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k d o  s i  t a d y  u ž í v á

Beáta žije většinu roku s manželem a třemi dcerami v Paříži. Venkovský dům si zvolili jako komfortní zázemí při pobytu 

v Čechách a zároveň jako místo pro setkávání Beátiny široké rodiny: nejčastěji za nimi jezdí rodiče z Moravy a sestra s rodinou. 

Dcery jsou navíc sportovně založené, hrají tenis, basketbal, ping-pong a plavání milují, takže bazén jede o prázdninách 24/7. 

„Pro Beátu je důležité, aby se všichni cítili komfortně, nejen ve vodě, ale i při odpočinku po koupání a taky na terase, kde přes 

léto často obědvají a večeří. Původní bazén z 90. let nebyl špatný, ale nezapadal vůbec do našeho konceptu: chtěli jsme pořádně 

vytuněného fešáka s průzračnou vodou, který bude atraktivnější než nedaleký rybník s písečnou pláží,“ říká Monika.  

Moniku už znáte z čísla 11/2021, kde jsMe váM ukázali, jak bravurně si v době covidové 
poradila s rekonstrukcí beátina venkovského doMu. nejinak toMu bylo i v případě 

bazénu a zahradní terasy s patieM, které se svého znovuzrození dočkaly letos.
text mirka vernerová | foto robert tichý

bazén s výhledem

Monika White,
designérka

venkovní lehátko alizé xs, barva 01cotton-White hliník, nerez, textilie, 189 × 34 × 72 cm, stolek, alizé 
offset low, barva a5-clay-Grey, hliník, v. 48 cm, Ø 55,4 cm, křeslo cadiz, kov, barva 47-stereo-anthracite, 
57 × 76 × 63 cm, vše fermob, ceny k doptání, polévková miska constance Gris, côté table, keramika, Ø 
19 cm, 280 kč, vše eshop.lepatio.cz; karafa abeille, la rochére, sklo, 750 ml, bonami.cz, 499 kč; stojanový 
basketbalový koš, spartan chicago, ocel, plast, nastavitelná výška 230–305 cm, 6990 kč, basketbalový 
míč jordy, guma, nylon, velikost 7, 439 kč, obojí insportline.cz; sklenice na stole a květináče u bazénu, 
majitelů vlastní

c o  b y s t e  M ě l i  v ě d ě t  o  b a z é n u
tady vždy bývá rozpočet, beáta s rodinou si ale čísla uvádět nepřála a my to respektujeme. když 
si nalistujete stranu 106, základní fakta o zapuštěných bazénech se přece jen dozvíte. beátin 
skimmerový bazén má rozměry 9× 4 m, je hluboký 140 cm, na betonovém základu je speciální 
fólie v krémové barvě a voda na ní vypadá božsky. schůdky jsou opatřeny protiskluzem. pod 
hladinou je osvětlení a elektrické vyhřívání, na noc ji zakrývá roleta navinutá na hřídeli, ta se 
ovládá na dálku. bazén udržuje a čistotu vody hlídá firma, jezdí sem jednou za měsíc. zároveň 
ho na jaře odzimuje (napustí vodu, vyčistí a nainstaluje technologii) a na podzim zase zazimuje.

zahrada je schovaná mezi stromy, jen 
na jihovýchod se otvírá do krajiny. „investice 
do akustické izolace čerpadla a filtrace se 
vyplatila, bazén jede bez přestávky, to bychom 
přišli o uši. nechtěli jsme klasické schůdky se 
zábradlím, máme betonové, zapuštěné pod 
hladinou, zvenku nejsou vůbec vidět, což je 
příjemné,“ vysvětluje beáta.  

c o  s e  M ě l o  z M ě n i t
1  srovnat u stávajícího bazénu nepraktický nadzemní okraj do jedné roviny s terénem. 
2  vyřešit hydroizolaci, odhlučnit strojovnu, natáhnout na dno a stěny novou fólii.
3  pořídit výkonnější filtraci a upgradovat technologii, která by vodu ohřála rychleji. 
4  výškově vyrovnat a upravit okolí bazénu, pořídit sem pohodlný a praktický nábytek. 
5  na terase u domu vyměnit těžkopádnou cihlovou dlažbu za modernější a světlou. 
6  natřít konstrukci pergoly, aby lépe barevně odpovídala stylu domu i venkovní podlaze.

