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Loď kotvící v pražské Libni vystřídaLa od devadesátých Let někoLik 
majiteLů, kteří se na ní podepsaLi ne vždy kLadně. Loni se konečně 

dočkaLa vzkříšení, a to nejen z estetického hLediska. po kompLetní 
rekonstrukci je z ní komunitní bydLení pro digitáLní nomády.   

text zuzana veselá | Foto RobeRt tichý

činžák 
    nA vodě

Bílá labuť se proměnila v černou. Interiérová 
designérka Monika White oblékla třípatrovou loď 
Bam Bu Dah do kladívkově šedé barvy z Hornbachu. 
Tu místy rozveseluje lodní červená. Na lodi je 
34 kajut, restaurace, galerie a dvě paluby, kde se 
mimo jiné nachází komunitní zahrádka a gril. Tohle 
všechno můžou nájemníci plně využívat.
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Vítejte na palubě! Hlavním vchodem zamíříte rovnou k recepci, na niž navazují 
sdílené prostory. Vpravo můžete zakotvit v restauračním prostoru s kuchyní, 
na levé straně pak v hale s gauči. Je to místo, kde se nájemníci potkávají, ale 
i pracují. Odtud se dá vplout rovnou do kajut uličkou osvícenou efektními 
barevnými led pásky, které jí dodávají futuristický vzhled.
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„Vybral jsem si tuhle kajutu 
v podpalubí, protože je na úrovni 
vody. Ten výhled na ni mě moc 
baví. Každé ráno tak mám vodu 
doslova na dosah ruky, i když 
nejsem na svém kajaku,“ říká 
Ibrahim.

Plechová kráska kotvící u libeňského břehu přitáhla naši pozornost jako magnet. 
Díky své černé „fasádě“ působí nesmírně elegantně a tajemně. Chvíli jsme se kochali 
pohledem, okoukli ji zleva i zprava a nemohli se dočkat, až budeme loď moci prozkoumat 
i zevnitř. A pak konečně přišla ta chvíle. Dorazila Monika White, designérka, díky níž 
se kopa šrotu proměnila ve stylové bydlení, kde se potkává mix industriálního stylu 
s recyklovaným retro nábytkem, designovými solitéry a streetartovým uměním. 
Svou impozantní image se ale chlubí teprve krátce, nový majitel se před rokem a půl 
rozhodl pro celkovou rekonstrukci se záměrem nabízet kajuty na Airbnb. Jeho vize byla 
vytvořit krásné ubytování s nádechem exotiky. Protože Monika díky své bývalé profesi 
diplomatky procestovala Asii křížem krážem, byla pro něj jasnou volbou. Díky jejímu 
nevšednímu pohledu na interiérový design společně vymysleli koncept tematicky se 
lišících pokojů, přičemž spojujícím motivem se staly velkoplošné tapety zobrazující 
vždy jiné asijské město: a tak mají pokoje svou identitu, jméno a osobitou atmosféru. 

Monika nechala do všech místností 
vyrobit z fotografií asijských měst 
velkoformátové tapety. Ta největší 
se nachází v restauračním prostoru, 
kde si díky ní budete připadat, jako 
byste si oběd vychutnávali kdesi 
v ulicích Bangkoku.

TIP
Pokud jste odvážní, klidně se insPirujte extravagantními dekoracemi. stěnu 
za Pohovkou můžete zkrášlit obřími listy banánovníku nebo monstery 
v kontrastní modré a červené barvě. najdete je na lePatio.cz.

Na recepci, ale i na dalších místech lodi se potkávají 
surové materiály jako kov, beton a stěrka. Mají 
nezřídka speciální nátěr evokující rez, která zde byla 
všudypřítomná. Toto všechno dodává lodi atraktivní 
industriální vzhled. Tropické rostliny obohacují 
interiér o pikantní chuť exotiky.
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„Pro některé tapety jsem použila i své vlastní 
fotky z cest, najít však dokonale ostrý zdroj, který 
by vyhovoval náročnému velkoplošnému tisku, 
nebylo vůbec lehké. Celkově jsem fotky vybírala 
tak, aby se s nimi člověku chtělo žít, aby ho nijak 
neiritovaly nebo nerušily. Tohle konkrétně je fotka 
street artu v malajsijském Penangu a nachází se 
v pokoji, který byl předělaný jako úplně první,“ 
vysvětluje Monika White.

