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Vstupní hala v několika odstínech
šedé a s marockými koberci, které
propojují podlahy v celém bytě.

TICHÝ PŮVAB
VZORŮ A TEXTUR

NOVÉ MĚSTO PRAŽSKÉ ZALOŽIL KAREL IV. TÉHOŽ ROKU JAKO
UNIVERZITU, V ROCE 1348. KRÁLOVSKÉMU PROJEKTANTOVI
SE DÍLO NADMÍRU PODAŘILO A TEHDEJŠÍ STŘEDOVĚKÉ MĚSTO
BYLO OPRAVDU SVĚTOVÝM POČINEM. JAK MÍJELA STALETÍ
A STAVEBNÍ STYLY, PROMĚŇOVALY SE SAMOZŘEJMĚ I BUDOVY,
ALE URBANISTICKÉ ZALOŽENÍ SLOUŽÍ PRAKTICKY BEZE ZMĚN
I PO 670 LETECH. BYT, DO KTERÉHO VÁS TENTOKRÁT VEZMEME
NA NÁVŠTĚVU, SE NACHÁZÍ V JEDNOM Z ČINŽOVNÍCH DOMŮ
Z POČÁTKU 20. STOLETÍ, NA SAMÉ JIHOZÁPADNÍ HRANICI
NOVÉHO MĚSTA, KTEROU PŘIROZENĚ TVOŘÍ ŘEKA VLTAVA.
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Tichý půvab vzorů a textur

VLEVO: Ikonické lampě Artemide
od Tolomea sekundují ambientní
nástěnná sádrová svítidla z Rendl
light studia, jež lze přetřít libovolnou barvou. Nad lněnými pohovkami značky Home Spirit, které
prodává Le Patio, visí obrazy modernisty Milana Grygara z Galerie
Zdeňka Sklenáře.
NAHOŘE VLEVO: Moderní lampě
z kolekce Muffins pro Brokis podle návrhu Lucie Koldové a Dana
Yeffeta dělají společnost starožitné africké sošky. Takováto nečekaná ‚přátelství‘ dodávají interiéru
nadhled a vtip.
NAHOŘE VPRAVO: Praktické konzolové stolky z obchodu Le Patio
z leštěného kovu s mramorovou
deskou se v bytě nacházejí na několika místech. Zrcadlo v kovovém
stříbrném rámu, které je také z Le
Patia, doplňuje původní funkcionalistický věšák z antiku.
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Byt v secesním domě oplývá nepopiratelným geniem loci a působí velmi
světle a vzdušně. Majitel žije v Praze a New Yorku a právě newyorský eklekticismus, jenž se vyznačuje střídmostí doplněnou solitéry z celého světa, si
přál přenést i do svého nového pražského domova. Proto na pomoc přizval
designérku Moniku White, majitelku pražského interiérového studia Le Patio Studio. Pobývala dlouhá léta v zahraničí, kde si osvojila umění neotřele
spojovat staré s novým, a jakožto vystudovaná právnička a bývalá diplomatka dokáže velmi dobře pracovat s individualitou svých zákazníků.
Byt prošel zhruba před deseti lety rekonstrukcí, která však neodpovídala vkusu nového majitele, navíc kvalita provedení byla tristní. Zpočátku
bylo v plánu byt jen vymalovat a zařídit novým nábytkem, ale bližší pohled odhalil například chybějící hydroizolaci v koupelně. Téměř dvouletá
rekonstrukce srovnala křivé zdi, nedoléhající dveře či chaoticky umístěné
zásuvky; obří akvárium nahradil nově vystavěný krb, žlutozelené dlaždičky v koupelnách vystřídal nadčasový obklad v lomené bílé, který interiéru
vrátil ducha počátku minulého století.
Mnoho interiérových designérů vám řekne, že byt dělá podlaha. Stržení
keramických dlaždic imitujících mramor z předchozí rekonstrukce, opětovná instalace podlahového vytápění a pokládka parket by ale byla natolik komplikovaná a nákladná, že nakonec padlo rozhodnutí dlažbu v bytě
ponechat a podřídit jí zařízení. To se nakonec ukázalo jako velmi šťastný
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Interiér

Protože majitel bytu žil dříve na
Kampě, pověsil si k jídelnímu stolu obraz s tímto námětem. Malbu
z 19. století doplňují dva soudobé
lustry od firmy Lasvit.
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Tichý půvab vzorů a textur

TATO STRANA: Koupelna se sprchovým koutem byla prosvětlena
oknem nade dveřmi. Dveře vlevo
se zrcadlovou výplní zakrývají
pračku se sušičkou. Světlý obklad
i šedá dlažba připomíná secesní
původ celého domu.
VPRAVO: V ložnici se objevují klidné odstíny béžové, šedé a modré.
Čelo postele je čalouněno látkou
z ateliéru Satin design, přehoz od
firmy Vivaraise prodává Le Patio.
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Tichý půvab vzorů a textur

VLEVO: Moderní osvětlení značky Nud z Le Patia v osvěžujícím
kontrastu s vysokými stropy s původními štuky. Nadčasové kuchyni
značky Schüller dodává dynamiku
zrcadlo z Le Patia.
NAHOŘE VLEVO: K jídelnímu stolu od Tonu pověsila Monika White
vypouklé dopravní zrcadlo, které
poskytuje řadu námětů ke konverzaci. Čalouněná jídelní křesla
jsou z Le Patia, dřevěnou mísu/
/etažér pro značku Cassina navrhl
Jaime Hayón.
NAHOŘE VPRAVO: Tepaná kovová komoda z Indie, kterou na
svých cestách osobně vybrala
Monika White, vnáší do bytu příjemný závan dálek.

krok, protože koberce, které majitel koupil v Maroku, do bytu přinesly
žádaný esprit newyorských apartmá.
Kuchyně v šedé s kamennou pracovní deskou je řešena jako monoblok
s ostrůvkem. Barva korpusů v podstatě splývá s barvou stěn, kuchyně na
sebe nestrhává pozornost a neruší ani při stolování. Nad jídelním stolem
visí dva lustry z kolekce Neverending Glory, které pro značku Lasvit navrhli
Jan Plecháč a Henry Wielgus. Svými tvary a názvy odkazují k významným
světovým koncertním a divadelním sálům, a tak není divu, že zde našla
svůj domov svítidla New York a Praha.
Zatímco pracovna je laděna v africkém duchu a teplejších tónech, velký
obývací pokoj s několika lněnými pohovkami, doplňky v zastřené terakotové a obrazy od Milana Grygara v dramatičtější černobílé může evokovat
Itálii, kam majitel rád jezdí. Dominantou chodby je tepaná kovová komoda z Indie a lampa s rádiem ze 30. let 20. století.
Monika White v interiéru zdařile zkombinovala starožitné kousky s moderními prvky a byt uspořádala tak, aby mohl plnit žádané funkce: jednak
díky dvěma koupelnám a dvěma ložnicím poskytne příjemné zázemí rodině majitele, jednak elegantně umožní ve třech pokojích s výhledem na
řeku pořádat koktejly nebo menší recepce. ■
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Stěny pánské pracovny ozdobilo
rodinné dědictví v podobě originálních artefaktů z Afriky, jež ovlivnily
i barevné ladění místnosti.
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