
teXt NATÁLIA ŽÁKOVÁ 
FOtO ARCHÍV LE PATIO/PETR KARŠULÍN

cElé horné podlaŽiE 
má vzhľad loftu, čo príjemne 
kontrastuje s exotickým 
zariadením. Všetky drevené 
trámy sú natreté lesklou 
bielou farbou. 

tMavosivá stEna poskytuje 
výborný podklad pod obrazy, najmä 

grafiky domácich modernistov, 
ktoré Michael spočiatku zbieral 

úplne pocitovo, pretože českých 
autorov dovtedy nepoznal.      
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rekonštrukcia domu
dispozícia 4 + kk + šatník
rozloha 160 m2 

lokalita praha

na návšteve

album 
spomienok

Láska k dizajnu, umeniu a diaľavám sa naplno pretavila aj 
do nového bývania kreatívneho manželského páru. Nájomná 
vilka získala po kompletnej rekonštrukcii nezameniteľný šarm 

a premenila sa na pomyselný album spomienok. 
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BiElu Kuchyňu so 
sivým betónovým pozadím 

nosila Monika vo svojich 
predstavách od úplného 

začiatku. Chcela totiž, 
aby priestor opticky 

pokračoval do stratena. 
Kuchynský ostrov z brúsenej 

ocele a s mramorovou 
doskou vyrobili kováči 

pracujúci pre Le Patio. Tí 
zhotovili aj zábradlia na 

oboch balkónoch  
a vstupnú bránku.  
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na návšteve

náJoMnú vilKu z roku 1914 
v pražskom Břevnove dvojica 
kompletne zrekonštruovala. 
V dome sa menili rozvody, 
izolácie, časť trámov aj 
fasáda.

suBtílnE Kovové rEgály a policE 
umožňujú naplno vyniknúť dekoráciám  

i riadu a príjemne korešpondujú s loftovým 
charakterom horného podlažia. 

MEdzi podlaŽiaMi 
dobudovali šikovný 
balkón, ktorý skvelo 
poslúži napríklad 
aj na rozhovor pri 
popoludňajšej káve. 
Schodisko (rovnako 
ako celú domácnosť)
dotvárajú všadeprítomné 
dekorácie z ciest  
a obrazy. 

hľadanie nového domova
Keď sa majiteľka obchodov s originálnym nábytkom a do- 
plnkami v rôznych štýloch a z rozmanitých kútov sveta 
Le Patio a interiérová dizajnérka Monika spolu so svojím 
manželom, architektom Michaelom, rozhodli po niekoľ-
kých rokoch života v podnájme, ktorý im v istom momente 
začal byť primalý a priveľmi ich limitoval v možnostiach 
úprav, pre vlastné bývanie, stáli pred neľahkou úlohou. 
Pôvodne totiž hľadali väčší byt s priestrannejšou terasou  
v centre Prahy, postupne však zistili, že nájsť iný ako pod-
krovný, ktorý im vzhľadom na šikmé steny vôbec nevyho-
voval, je viac ako náročné. Hoci má bývanie pod šikminami 
a takpovediac bližšie k oblakom veľké čaro, majitelia sa 
nechceli vzdať vystavenia množstva obrazov a kníh, ktoré 
sú pevnou súčasťou ich života a ktorými sa radi obklopujú. 
„Nakoniec sme sa úplne spontánne rozhodli pre kúpu men-
šieho nájomného domu, ktorý bol síce v zlom stave, mal ale 
zvláštne kúzlo,“ opisuje Monika. Rozhodnutie o kúpe vily  
z roku 1914 padlo síce rýchlo a majiteľov napĺňalo radosťou, 
krátko nato však prišlo precitnutie. „Po kúpe sme si hovori-
li, čo sme to kúpili za ruinu. Práce na dome boli obrovské, 
ako to často býva, omnoho väčšie, než sme predpokladali,“ 
spomína dnes už s úsmevom na tvári domáca pani.  
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história s modernými 
prvkami
V nájomnej vilke sa pôvodne nachádzalo päť by-
tov. Majitelia ich počet zredukovali a vytvorili tri 
priestrannejšie, pričom si pre seba zvolili horný byt, 
rozprestierajúci sa na dvoch podlažiach, ktorý prešiel 
podobne ako celý dom naozaj komplexnou rekon-
štrukciou. „Celé horné podlažie sme otvorili – z piatich 
miestností tak vznikli dve, pristavali sme balkón  
a vytvorili nové kúpeľne. Menili sa drevené podlahy, 
cementové dlažby, ktoré boli v dobrom stave, sme 