Majitelka beáta  
s dcerami

před
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Jídelní stůl sika, ruční výroba na objednávku v indii, teak, 100 × 75 × 200 cm, 25 000 kč, židle 
cadiz, barva 47-stereo-anthracite, hliník, textilní výplet, 49,6 × 85,8 × 55,4 cm, 10 890 kč/ks, 
venkovní lehátko alizé xs, barva 01cotton-White fermob, hliník, nerez, textilní výplet, 
189 × 34 × 72 cm, křeslo alizé, barva 14-nutmeg, hliník, textilie, 68 × 104 × 88 cm, ceny k 
doptání, bezdrátová stojací lampa Mooon! h63, barva 14-nutmeg, hliník, sklo, v. 63 cm, 
9160 kč, bezdrátová vysoká stojací lampa Mooon! h134, hliník, sklo, v. 134, ,10 580 kč, 
vše fermob; sud na bambus, pozinkovaný plech, v. 90 cm, Ø 60 cm, cena k doptání, vše 
eshop.lepatio.cz; závěsné svítidlo Madagascar, Good & Mojo, bambus, stínidlo v. 50 cm, 
Ø 60 cm, světla24.cz, 7899 kč, zahradní gril, majitelů vlastní Původní podlaha kolem bazénu 

potřebovala vyměnit. nahradila 
ji tvrdá dřevina garapa, která je 
vyhlášená svou odolností a vysokým 
obsahem olejů, je tedy ideálním 
parťákem k vodě. „lamely jsme 
položili opačně, podélně k delší hraně 
bazénu, prostor se opticky zvětšil a je 
to i příjemnější při chůzi. Pokládku 
dělala firma Parket ateliér a byli fakt 
skvělí,“ říká Monika.
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Menší terasa u východu z obytné kuchyně je příjemně stranou, 
 funguje jako zašívárna pro dva a místo na dlouhou ranní kávu. 
o soukromí a přirozený stín se stará vzrostlá vistárie čínská (Wisteria 
sinensis), která bohatě vykvétá začátkem léta a vůně jejích květů 
připomíná orientální koření. v plánu je, že časem popne celou konstrukci.

koncept
nátěr pergoly selská barva 2704, kamenně šedá, osmo, 0,75 l, oleje-osmo.cz, 
1030 kč; povlak na polštář badiane Maia, vivaraise, bavlna, 45 × 45 cm, 990 kč, 
voálový závěs zeff voile craie, vivaraise, bavlna, len, 140 × 280 cm, 2050 kč, 
skládací stůl bistro, fermob, kov, v. 74 cm, Ø 60 cm, 4590 kč, křeslo alizé, 
fermob, barva 14-nutmeg, hliník, textilie, 68 × 104 × 88 cm, cena k doptání, vše 
eshop.lepatio.cz; židle, osvětlení, květináče, hrnek, majitelů vlastní

v  č e M  b y l a  P r o M ě n a  v ý J i M e č n á

„Jednoznačně v tom, že jsme celou rekonstrukci opět vedly s Beátou na dálku, v rukou jsme měly jen 

mobily a přes WhatsApp si ve dne v noci posílaly dlažbu, barevné vzorníky, lehátka, polštářky… Já byla 

v Praze a ona někde pod Eiffelovkou. Ale šlo nám to báječně a vlastně nás to obě i bavilo. Máme totiž 

podobné estetické cítění, čteme stejné knihy a listujeme ve stejných lifestylových časopisech. A hlavně 

jsme si už dávno padly do oka, což je pro mě ve vztahu designér – klient naprosto zásadní. Celá akce 

