní
žulová deska, která se prodává pod názvem Nero assoluto) i desku jídelního
stolu pro osm osob. Na starém dřevěném
stole z Indie je položená deska z brazilské
žuly. Kuchyňský pult je postavený z betonu v pohledové úpravě, všechny dřevěné i kovové prvky mají voděodolnou
venkovní úpravu a díky patině budou
stárnout už jen do krásy.
Od překrásné romantické okolní
zahrady (mimochodem navržené
Atelierem Flera) kuchyň opticky odděluje pár týkových sloupů, které slouží
také jako opora pro osvětlovací systém.
„Jsou dvě stě let staré, a jakmile jsem
je zahlédla, hned jsem věděla, že právě
takové sloupy sem hledám,“ vzpomíná
designérka.

univerzální vejce
V na míru vybudovaném hnízdě
trůní obří gril – tzv. zelené vejce.
Umí toho spoustu: nejen griluje,
ale také hlídá teplotu, pomalu
peče a udí.
co se skrývá za dvířky
Bytelný betonový pult vlastní
kuchyně je osazený dřevěnými
patinovanými dvířky, za nimiž
jsou úložné prostory na pár
kousků venkovního nádobí,
a především na technické zázemí
(dřevěné uhlí do grilu i plynovou
bombu k dalšímu grilu)
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ybudovat venkovní kuchyň
s posezením v památkově
přísně střežené funkcionalistické zástavbě na pražských
Vinohradech nebyl pro designérku vůbec
snadný úkol. Zvláště s vědomím, že majitel (Američan, který si v Praze zařídil
jeden ze svých domovů, jež má rozeseté
po celém světě) žije bohatým společenským životem a často pořádá party pro
větší počet hostů. Cílem tedy bylo vytvořit
takový prostor, který vyhoví nárokům
majitele, nenaruší celkový charakter
stavby a zároveň má snadno odstranitelné
všechny prvky.
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V jejím stylu

budiž světlo
Industriální svítidla se do venkovních prostor
skvěle hodí, jednak stylem, jednak odolností.
Dvouramenný lustr německé rodinné firmy
Ebolicht pořídíte za 9500 Kč
na eshop.lepatio.cz.

kámen, dřevo, kov
Deska jídelního stolu z brazilské žuly
má překrásnou kresbu a je usazena
na starém vyřezávaném stole. Stůl
doplňují celokovové židle nebo kovové
židle s látkovými výplety.
vestavný plynový gril
z lavičky bar a zase zpět

Pokud nepotřebujete nakrmit tolik lidí

Stará indická školní lavice slouží složená jako běžná

najednou, bude vám stačit i skromnější

lavička s opěradlem – ve chvíli, kdy se koná večírek,

varianta, jen se třemi hořáky a za podstatně

z ní ve vteřině vykouzlíte malý bar

nižší cenu. Například typ Cadac-Meridian
3 Built-In koupíte na www.grilguru.cz

Tipy moniky white
■ Při zařizování venkovní kuchyně se
snažte o co největší odolnost všech
prvků – raději investujte do dražšího
zařízení, které nebudete muset při
první přepršce uklízet.
■ Na zahradním vaření je skvělé,
když si ingredience trháte rovnou
ze záhonů – nezapomeňte proto
na založení bylinkové zahrádky.
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Grilování na druhou
Majitel téhle kuchyně je vášnivý kuchař
a na zvoleném zařízení je to znát. Kromě
grilu – populárního zeleného vejce na dřevěné
uhlí – zvolil ještě plynovou variantu. Vestavný
kanadský gril NAPOLEON (typ BILEX 485)
je pomocník na profesionální úrovni i zdařilý designový prvek. Je vybavený čtyřmi
trubicovými hořáky a k tomu extra zadním
infra hořákem pro využití otáčecího zařízení
na pečeně, drůbež v celku nebo živáňské.
„Když máte v kuchyni tyhle dva grily, už nic
víc nepotřebujete, ani když čekáte fakt velkou
společnost,“ vysvětluje autorka projektu.

Co by mělo být jinak
Zařízení je sice odolné, ale majitelé by občas přivítali střechu, jež by je ochránila před sluncem
i deštěm. „Plánujeme sem snímatelnou plachtu,
je to řešení, které obstojí i před přísnými památkáři,“ uzavírá designérka Monika White.

kovové křeslo s výpletem
Na křesílko s vtipnou konstrukcí
a výpletem vyrobené v Togu může klidně
pršet celé léto. K dostání v Le Patio
za 5900 Kč.
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za 15 490 Kč.

