
stavba  návštěva

Vztah 
na dálku
Vztahům na dálku většinou nikdo 
nepřisuzuje velkou budoucnost, 
ale ten, který se kvůli covidovým 
karanténám rozvinul mezi 
designérkou v Čechách a jejími 
klienty v Paříži, vzdálenost 
nezničila – důkazem je půvabný 
dům, který společně 
zrekonstruovali, přestože 
je dělilo 1 500 km.

Text: Jana Zbyňková     
Foto: Robert Tichý
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ům stojící 
nedaleko 
Berounky 
uprostřed 

zástavby patří 
mezinárodnímu manželskému 
páru se třemi dospívajícími 
dcerami. Původně žili 
v Praze a dům si pronajímali 
na víkendové a prázdninové 
pobyty, ale před několika lety 
přesídlili za prací do Paříže 
a dům koupili se vším zařízením 
od původního majitele jako zdejší 
základnu. Majitelka Beata je totiž 
Češka, a tak rodina nechtěla zemi 
definitivně opustit.

ZACHOVAT GENIA LOCI
Během první vlny covidové 
pandemie v domě rodina strávila 
několik měsíců, a právě tehdy 
v Beatě uzrálo rozhodnutí, že je 
potřeba budovu trochu oživit 
a zmodernizovat. Původní zařízení 
bylo v poněkud temném orientálním 
stylu a jeho podstatnou součást 
tvořil nábytek, který před 17 lety 
nakoupil předchozí majitel 
v obchodě Le Patio. Majitelka si 
přála zachovat eleganci domu 
a také zmíněný nábytek, proto si 
vybrala ke spolupráci odbornici – 
designérku Moniku White. 
Ta se totiž právě v době, kdy 
se dům původně zařizoval, stala 
čerstvou majitelkou společnosti 
Le Patio. Od té doby se pohybuje 
ve světě designu a má za sebou 
mnoho zrealizovaných projektů.

Krb v domě byl krásný, 
obložený travertinem už 
před rekonstrukcí. Monika 
White ho jen očistila a nově 
zasadila do prostoru.

D
Dřevěnou kuchyňskou linku a bar doplňují kovové židle a vtipný 
servírovací stolek od francouzské firmy Fermob.
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EFEKT SNĚHOVÉ KOULE
Zadání bylo jasné: především dům 
prosvětlit, všechno, co půjde, zachovat 
a k tomu mírně upravit vnitřní 
uspořádání. Během covidového home 
office se totiž ukázalo, že je potřeba 
funkční pracovna, která předtím 
chyběla. Dalším přáním, tentokrát 
ze strany dcer, bylo rozdělit velký 

AUTORKA
Monika White

Designérka, vystudovaná právnička a bývalá diplomatka vlastní od roku 2004 
obchod Le Patio v Praze, kde nabízí světové značky nábytku a bytových doplňků. 
Život v Paříži, Asii i na Blízkém východě ji ovlivnil v nahlížení na interiérový design 

a estetiku celkově – od roku 2011 se věnuje realizacím soukromých i veřejných 
prostor, kdy její projekty mnohdy přesahují hranice běžného interiérového 

designu či architektonické realizace. Nechává se inspirovat energií daného místa 
a upřednostňuje kombinaci přírodních materiálů s moderním designem. To vše 
musí být absolutně funkční a v souladu s klientovou definicí krásy a harmonie.

www.monikawhite.cz

Po terénním 
srovnání zahrady se 

pozemek opticky 
projasnil a účinek 

senzačního výhledu 
se ještě znásobil.

Šedá kuchyňská 
linka je vyrobená 
na míru ve stylu 
country-chic.

pokoj v horním podlaží, který užívají 
dvě mladší dívky, aby měl společný 
prostor i separátní části. 

Autorka projektu vzpomíná: 
„Ačkoli to zpočátku vypadalo na menší 
interiérovou práci, z malé přestavby 
pokojů se stala kompletní rekonstrukce 
domu i zahrady.“ Když totiž odstavili 
nábytek od stěn a sejmuli závěsy, 
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ukázalo se, že dům je na několika 
místech vlhký a po stěnách vzlíná 
voda. K tomuto problému přispíval 
i špatný sklon venkovní dlažby. 
A když už šla pryč dlažba, bylo 
dobré vyměnit také dřevěnou terasu 
u bazénu, bazén zrekonstruovat 
a udělat terénní úpravy na zahradě 
a… Celá proměna nenápadně 
začala v srpnu 2020, kdy se Monika 
White byla v domě poprvé podívat, 
a velkolepě skončila za necelý rok 
korunovaná novou fasádou.