byla spíš překvápko pro Beátina manžela, který je pracovně hodně vytížený a rovnou se od všech našich 

aktivit předem a rád distancoval, takže jsme se obě bály, co tomu ve výsledku řekne. Ale prý za Beátou 

přišel a řekl: ‚C’est génial!‘ Oběma nám spadl kámen ze srdce!“ 

monika white, 
designérka

venkovní lampa 9769, redo, plast, v. 70 cm, 
Ø 20 cm, svet-svitidel.cz, 1761 kč; protiskluzná 
dlažba shade Ghiaccio, pastorelli, mrazuvzdorná 
keramika, 40 × 2 × 80 cm, eshop.obkladyvilimek.cz, 
2439 kč/m2; terasové prkno Garapa 
hladká, garapa, 458 × 2,1 × 14,5 cm, 1546 kč, 
ceskestavebniny.eu; venkovní křeslo alizé, barva 
14-nutmeg, hliník, textilie, 68 × 104 × 88 cm, cena 
k doptání, skládací stůl bistro, kov, v. 74 cm, 
Ø 60 cm, 4590 kč, obojí fermob, eshop.lepatio.cz
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křeslo na terasu volte 
polohovací, jedním 

kouskem vyřešíte sezení 
i ležení! 

kov a dřevo 
jsou dobří 
kamarádi. 

výrazná barva 
navíc přidá 

svěží akcent.
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M o o d b o a r d  t r o c h u  J i n a k  „s beátou jsme v covidové době vypilovaly materiály na dálku tak dokonale, že pak už jen stačilo sejít 
se nad vybranými kousky přímo na místě: chtěly jsme vidět, jak budou vypadat a fungovat na denním i večerním světle, za úpalu na horkém slunci i za 
mokra pocákané vodou z bazénu. Měly jsme vzorky lamel na podlahu, kousíčky dlažby, přikládaly je vedle sebe a testovaly je naboso i na dotek ruky.“

Při sezení na terase si můžete vybrat, jestli budete plně na 
slunci, zatáhnete si horizontální stínicí plachtu, nebo se úplně 
schováte hlouběji pod střechu. když se uvelebíte na pohovce 
v patiu, můžete si před dotěrnými paprsky zatáhnout lehké 
závěsy, které svým vlněním ve větru už tak příjemnou 
prázdninovou atmosféru ještě více rozpohybují. 

J a k  v z n i k a ly  P l á n y  a  n á P a d y

„Úplně na začátku jsem neměla v hlavě žádný plán, všechno se začalo rýsovat, až když jsem sem přijela. 

Bylo léto, zahrada kvetla a ptáci zpívali. Zažila jsem tu s Beátinou rodinou chvíli božského klidu, který 

jsem se pak už jen snažila mermomocí zachovat a jemně zdůraznit, což bylo i hlavní přání investorky. 

Výhodou byl obrovský prostor před domem a kolem bazénu, nemusela jsem se nijak omezovat, stačilo 

vše jen hezky barevně sjednotit. Rozhodli jsme se pro decentní, lehce seversky zemité tóny plaveného 

dřeva, které jsme doplnili bambusem, keramikou a textilem. Výrazné barvy a tvary sem vnášejí květiny 

a stromy, kterých je kolem spousta, a azurově modrá hladina vody, kterou nepřehlédnete. Beáta má 

ráda věci z mého obchodu Le Patio, takže i volba doplňků byla jasná,“ směje se Monika. 

