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Bydlení

Nenápadný luxus
s venkovní kuchyní

Do velkorysého domu za Prahou se designérka Monika White vrátila
po letech. Novou tvář získaly pokoje v patře a majitelé si teď navíc mohou
léto plně vychutnávat pod širým nebem díky otevřené venkovní kuchyni.
Text: Markéta Růžičková, foto: Robert Tichý

M

ít nezastřešenou kuchyň v českých podmínkách zní jako nesplnitelný sen. Přesto
jsme jednu takovou mohli obdivovat nedaleko od Prahy. „Klientka se chtěla vyhnout
tomu, že se bude půl roku dívat venku na zakrývací
plachty, proto si přála kuchyň, které nebude vadit
nepřízeň počasí,“ vysvětluje designérka Monika White, která se podílela na rekonstrukci tohoto domu již
před deseti lety. Spokojená majitelka si ji však pozvala nejen kvůli zmiňované venkovní kuchyni. Dalším
zadáním bylo přestavět dvojici pokojů v patře poté,
co se jí odstěhovala dcera. Novou podobu získal též
vstup do zahrady. Stylová kovová branka do středních Čech přináší kousek středomořské atmosféry.

praktická i krásná
Jak se s výzvou, kterou požadavek na nezastřešenou
kuchyň představoval, designérka poprala? „Bylo třeba vybírat odolné materiály, které vydrží změny počasí. Kuchyň se tím pádem stavěla, jako by šlo o přístavek domu, dělala se na ní fasáda, hydroizolace
apod. Na desku je použita žula Nero Assoluto, která
vydrží všechno a schody jsou také žulové. Nechybí
granitový dřez s venkovní baterií. Dvířka kuchyně
jsou pak starožitná, jedná se o téměř nezničitelné

vizitka

staletý
teak
Odolná dvířka
venkovních skříněk
pocházejí z Indie
a jsou přes sto let
stará, takže bez
problémů vydrží
rozmary počasí.

54

Monika White vyhlíží
novým velkorysým oknem
z ložnice majitelů.

Díky prosklené části stropu se
může majitelka před usnutím
kochat hvězdami nad hlavou.

Monika White je designérka
a majitelka concept storu
Le Patio v Praze. Od roku 2011
se věnuje realizacím soukromých i veřejných
prostor. Většinou jde o kompletní rekonstrukce,
novostavby, úpravy developerských projektů,
ale ráda dělá i změny vybavení interiérů. Za svůj
nejlepší projekt považuje rekonstrukci kulturního
centra Lovoš v Lovosicích. Dalšími zajímavými
projekty jsou například přeměna bývalého
litoměřického nádraží v multifunkční objekt
s kavárnou, rekonstrukce kanceláří Conseq,
rekonstrukce lodi Bam Bu Dah a realizace
restaurace Beef Bar.
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Bydlení
lněná krása
Jednou z novinek je
i jídelní stůl
v přízemí se židlemi
čalouněnými lněnou
látkou. Ty se tak
krásně doplňují se
závěsy ze stejného
materiálu.

Po industriálním kovovém schodišti
se jde do patra, kde je dvojice nově
zrekonstruovaných pokojů.

Velkorysé prosklení
stropu a okna,
otevírajícího se jako
harmonika, umožňuje
co největší propojení
s exteriérem i v patře.

a vzhledem k tomu, že z bývalého
dětského pokoje je nejhezčí výhled
na okolní krajinu Brd, vysnila si, že by
tam chtěla mít ložnici. Architekt Michael White, manžel designérky, přišel s nápadem, že se zvedne střecha,
aby stěny nemusely být zešikmené,
jako to v podkroví běžně bývá. Změna
se nakonec realizovala symetricky jak
v nové ložnici, tak v pokoji pro hosty
na opačné straně. „Když jsme se všichni sešli při plánování této přestavby,
v rámci brainstormingu vyplynulo,
že by se paní domu líbilo v noci dívat
na hvězdné nebe nad sebou. Tak vznikl odvážný nápad udělat částečně prosklený strop. Byla to tudíž technicky

Na širokém parapetu
nových oken je udělané
pohodlné sezení.

více než sto let staré teakové dřevo z Indie. Akorát venkovní gril se někdy zakrývá plachtou,“ popisuje Monika White náročnou realizaci. A vzhledem k tomu, že
majitelka chtěla pod širým nebem nejen
grilovat, ale též vařit, přichystala pro tým,
který se na stavbě kuchyně podílel, další

oříšek. „Museli jsme vymyslet, jak ochránit plynové hořáky. Představovali jsme si
poklopy, které budou estetické, snadno
se zvedají a zároveň přes ně nepoteče.
Nakonec kameníci vymysleli originální
kulaté pokličky,“ ukazuje nám designérka další originální a hlavně plně funkční

Plynové hořáky chrání
kamenné pokličky, takže
do nich při dešti nezatéká.
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vychytávku. Že vše opravdu bez problémů
funguje, už prověřily dvě zimy a majitelé
si mohou plně užívat života na zahradě.

spaní pod hvězdami
Další velké změny se konaly v podkroví. Majitelce se odstěhovala dcera,

Aby vydržela rozmary
počasí, musí mít kuchyň
odolnou „fasádu“.

V tmavě vymalované ložnici vynikne
designový lustr Lacrime del Pescatore
od designéra Ingo Maurera.

Vymyslet pěkné a zároveň
funkční stínění atypických
oken nebylo jednoduché.

velmi náročná realizace,“ vzpomíná
Monika White.
Díky spoustě slunečního světla, které
prosklení do místnosti přineslo, mohla být použita elegantní tmavě šedá
výmalba celé ložnice, včetně stropu.
Výjimečná je i samotná postel. Designérka na ni použila kombinaci stoletého teakového reliéfu s papoušky, který osobně dovezla z Indie, s lněným
čelem od Elitis. Vše doplnila pohodlná
prodloužená matrace na míru.
„S klientkou se známe dlouho a vím,
že ji zařizování hodně baví. Šlo tedy
o skutečnou spolupráci, kdy se aktivně účastnila výběru barev a podobně,“
popisuje designérka.
Pár změn při této rekonstrukci doznalo též přízemí – například nový jídelní
stůl a židle, které jsou potaženy lnem,
takže ladí s lněnými závěsy.
Stínění nové prosklené galerie v horních pokojích bylo další výzvou.
I když měla designérka dobré zkušenosti s firmou, která je realizovala,
nebyl to jednoduchý úkol. Nakonec
bylo použito několik typů zatahování závěsů a rolet včetně technických
rolet zvenku. Výsledek se však víc než
povedl. Navíc je umocněný stylovým
lustrem Lacrime del Pescatore od designéra Ingo Maurera, jehož křišťály se
třpytí přes den díky slunečnímu svitu
a v noci díky speciálnímu nasvícení.
Klientčin sen spát pod hvězdnou oblohou se tedy splnil do detailu.

Novinkou je i pánský
kuchyňský a barový
koutek v přízemí.

Teakový staletý reliéf
s papoušky, který
zdobí postel, dovezla
Monika White osobně
z Indie.

Kovaná branka
vykouzlí
středomořskou
atmosféru.
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