
VOLNÝ PROSTOR Funkcionalistický dům 
z roku 1928, v němž se byt nachází, 

projektoval v centru Bratislavy Clement 
Šilinger. Ačkoli architekti nechali 

vybourat všechny dělicí příčky, původní 
rovzržení je tu stále patrné. Například 

v zachovalých sloupech, dveřních 
rámech, a také dubových pásech, které 

doplnily parketovou podlahu na místě 
někdejších stěn a při bližším pohledu 
ukazují, že dnešní obývací pokoj by 

dřív zabíral tři místnosti. Křesílka Vitra 
patří mezi jedny z mála kusů koupeného 

nábytku.

sbírka

Činžovní vilu z roku 1914 na 
pražském Břevnově proměnili 
Michael a Monika Whiteovi na 
místo, kde s nimi bydlí předměty 
a zážitky z celého světa.  
Text Martina Králová, foto Petr Karšulín

GALERIE ZÁŽITKŮ Od stolu 
v hlavním obytném prostoru 

můžete pozorovat grafiky 
a kresby klasiků české moderny 
zarámované u Viktora Brůžka, 

ale třeba také kormidlo 
z gondoly (vlevo), které 

Monika přivezla z Benátek, 
sochu vítače z Vietnamu 

u schodiště a plechovou vitrínu 
z Indie a regál z New Yorku, 
jež vystavují sklo a keramiku. 

Michael s Monikou odhalili 
konstrukci střechy a otevřeli 

místnost do krovu, stěny 
natřeli neutrální šedou a bílou. 

Kuchyňský ostrůvek opatřili 
mramorovou deskou a opláštili 

plechem, skříň vpravo má 
dveře z vroubkovaného 

exotického dřeva, jež se používá 
na venkovní podlahy.



96  elle decoRation PodZiM 2016 Fo
to

 P
et

r K
ar

šu
lín

KUCHYŇ není vidět, protože bílé skříňky z Ikea působí jako stěna 
a doplňuje je pohodlný sporák Smeg. Židle Brno Flat Bar připomínají 
Michaelovi jeho pobyt v New Yorku, stěhovaly se s ním i do Londýna 
a teď skončily v zemi, která Miese van der Roheho inspirovala k jejich 
vytvoření. Stropní lampu Monika přivezla z Paříže, keramika odkazuje 
na léta strávená ve Vietnamu, skleněná mísa od Olgoj Chorchoj 
evokuje Michaelův první pobyt v Praze v roce 1995. Tehdy byl jeho byt 
publikovaný v jednom z prvních vydání časopisu ELLE. 

CHATIČKA na zahradě už byla. Michael se při její renovaci inspiroval 
domky u moře. Část nechal původní, vpravo ji zvětšil o úložný prostor, 

dovnitř dal kuchyň, na fasádě doplnil latě a vše natřel tmavě šedou. 
Monika prosadila sytě modré dveře, které doplňují barvu cihlové zdi. 

Když si chtějí udělat volno, vezmou tašky, zabalí jídlo a ‚odjedou‘ na výlet 
na chatu, kde spolu zahradničí, jedí venku a čistí si hlavu. 



KRESBY Adrieny Šimotové se doplňují s africkými maskami ze Zanzibaru. Další předměty, 
například svícen od Toma Dixona, našly své místo na nerezovém stolku (Le Patio) 
a v policích, které Monika vytvořila z kovové konstrukce indického stolu, jenž postavila 
na výšku. Je tady mimo jiné sklo z Murana a starožitná čínská dóza.