V tomto pokoji se pravděpodobně budete cítit jako v tropickém pralese, 
kde vám do ucha švitoří hejno pestrobarevných opeřenců. I tady se 
potkává mix repasovaného a designového nábytku – třeba ikonický 
kontejner Componibili značky Kartell.
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Enatus idem simussus cae nihilic iocciam peribunt.
Imus cles An iam esimus, utus Ahacchum et atesili, foruspereor 
is, Catimihilius cepost verei iptintra clego non senatiam publis 
coenti cribunclem quonos publin st iuraris int.
Paretid etratus nicaedi, consul hostrum forta ilintratur hors se, 
nem intili etia mendeo eterfer fessentilis pate inculut ponitio, 
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Nicméně situace spojená s covidem donutila Moniku udělat velké škrty v rozpočtu a bylo 
třeba jít i cestou recyklace. Z kajut se vystěhoval všechen nábytek a vrátily se pouze vybrané 
kusy, ovšem ve zbrusu novém kabátě. Nutnost finančních úspor vedla Moniku i ke kutilství. 
Například postele nechala designérka přestříkat nezávadnými barvami, a ještě k nim navrhla 
krásná polstrovaná záhlaví. Skvělý nápad měla i s nevzhlednými stoly a dveřmi. Ty zas pro 
změnu potiskla abstraktními motivy v paletě barev, v jaké je laděná celá loď – tedy černé, 
šedé a lodní červené. V Moničině původním plánu bylo také všude udělat podlahy z betonové 
stěrky, ale ani to rozpočet nedovolil. Jsou tedy jen místy a zbytek jsou původní podlahy. Tam, 
kde je nešlo zachránit, se položily koberce. „Vždy jsem byla zvyklá vytvářet interiéry zcela 
nové, proto pro mě byla loď Bam Bu Dah velkou výzvou a školou zároveň. Komunitnímu 
bydlení fandím, je to taková určitá forma networkingu. Myslím si, že je to skvělá příležitost, 
jak poznávat zajímavé lidi a sdílet s nimi nejen kuchyň, ale i své pracovní zkušenosti i záliby,“ 
zamýšlí se na závěr Monika. 

Pokoj Hanoj vybavila Monika kromě křesla Singapore od Pols 
Potten stojací lampou Papillon od Forestier. Zbytek byl, jako 
ostatně většina zdejšího nábytku, repasovaný. Všechna lůžka 
zdobí přehozy s vyšitým jménem lodě.

TIP
zamilovali jste se do obřích taPet? chcete-li se nerušeně 
kochat výhledem do asijské uličky, zvolte do zbytku 
interiéru tlumené barvy a dietní nábytek. 

Monika White, designérka a majitelka firmy Le Patio, 
realizuje interiéry soukromých i veřejných prostor. 
Její rukopis je velmi výrazný a nezaměnitelný. 
Jako právnička a diplomatka trávila dlouhé roky 
v Asii a Paříži, kde načerpala mnoho inspirace. Díky 
tomu dokáže do svých realizací vnést odvážného 
kosmopolitního ducha.

Vybavení skýtá i zábavné podivnosti, 
na které lze v Zemi vycházejícího slunce 
narazit – třeba barevnou skládací židli 
Mickey Mouse značky Fermob.

„Na tenhle projekt jsem se moc těšila. Technický stav lodi byl ale hrozný. Museli jsme měnit 
kanalizaci, klimatizaci i podlahy. Aby loď působila uvnitř vzdušněji, bouraly se také příčky 
a strhával podhled v restauračním prostoru. Pak ovšem přišel covid a hrozilo, že se celý 
projekt zastaví. Nejistá budoucnost naštěstí majitele nezviklala a část Airbnb prostor 
změnil na komunitní bydlení, které ve světě obzvláště mezi mladou generací zažívá boom. 
O tuto zkušenost se s námi podělil jeden ze zdejších nájemníků, který nás na naší prohlídce 
doprovázel. Jmenuje se Ibrahim Yilmaz a Praze dal přednost před španělskou Sevillou 
a italským Milánem. Původně měl v plánu na lodi zůstat maximálně tři dny, nakonec tu 
zůstal na neurčito. „Přijde mi, že se hodně lidí kvůli covidu uzavřelo do vlastních rodinných 
bublin a už neumějí žít s jinými lidmi. Pro mě je výhodou komunitního bydlení to, že máte 
spoustu skvělých sousedů, se kterými když chcete, potkáte se u snídaně a nebo si dokonce 
uvaříte společně oběd. Po čase vycítíte režim každého z nich, a tak si vzájemně nepřekážíte. 
A když chcete soukromí, jdete do své kajuty a máte klid,“ vysvětluje architekt z Turecka. 


