JAK BYDLÍ

PO SCHODECH
K T E P L U D O M O VA
ŘÍKÁ SE, ŽE K ÚSPĚCHU NEVEDE VÝTAH, ALE JE TŘEBA K NĚMU VYSTOUPAT
SCHŮDEK PO SCHŮDKU. A PŘESNĚ TAK, KROK PO KROKU, ZAŘIZOVALA
DESIGNÉRKA MONIKA WHITE PRAŽSKOU PŮDNÍ NÁSTAVBU. I KDYŽ BYLI
MAJITELÉ TOU DOBOU PRACOVNĚ V ČÍNĚ, A VŠE SE TAK ODEHRÁVALO
NA DÁLKU, BYT DO PUNTÍKU SPLNIL JEJICH PŘEDSTAVY.
TEXT IRI NOVAK | FOTO LINA NÉMETH

Otevřený obývák s kuchyní a jídelnou na ploše 55 m² poskytuje zázemí pro
společně strávený čas s rodinou a přáteli. Při hezkém počasí se vnitřek díky
plně otevíratelným dveřím přirozeně propojí s terasou. Když je pošmourno,
stačí zatopit v plynovém krbu a s hrnkem čaje zalézt pod deku na pohodlné
pohovce od Home Spirit s vrstvou měkkého peří. Lněný potah se dá prát,
takže nevadí, když na něj občas něco ukápne. Při čtení poslouží lampa
Tolomeo od Artemide. Ta se v menší verzi opakuje i u pracovního stolku.
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V industriálně laděné kuchyni zaujmou přiznané cihly ponechané
ve stadiu hrubé stavby. Na míru navržená lampa od Le Patio Studio
osvětluje prostor nad dřezem a posvítí i na přípravu kávy. „Chvilku
trvalo, než jsme se tenhle profesionální přístroj naučili ovládat, teď jsou
z nás ale dokonalí baristé,“ usmívá se majitelka Markéta Doleželová.
S manželem a dětmi často pracovně cestují a kuchyň jí teď připomíná
atmosféru stylových kaváren, které zná ze světových metropolí.
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Stůl z mangového dřeva vyrobený na míru v Indii je kontrastně
osázený židlemi s plastovým sedákem. Jídelní část od navazující
kuchyně jemně odděluje přechod dubových prken v šestiúhelníkovou
dlažbu. „Výšky podlah musely sedět na milimetry, klobouk dolů, že
se to povedlo,“ chválí Monika White kvalitní práci řemeslníků. Kuchyň
z dubového dřeva a kovu podle návrhu studia vytvořilo truhlářství
Fencl. Příjemným protikladem k teplému materiálu je betonové
obložení linky a pultu, souznění naopak přichází v kůží potažených
sedácích barových stoliček. Při běžném pohledu skrytý prostor
za linkou a ledničkou je důmyslně využitý k umístění úložné komory
s mrazákem a košů na třídění odpadu.
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Na ložnici navazuje šatna, kterou si Markéta přála mít úplně
otevřenou, aby se stačilo jen natáhnout, vzít oblečení a jít. Monika
s Michaelem návrh kovové konstrukce s dřevěnými policemi
přizpůsobili schodišti, díky čemuž v bytě i přes různé styly
doplňků a dekorací panuje soulad. Místnost pak opticky zvětšuje
zrcadlo a bílá výmalba. Chybějící sluneční paprsky sem částečně
proudí světlovodem, který je ze střechy vede přes horní patro až
do stropu přilehlé koupelny.

Všechno to začalo jedním milým
e-mailem. Fotografka Markéta
Doleželová ho virtuální cestou
poslala z daleké Číny do schránky
Moniky White, pražské interiérové
designérky tvořící pod značkou Le
Patio Studio. Při prohlížení jejích
eklektických interiérů správně
vytušila, že prostor v nástavbě
na starém pražském činžáku,
který s mužem pořídili ve stavu
před stavební úpravou, se díky ní
promění ve vysněné kosmopolitní
bydlení. „Doleželovým se nelíbila
žádná varianta od developera,
a tak podle realizací, které viděli
na internetu, oslovili nás,“ vypráví
Monika, a zahrnuje tak do příběhu
rovnou i svého manžela Michaela.
Ten se na rekonstrukci prostoru
podílel hlavně jako architekt
– navrhl dispoziční řešení
a schodiště. „Snažili jsme se
všechno myšlenkově i materiálově
propojit, aby vznikl ucelený základ,
a tím i prostor pro harmonii.
Například dřevo na schodišti je
namořené tak, aby se vzhledově co
nejvíc přiblížilo podlaze,“ popisuje
tvůrčí pár práci se dřevem dubu,
které se spolu s černě natřenými
ocelovými konstrukcemi prolíná
oběma patry a díky nimž dostal
dvoupatrový byt o celkové
rozloze 155 m² průmyslový
vzhled známý z newyorských
loftů. Po dvou letech zařizování,
které Monika koordinovala mezi
developerem, specializovanými
řemeslníky a samotnou rodinou,
byl byt připravený k nastěhování.
Výsledné vyznění, kdy beton,
dřevo a kov změkčují len či samet,
kvitují obě strany. Designérka
oceňuje, že se rodina nebála