nechali zrenovovať,“ vyratúva Monika. Vo vile, ktorá 
bola postavená na začiatku 1. svetovej vojny, majitelia 
zrenovovali prvky, ktoré mali historický význam a do-
tvorili ich modernými materiálmi, akými sú drôtosklo 
a veľkoformátové dlažby pripomínajúce betón, vďaka 
čomu získalo ich bývanie jedinečný šarm. Kompletne 
zrekonštruovali aj oba spodné byty a upravili aj záhra-
du, ktorú si teraz naplno vychutnávajú. „Kým manžel 
mal na starosti predovšetkým stavbu a nový layout 
priestorov, „hardware“, ja som sa zamerala na „softwa-
re“, teda výber farieb, dlažieb, obkladov, nábytku  
a svietidiel. Bolo to dosť náročné obdobie, každé ráno 
sme začínali stavebnou poradou,“ opisuje.   

prEčalúnEná lEňošKa z obdobia 
biedermeiera aj modrý koník, ktorý sa kedysi 
krútil na kolotoči v Indii, patria k zariadeniu, 
ktoré si Monika a Michael priniesli  
z predchádzajúceho bývania.
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KozMopolitný 
charaKtEr intEriéru 

dotvárajú nábytok a doplnky 
privezené z ciest. Podobné 

kúsky nájdete práve  
v Monikinom obchode Le 

Patio, ktorý sama zásobuje 
originálmi z rôznych kútov 

sveta. Nechýbajú v ňom však 
ani industriálne  

a minimalistické prvky, ktoré 
sú blízke zase Michaelovi.   

 „Keďže mojou prácou je neustále meniť 
interiéry, som veľmi rada, keď majú veci 
doma svoje miesto a nemusím nad ním 
premýšľať. Ak ide o estetiku a harmóniu, 
som perfekcionista a potrebujem, aby 
boli veci okolo mňa tam, kam podľa mňa 
pocitovo patria.“ 
Monika White, majiteľka a interiérová dizajnérka

na návšteve
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v šatníKu Monike nechýba ani priestranný stôl, ktorý 
plní funkciu toaletného stolíka, na prácu ho využíva 

minimálne. „V práci trávim veľmi veľa času a snažím sa 
jej doma príliš nevenovať. Svoju kanceláriu mám spojenú 

s naším obchodom na Jungmannovej ulici,“ vysvetľuje. 
Michael, naopak, pracuje doma často – svoj tvorivý 

priestor má v obývacej miestnosti. 

dizajnérKa
Majiteľka obchodov Le Patio a interiérová diza-
jnérka Monika white aktuálne navrhuje interiéry 
viacerých bytov v Prahe, už spomínaný projekt 
rezortu v africkom Zanzibare a rekonštrukciu 
kultúrneho centra v meste Lovosice. Na rekonšt-
rukcii nájomnej vily pracovala so svojím manže-
lom Michaelom, ktorý je architekt.
www.lepatio.cz
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na návšteve
KúpEľňa s výhľadom do 
záhrady predstavuje jedno  
z Monikiných najobľúbenejších 
miest. „Kombinácia 
minimalistickej farebnosti, 
mramorovej mozaiky, 
orientálneho zrkadla a lustra 
od Ay illuminate je pre mňa 
veľmi príjemná. Manželova 
kúpeľňa je, naopak, veľmi 
pánska a úsporná,“ približuje. 

KniŽnica z 
palisandrového dreva 
dovezená z Vietnamu, 

ktorá v prechádzajúcom 
byte dotvárala obývaciu 

izbu, sa v tom novom 
prekvapivo udomácnila 

v spálni. Statik ju totiž 
neodporúčal umiestniť  

na horné podlažie. 

záhradu si kreatívni manželia naplno užívajú. „Hoci 
som úplne mestský typ, ktorý predtým pestoval na 

balkóne iba muškáty, dosť som tomu prepadla. Je to 
dobrý relax, len sa občas spletiete a nie všetkému sa 

darí tak, ako si predstavujete,“ dodáva majiteľka.