DŮVĚRA NA DRUHOU
V srpnu 2020 viděla designérka své 
klienty poprvé, ale také naposledy – 
když se za necelý rok potkali znovu, 
byla už rekonstrukce komplet 
provedená. „Druhá vlna covidu 
totiž majitele uvěznila v Paříži, 
a veškerá komunikace včetně 

zásadních rozhodnutí tak probíhala 
přes WhatsApp,“ líčí Monika White. 
S velkými a důležitými pracemi si 
musela poradit sama, ať už šlo o výběr 
dlažby nebo terasy okolo bazénu (tam 
vybrala exotickou garapu, položil ji 
Parket Atelier), všechny její zásahy 
majitelé viděli a odsouhlasili jen 
přes displej mobilu. Zásadní změnu 
doznala i fasáda, která je nyní nová, 
téměř bílá, a také všechna okna, 
dveře a venkovní i vnitřní dřevěné 
prvky. Ty designérka sjednotila šedou 
barvou v různých valérech. Stejně 
tak nechala Monika White vyrobit 
na míru šedou kuchyňskou linku 
ve stylu country-chic a pevně doufala, 
že právě tohle se bude majitelům 
jevit jako to pravé. To, že do ní vložili 
tak ohromnou důvěru, vidí dnes 
jako naprosto výjimečnou a pro zdar 
rekonstrukce zásadní věc.

Společný, a přesto poskytuje soukromí – za zástěnou má každá ze sester niku s psacím stolem a šatní skříň.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Autor projektu Monika White

Dodavatel Monika White studio

Zastavěná plocha 150 m2

 (z toho garáž a kůlna 30 m2)

Užitná plocha 140 m2

Zahradní úpravy terénu 
a dřevěná terasa Valbe a Parket Atelier

Realizace bazénu Valbe

Venkovní dlažba Anglický styl

Fasáda, lakýrnické práce Kouzlo barev

Truhlářské práce, 
úložné prostory Indeco

DÍKY, SLADKÁ FRANCIE
„Ve Francii jsem žila a studovala, velmi 
úzce spolupracuji s mnoha francouzskými 
designérskými firmami, které mají své 
kamenné obchody v Paříži a já je znám a vím, 
kam se pro co vypravit. To se teď hodilo. Výběr 
nábytku a doplňků jsem dělala v Praze. Beata, 
která naštěstí většinu značek znala, potom 
mé návrhy ověřovala v okolních pařížských 
obchodech, kam jsem ji posílala. Zkoušela 
pohodlnost židlí, zkoumala strukturu tapet, 
zkrátka to, co potřebuje člověk vidět a zkusit 
naživo. Já jsem pak všechno objednávala 
a instalovala do domu,“ vzpomíná Monika 
na kuriózní intenzivní spolupráci a hodiny 
strávené na telefonu. Ale spousta nábytku 
a dalšího vybavení v domě také zůstala 
po předchozím majiteli – věci jsou ovšem při 
srovnání starých fotek z původních interiérů 
k nepoznání, protože podstoupily četné opravy, 
hlavně nové nátěry, a našly nová umístění.  

CO BYLO A CO BUDE
Když designérka Monika White hledí 
zpět, říká, že to byla naprosto úžasná 
zkušenost a že je s výsledkem spokojená 
ona i její klienti. Když majitelka Beata 
hledí vpřed, vidí nutnost dotáhnout 
renovaci pařížského bytu a vdechnout 
mu přesně to, co má dům v Čechách – 
jelikož designérka odvedla skvělou práci, 
dostane příležitost pracovat na zajímavém 
projektu a znovu se vrátit pracovně 
do města nad Seinou.  �

Otázku, jak umístit 
v podkroví postel, aby 
do ní nemuseli lézt 
po kolenou, řešili majitelé 
řadu let. Designérka 
přišla s nápadem postavit 
ji do prostoru a místo 
za zástěnou využít jako 
malou šatnu.