Mezi požadavky na budoucí zařízení bytu zmínili Doleželovi
i severský styl a Monika se rozhodla věnovat mu rodičovskou
ložnici. Definuje ji hlavně světlá barevnost a přírodní materiály.
Pléd od Vivaraise s plastickým vzorem je z bavlny, svítidlo od Ay
Illuminate má zase stínidlo ze směsi kašmírové vlny a hedvábí.
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pořízení solitérů z přírodních
materiálů, jejichž kvalitu má léty
prověřenou díky svému obchodu.
A majitelé si zase užívají moderní
a zároveň dokonale útulné bydlení.
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odvážnějších kombinací ani
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Dětská koupelna má
oproti té rodičovské
vanu a něžnější vyznění.
Zrcadlo vyrobené
studiem na zakázku
ladí s romantickou
tapetou od Wall & Decò
v klasické úpravě.
„Obklad sahá do výšky
120 cm, několikanásobně
dražší varianta tapety
s voděodolnou úpravou tak
není potřeba,“ vysvětluje
designérka. Šedý stolek,
do nějž jsou vsazená
umyvadla, navrhl architekt
Michael White.
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MONIKA
WHITE
Designérka
a majitelka
obchodů
Le Patio

MICHAEL
WHITE
Architekt
a mezinárodní
konzultant
v oblasti financí

Sprchový kout v koupelně pro
dospělé díky keramice s nerezovou
úpravou působí prostorněji a pohrává
si se stříbrnými odlesky stejně jako
kulatá nezapuštěná umyvadla.
Do těch stéká voda z černých
baterií s originálně zdobeným
okrajem, které jsou v nerezové verzi
použité také v dětské koupelně.
Dostatek světla při očistě těla
zajišťuje nainstalované svítidlo se
stupněm ochrany IP 54, které odolá
stříkající vodě ze všech směrů. Nad
umyvadlem už stačilo použít běžné,
a tak se tu ze stropu houpou klenoty
od Nud s dubovou objímkou.
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Po příchodu domů vítá majitele soška buddhy, kterou si Doleželovi
stejně jako tyrkysovou komodu přivezli z pobytu v Číně. Starožitný
kus nábytku doplňuje nostalgická stolička z Indie. Nádech retra
vzbuzují i schody se zábradlím ve stylu 50. let z dubového dřeva
a oceli s náročnou konstrukcí bez sloupů zachycenou pouze ve zdi.
Architekt tak splnil požadavek, aby působily co nejvzdušněji.
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Pod světlíky vedoucími
do dětské koupelny se uvelebila
komoda ze stejného dřeva jako
schody, kterou navrhla Monika
White. Další úložné prostory se
schovávají v technické místnosti
vedle vchodových dveří,
kde je kromě pračky, šňůry
na prádlo a sušičky také věšák
na bundy a kabáty. Ve spodním
patře mezonetu jsou kromě
koupelen také obě ložnice –
dětská je vymyšlená tak, aby
se dala symetricky rozdělit
na dvě místnosti, budou-li si to
někdy holčičky přát. Nad jejich
na míru vyrobenými postelemi
visí lampy od EA Déco splétané
ručně z trávy a recyklovaných
rybářských vlasců. Strop tu
zdobí mráčky, které Markéta
objevila v Číně. „Takových
hravých doplňků za pár
drobných je tam spoustu,“ říká.
V rohu ložnice rodičů stojí sto
let starý koloniální stůl, který
designérka pořídila v Indii.
Jeho šedý nátěr v nordickém
stylu uzavírá světoběžnou
cestu bytem se stoickým
skandinávským klidem.
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