monika white, 
designérka

Petrolejový povlak na polštář fara paon, vivaraise, bavlněný samet, 45 × 45 cm, 810 kč, 
zrcadlo, železo, sklo, ruční výroba, 60 × 80 cm, 6400 kč, voálový závěs zeff voile 
White, vivaraise, bavlna, len, 140 × 280 cm, 2050 kč/ks, přehoz, petrol Maia, vivaraise, 
bavlna, 240 × 260 cm, 5300 kč, jídelní stůl sika, ruční výroba na objednávku v indii, teak, 
100 × 75 × 200 cm, 25 000 kč, židle cadiz, fermob, barva 47-stereo-anthracite, hliník, textilní 
výplet, 49,6 × 85,8 × 55,4 cm, 10 890 kč/ks, menší bezdrátová stojací lampa Mooon! h63, 
barva 14-nutmeg, v. 63 cm, 9160 kč, vysoká bezdrátová stojací lampa Mooon! h134, 
v. 134, 10 580 kč, obě hliník, sklo, vše eshop.lepatio.cz; dlažba uptown Morningside, century, 
keramika, 50 × 2 × 100 cm, koupelny-ptacek.cz, 1359 kč/m2; čtyřmístná pohovka söderhamn, 
dřevo, ocel, pes, 291 × 83 × 151 cm, ikea.cz, 30 300 kč; polštář se střapci, majitelů vlastní
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b a r vy  a  M a t e r i á l y  „barevně neutrální základ relaxačního prostoru u domu vychází z vyšisované hnědé dřevěných lamel a chladivě 
šedého betonu okraje bazénu. proteplení sem vnáší kávová barva na stěnách patia, jejíž světlejší odstín se opakuje na křesle, o trochu rozruchu se stará 
petrolejová na kávovém stolku a plédu.“

doplňky

Miska jazzy aqua, bungalow, keramika, v. 6,5 cm, Ø 15 cm, 
bellarose.cz, 430 kč; pokojovka v květináči, oleandr, 
terakota, rostlina v. 60 cm, květináč Ø 25 cm, citrus-shop.cz, 
950 kč; židle cadiz, 47-stereo-anthracite, fermob, hliník, 
textilie, 49,6 × 85,8 × 55,4 cm, eshop.lepatio.cz, 10 890 kč; 
hrnek aqua haze, Mynte, keramika, 250 ml, bellarose.cz, 
159 kč; voálový závěs zeff voile craie, vivaraise, bavlna, 
len, 140 × 280 cm, eshop.lepatio.cz, 2050 kč/ks; polštář, 
alfa, jahu, pes, 45 × 45 cm, bonami.cz, 219 kč

J a k  s e  P r o M ě n a  l í b í  M a J i t e l c e

„Zbožňuju, když jsou věci přirozené a je na nich vidět zub času, nelíbí se mi sterilní interiéry a stejně 

to mám i venku. Líbí se mi nová podlaha u bazénu a tím, že jsme ji otočili o 90 stupňů, získal prostor 

kolem úplně jinou náladu, jako by se nadechl, pomohlo i srovnání terénu do roviny a dosetí trávníku. 

Povedlo se i zastřešené patio, kde je středobodem obrovská pohovka. K té mě přemluvila Monika, bála 

jsem se, aby venku neutrpěla, ale jak je schovaná před deštěm a sluncem, daří se jí skvěle. Jsem ráda, 

že jsme investovali do upgradu bazénu a veškeré technologie, hlavně jeho vyhřívání: dřív jsme čekali 

dva tři dny, než jsme se odvážili do něho hupsnout, dnes je vyhřátý za den. Výsledek je super, konečně 

máme příjemné, elegantní a pohodlné místo, kde se můžeme všichni společně bavit a odpočívat.“

majitelka beáta 
s dcerami

„během rekonstrukce nás napadlo upravit 
i zahradu. Pak se nám to ale rozleželo 
v hlavě a nechali jsme ji takovou, jaká je: 
bujnou a zarostlou. Pod starými stromy je 
chládek k nezaplacení, nová výsadba by 
navíc potřebovala pravidelnou zálivku a péči. 
a vzhledem k tomu, že beátina rodina sem 
jezdí jen občas, byl by to problém,“ vysvětluje 
Monika.

tlumené barvy a hladké 
povrchy prostřídejte 

s jasnými tóny 
a strukturami.

oleandr kvete 
celé léto, 

opojně voní 
a nevadí mu 
přímé slunce 

ani hustý déšť.
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