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Na návštěvě:

V
šichni řemeslníci tvrdili to samé: 
vytvořit zahradní kuchyň bez 
střechy, která odolá větru, dešti 
a mrazu bez jakéhokoliv zakrytí, 

bude hodně obtížné. Nakonec to dokázali 
a majitelka má z okna domu nerušený výhled 
na elegantní zahradní nábytek se žulovou 
pracovní deskou, kterému dominuje gril do-
plněný o plynový vařič. Vše působí, jako by to 
bylo součástí zahrady odnepaměti.   
„Tak se pozná dobrý design – máte pocit, že 
to tam bylo vždycky,“ směje se Monika Whi-
te, majitelka studia Le Patio, která návrh vy-
tvořila s manželem, architektem Michaelem 
White. Snažili se vyhovět několika přáním 
majitelky: aby venkovní kuchyně nezasa-
hovala do zahrady, ale šetrně do ní zapadla, 
nehýbalo se s výškou terénu a aby zůstala 
zachována původní dlažba i velký jídelní stůl, 
u něhož se schází početná rodina. 
Takový návrh nevytvoříte od stolu. „Všech-
no jsme vymýšleli a měřili na místě, až jsme 
našli ty správné rozměry. V zahradě se nic 
neměnilo, jen jsme dodělali žulové schody 
oddělující dlažbu a zahradu – a nakonec 
i ony vypadají tak, jako by v zahradě byly 
vždycky,“ říká designérka.

Dvířka z Indie 
Na stavbě se vystřídalo tolik řemeslníků, 
kolik jich obvykle staví celý dům: malíři, 

obkladač, elektrikář, instalatér, truhlář, 
zahradníci... Nejdelší cestu měla dvířka skří-
něk, která cestovala až z Indie, kde je Moni-
ka White objevila během jedné ze svých cest. 
Sto let staré dveře z vysušeného teakového 
dřeva přesně splnily nároky na kvalitu ven-
kovního nábytku. Prověřila už je jedna zima  
– barva sice mírně vybledla, ale patina dvíř-
ka barevně sjednotila a vypadají ještě lépe.

Elegantní řešení
Vnitřek skříněk chrání kvalitní hydroizola-
ce. „Klientka chce mít všechno na pohled 
stále hezké, odmítá přes kuchyň a spotřebi-
če přetahovat jakékoliv návleky a přehozy, 
které nedává ani na venkovní nábytek. 
V případě kuchyně to pro nás byla velká 
výzva,“ přiznává majitelka studia Le Patio. 
Nejzapeklitější se ukázalo zakrytí plyno-
vých hořáků, kolem kterých by voda při 
dešti protékala do nábytku. Bylo tedy nutné 
je schovat před deštěm, ale jak?
Kovový poklop je sice účinný, ale příliš 
těžký a ani ne moc hezký. Designéři chtěli 
něco lehčího a elegantnějšího – kulaté kryt-
ky nakonec vyrobili kameníci. Že působí 
jako přirozený doplněk hořáků? „Ano, 
vypadá to, že jsme to tak chtěli od začátku, 
ale stálo nás to hodně přemýšlení. Vždyť ani 
kameníci nikdy nic podobného nedělali,“ 
přiznává designérka.

Indiánské léto

MONIKA WHITE

Život v Paříži, Asii i na Blízkém 

východě ji ovlivnil v nevšedním 

nahlížení na estetiku. Od roku 2004 

vlastní studio Le Patio v Praze a její 

projekty mnohdy přesahují hranice 

běžného interiérového designu či 

architektonické realizace.

Venkovní kuchyně u domu za Prahou je unikátní z několika důvodů: 
kromě grilování se v ní dá vařit a designérka Monika White splnila 
důležité a celkem náročné přání majitelky, aby kuchyň bez střechy 
nic nezakrývalo ani při nepříznivém počasí. 
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VAŘENÍ S VÝHLEDEM 

Kvalitní žulová pracovní deska odolá 

jakémukoliv počasí. Samozřejmostí 

kuchyně byl dřez, kam instalatér 

přivedl vodu z domu.

GRILOVAT I VAŘIT

Hořáky vedle grilu bylo 

třeba zakrýt před deštěm. 

Kameníci vytvořili lehké 

a elegantní krytky. 

NA KOLEČKÁCH

Servírovací stolek je 

šikovným ukončením 

kuchyňské linky. Využijete 

ho při vaření i u stolu. 
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HRA SVĚTLA A STÍNU

Bambusová svítilna Take A Way bílá, 

5990 Kč, lucerna Take A Way XS černá, 

5390 Kč, www.eshop.lepatio.cz

ČERSTVÉ PO CELÝ DEN 

Tác s poklopem Riva, 3450 Kč, 

www.eshop.lepatio.cz

TIPY DESIGNÉRKY
■ Praktický je odkládací stolek 
na kolečkách, který si můžete 
při vaření přitáhnout blíž k sobě 
a poté převézt k jídelnímu stolu. 
Anebo lehký kovový, který snadno 
přenesete. Firma Fermob je vyrábí 
ve 24 barvách, takže stolek sladíte 
s jakoukoliv kuchyní. 
■ Minibar je elegantní řešení pro 
venkovní kuchyni. Existují i takové, 
které nejsou příliš hluboké a vejdou 
se díky tomu do skříňky.

V jejím stylu

STÁLE PO RUCE 

Kovový odkládací stolek Fermob, 

4390 Kč, www.eshop.lepatio.cz

Kuchyň místo lavice
Majitelé domu si přáli barový pult, k němuž se 
nakonec vešla jen jedna židle, ale ona vlastně stačí 
– jeden z rodiny vaří a druhý mu dělá společnost 
u skleničky vína. Partneři mají činnosti v kuchyni 
rozdělené: zatímco muž raději griluje, žena častěji 
vaří a nechce být při vaření zavřená v domě, proto 
je zahradní kuchyně doplněná o plynový vařič. 
Právě v tom je výjimečná. Venkovní barbecue 
si u domu buduje stále více lidí, plnohodnotná 
kuchyně běžná není (a bez střechy už vůbec ne). 
Monika White si to vysvětluje tím, že lidé netuší, 
co by mohli mít. „Pracuji teď u klientů, kteří mají 
byt s velkou terasou. Tu jim hyzdí ošklivé potrubí 
vybudované na vedlejším domě, proto se na mě 
obrátili s prosbou, že by potrubí chtěli zakrýt něja-
kou dlouhou lavicí. Když jsem navrhla, že jim mís-
to lavice postavím kuchyň, protože tu vnitřní mají 
v bytě o patro níž, nadšeně souhlasili, ačkoliv za-
platí víc,“ vypráví Monika White s tím, že klienty 
takové řešení na terase vůbec nenapadlo – a v tom 
vidí příčinu, proč nejsou venkovní kuchyně rozší-
řenější. Lidé je potřebují a chtějí, jen zatím nevědí, 
že by je mohli mít.

▼

BAROVÝ PULT Mezi kuchyňskou linkou a jídelním stolem 

bylo místo na vysokou barovou židli. Kdo vaří, může mít 

díky tomu společnost. 

MINIBAR Lednici 

potřebuje každá 

kuchyně,tyto skříňky 

skrývají malý 

minibar. 