zmysel pre detail a harmóniu
Kreatívni manželia so vzťahom k cestovaniu a objavovaniu 
nepoznaného sa do svojho nového domova nasťahovali pred 
asi rokom a pol. Následne takmer celý ďalší rok žili na stave-
nisku, keďže sa upravovali spodné byty aj záhradné priestory. 
Pri návrhu dispozície sa snažili naplno zužitkovať aj na prvý 
pohľad nevyužiteľné priestory – podesty a miniatúrne miest-
nosti, ktoré kedysi slúžili ako spoločné toalety. Do bytu Mo-
niky a Michaela sa vstupuje z jednej z už spomínaných podest 
a pokračuje sa po schodisku, ktoré v minulosti tvorilo súčasť 
spoločných priestorov. Na prvom podlaží sa nachádzajú dve 
izby vrátane spálne, šatník a dve kúpeľne, na ďalšej podeste 
balkón, hosťovské WC a technická miestnosť. Dennej časti 
bytu, ktorej súčasťou je aj pracovňa domáceho pána a men- 
ší balkón, patrí horné podlažie. Svoje pevné miesto tu má aj 
ďalšia miestnosť určená na sledovanie televízie, ktorú z obý- 
vacej izby vyhostili už v predchádzajúcom byte. V interiéri,  
v ktorom cítiť podobnú atmosféru a rovnaký zmysel pre detail 
a harmóniu ako v ich pôvodnom bývaní, nechýbajú ani viace-
ré prvky z pôvodného bývania. „Pôvodne sme si mysleli, že si 
vezmeme všetko, nakoniec sme ale zistili, že si priestor pýta aj 
čiastočnú obmenu nábytku,“ uzatvára domáca pani.   
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v ich štýle
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farby, vzory, materiály
V interiéri sa miešajú odtiene bielej a sivej farby 

sprevádzané tmavým drevom s výraznou kresbou. 
Jedinečnosť riešenia spočíva v ich absolútnej harmónii  

a kombinácii exotického nábytku s industriálne pôsobiacim 
zariadením. Sviežejšie farby sa objavujú predovšetkým na 

doplnkoch a suveníroch z ciest.

natáliin  
pohľad

Bývanie Moniky a Micheala je výbornou ukáž-
kou toho, ako môže prostredie, v ktorom žijeme, 
odzrkadľovať nás samých. Pre pár, ktorého spo-

ločnou vášňou je cestovanie aj dizajn, je absolútne 
prirodzené obklopovať sa umením a dekoratív-
nymi predmetmi i nábytkom z ciest. Zaujímavé je 
pozorovať, ako sa v interiéri môžu naozaj citlivo 
prepájať aj dva zdanlivo odlišné svety – exo-
tika a industriál. Výsledkom je bývanie plné 

zaujímavých podnetov a nápadov, ako 
možno kombinovať zdanlivo ne-
kombinovateľné a docieliť tak 

priam ukážkovú  
harmóniu.

MoniKa v súčasnosti 
spolupracuje aj na 

projekte rezortu  
v Zanzibare. Z ciest 

po Afrike si priniesla 
originálne masky aj 

originálnu textíliu, ktorá 
zdobí schodisko. „Masky 

zaujímavo komunikujú 
s grafikou Adrieny 

Šimotovej,“ dopĺňa 
interiérová dizajnérka. 



na návšteve
pRipRAVilA NATÁLIA ŽÁKOVÁ 
FOtO ARCHÍV FIRIEM

1 SVietiDlÁ z kolekcie Z od značky Ay Alluminate, bambusová 
konštrukcia, tienidlo z ručne tvarovaného papiera alebo kašmírovej 
vlny a hodvábu, textilný kábel s dĺžkou 3 m, priemer 48,5 cm, výška  
72 cm, v ponuke aj iné materiály a veľkosti, od 12 900 Kč (479,43 €),  
www.lepatio.cz 2 SeDAČKA LC3 od značky Cassina, dizajn  
Le Corbusier, chrómovaná oceľ, látka/koža, 168 × 62 × 73 cm, rôzne 
farby nožičiek a poťahu, v ponuke aj verzia vhodná do exteriéru, cena 
na vyžiadanie, KONSEPTI bratislava 3 KOBeRec Ursus, 100 % vlna 
z Nového Zélandu, 170 × 240 cm alebo 200 × 300 cm, od 1 049 €, 
BoConcept, Lightpark 4 StOJAciA lAMpA Cardiff od značky It ´s about 
RoMi, kov, textilný kábel s dĺžkou 2,1 m, výška 140 cm, podstavec  
25 × 22 cm, tienidlo 20 × 15 cm, viac farieb, 6 800 Kč (252,72 €),  
www.lepatio.cz 5 VYReZÁVAnÝ KOnFeRenČnÝ StOlíK, vyrobený 
v Indii, drevo, výška 40 cm, priemer 76 cm, 13 500 Kč (501,73 €),  
www.lepatio.cz  6 VYSOKÁ VÁZA Jupiter od značky Calligaris, sklo, 
16/20 × 16/20 × 70/90 cm, viac farieb, od 73 €, Livingin, Lightpark 
7 DÓZA Beehive od značky IVV, sklo, dubové drevo, priemer 33 cm, 
výška 16/22 cm, ručná talianska výroba, 385,96 €, www.leardo.sk  
8 VAnKúŠ Dot, 100 % bavlna, 45 × 45 cm, 34 €, BoConcept, Lightpark
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