Obrazy, závěsy na Okně a Otevření schOdiště 
dO pOdkrOví udělaly ze studené chOdby činžáku 
sOučást příjemnéhO ObytnéhO prOstOru
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ZÁBRADLÍ procházející domem dali jen natřít načerno. Zeď nahoře Michael snížil na úroveň 
parapetu, takže se hlavní obytný prostor propojil se schodištěm. Zrušila se tak typická struktura 
činžovního domu – chodby, která vede do jednotlivých bytů, k čemuž přispěly i závěsy na okně. 
Z obýváku je vidět na snídaňový balkonek, kam je to jen pár kroků. 
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„Původně jsme hledali velký byt s terasou, kam bychom umístili všechen nábytek, umění a předměty, které jsme 
každý doposud nashromáždili,“ říká Monika White. „ale nacházeli jsme jen půdní vestavby, kde byly šikmé 
stěny, na něž se nedaly naše obrazy pověsit. nakonec nás nadchla stará činžovní vila se zahradou, v níž 
jsme si vysněné bydlení mohli vytvořit.“
Seznámili se v letadle a už jsou spolu osm let. Michael White je novozélandský architekt a finančník, jeho 
žena Monika česká diplomatka a majitelka značky le Patio, jednoho z prvních concept storů kosmopolitního 
střihu s nábytkem a doplňky u nás. Poté, co se jejich pestré životy byznysmenů protnuly, začaly se dít věci. 
oba totiž naznali, že jim čísla a tabulky nestačí, a začali se věnovat tvořivé práci.
Michael přišel do Prahy z new Yorku na počátku devadesátých let jako jeden z finančních poradců pro 
privatizaci, které k nám vyslala americká vláda. architektuře, kterou původně vystudoval, se dlouho nevěno-
val. asi po čtyřech letech Prahu opustil a pracoval na finančních projektech po celé evropě, dokud v letadle 
z londýna nepotkal Ji. Monika vystudovala práva a působila v diplomatických službách v Paříži, Vietnamu 
a libanonu. Po návratu pracovala jako manažerka v le Patiu, a když se jí pak naskytla možnost firmu koupit, 
využila toho a pořídila ji na splátky. Když v roce 2008 vše splatila, začala krize a musela přemýšlet, jak změnit 
sortiment, aby zájem zákazníků udržela. naštěstí právě poznala Michaela, který ji přesvědčil, že to dokáže. 
„Jsi kreativní člověk,“ řekl tehdy, a ji to překvapilo, protože se do té doby považovala především za právnič-
ku. „Poznám to z toho, jak se oblékáš.“ Monika od té doby stihla zachránit obchod, stala se designérkou 
interiérů, a dokonce začala navrhovat šperky. občas potřebovala od Michaela konzultaci při uspořádání 
prostoru a on si postupně znovu uvědomil, že architektura je pro něj stále také důležitá. Začali spolupracovat 
na některých Moničiných projektech, navrhují byty, domy, restaurace, a třeba i kulturní centrum. Jednou z je-
jich společných realizací se stal také jejich nový domov.
Činžovní vilu z roku 1914 nalezli ve špatném stavu, a proto přistoupili k její totální rekonstrukci. V prvních dvou 
patrech se rozhodli vybudovat bydlení pro sebe, v přízemí pak další dva malé byty k pronájmu. Michael 
navrhl dispozice prostoru a Monika měla hlavní slovo při volbě barev a zařizování interiéru. „dá se říci, že 
hardware dělal Michael a software je můj,“ vysvětluje. Původní prvky, jako třeba zárubně, dveře, kování, 
zábradlí, dlažby a trámové konstrukce, ponechali a doplnili je novými. Základ bytu je neutrální: stěny bílé, 
na schodišti a dlažbách černá a šedá, stejná barevnost v kuchyni a v koupelnách. doplňuje je přírodní dřevo 
podlah. Vzniklo tak neutrální pozadí pro umění a předměty, které Monika a Michael vlastní. 
V novém bytě se tak potkává jednoduchý design pohovky od le corbusiera a židlí Miese van der Roheho 
s romantickými tvary křišťálového lustru a nábytku z různých koutů světa, grafiky a kresby českých umělců 
komunikují s africkými maskami, fotkami z Paříže, kormidlem z gondoly a filmovými plakáty.

VENKU namísto šikmé cestičky přes zahradu od chatky k domu vymyslel Michael nerovnoměrné uspořádání dlaždic s mezerami
CHODBA v přízemí je oddělená od společných prostor domu pouze skleněnou stěnou, aby se opticky zvětšila a mohlo zůstat dekorativní zábradlí 
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POHOVKA od Le Corbusiera je jedním z kousků, které se 
s Michaelem stěhují po všech jeho bytech. Tady ji doplňuje 
zrcadlo, ve kterém se odráží jeho láska s Monikou a pro 
něž navrhl speciální úchyty. Dále je tu nábytek z Indie, nízká 
sedátka z Vietnamu a lampa Romi (Le Patio).
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LOŽNICE má víc barev než ostatní místnosti, střídají se tu modrá 
a hnědá. Malé starožitné sofa z roku 1815 pořídila Monika ve Francii 

a od té doby se s ní všude stěhuje. Plakát z výstavy Pierra Bonnarda 
působí díky vhodnému rámování jako originální dílo. Za černou stěnou 

skříně se skrývá Michaelova šatna a knihovna. 
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KOUPELNA pro Moniku 
má odhalenou trámovou 
konstrukci stropu a část boční 
stěny prosklenou, aby denní 
světlo pronikalo i do sousední 
Michaelovy koupelny. Monika 
si vymyslela výstupky na stěně 
na svíčky, aby si tu mohla vytvořit 
romantickou atmosféru. K té 
přispívá i svit textilního lustru 
od Ay Illuminate. Najdete tu 
ještě úložný stolek Componibile 
(Kartell), vanu Gelco z litého 
mramoru a baterii Reitano 
Rhapsody, ručníky Vivaraise 
a lněné závěsy, obojí Le Patio.



Fo
to

 P
et

r K
ar

šu
lín

, p
ro

du
kc

e 
Fi

lip
 U

rb
an

ŠATNA pro Moniku je ve vedlejší místnosti, 
a kromě oblečení tu má svůj oblíbený plakát 
k filmu Ženy na pokraji nervového zhroucení 

a staré indické podmalby na skle, které si 
přivezla z Radžastánu. Z Indie pochází také 

koberec a stůl, u něhož je Wishbone Chair 
od Hanse Wegnera. 

KNIHOVNA pochází z Vietnamu a také se s Monikou stěhuje do všech jejích bytů. 
Původně měla být v obývacím pokoji, ale je tak těžká, že by vznikl problém se statikou, 
proto zaplnila celou jednu stěnu o patro níž v ložnici. U ní má Michael svou šatnu 
a na oplechované lavičce z Indie přemýšlí, co si vezme na sebe.
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