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Du�ša
ko ovníka
Ubytova  sa v maringotke znamená zbavi  

sa zbyto ností, nie pohodlia.     
Text: So a Juriková; Foto: Robert �Žákovi

Elegancia a bezpe nos : maringotku bolo potrebné 
zabezpe i  pred potenciálnym vlámaním. Investorka 
to vyrie�šila posuvnou mre�žou, ktorá na prvý poh ad 

vyzerá ako zaujímavá �žalúzia.
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Pohoda za stolom: investorka dobre odhadla dve 
k ú ové innosti pre «pohodový» víkend: dobré jedlo 
( o znamenalo ma  vybavenú kuchy u s dostatkom 
priestoru pre jedálenský stôl) a pekná vyhliadka. 

V�šetko potrebné: v premyslenom priestore 
sa na�šlo miesto aj pre pohodlnú kúpe u.

Severské mámenie: architektka, 
a zárove  majite ka sa in�špirovala 

�škandinávskym dizajnom.



Dar vody: jedálenské sedenie vyrobili miestni stolári 
z náplavového dreva.

alá ve ká vec �– aj tak by sa dalo 
pomenova  rozhodnutie Moni-
ky Ln ni kovej, spoluzaklada-
te ky architektonického dizajn 
�štúdia Miramari, ke  podpiso-

vala kúpnu zmluvu na pozemok s kravínom a li-
pou. Sta ila toti�ž dovolenka na �Šumave a kraj si 
ju získal. Romantickú du�ši ku, ktorú v sebe nosí 
hádam ka�ždý z nás, navy�še o aril �šíry pozemok, 
kde stál schátraný zámo ek so statkom. Ve  kto 
by sa aspo  na chví u nezasníval a v duchu nena-
vracal zanedbanému hospodárstvu pôvodný lesk, 
ak ho má pred o ami? Ke �že 200 hektárov pat-
riacich k usadlosti �– a odhadovaná cena 36 mi-
liónov eských korún �– priniesli rýchle vytriez-
venie, snívanie do asne skon ilo, ako sa hovorí, 
«s dlhým nosom». Budovate skej náture Moniky 
Ln ni kovej v�šak nedala vízia pozemku s roman-
tickým výh adom spáva . A ke  sa po ase zno-

vu za ala zaujíma  o tamoj�šie pozemky na predaj, 
s pote�šením zistila, �že namiesto 200 hektárov si 
mô�že odkúpi  iba as , ktorú jej finan ná situácia 
zvládne. A tak sa stala novou majite kou sympa-
tického pozemku a �– kravína. 

�Život 3x8

Namiesto nákladnej rekon�štrukcie kravína 
sa investorka pustila do odvá�žnej�šieho projek-
tu. Koniec koncov, je spoluzakladate kou archi-
tektonického �štúdia, a tak je pochopite né, �že 
okrem prestavby si chcela splni  sen o vlastnej 
stavbe, i v tomto prípade �– stavbi ke. Marin-
gotka, ktorá na pozemku dnes stojí, teda nie je 
pozostatkom ko ovného cirkusu, uviaznutého 
na �Šumave. Úplne nová stavba je dômyselným 
projektom architektky, ktorá vyu�žila znalosti 
o osved ených rie�šeniach a posunula ich do sú-

M
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MONIKA 
LN NI KOVÁ   

Monika Ln ni ková (1975) zalo�žila architektonic-
ké �štúdio Miramari Design �– Prague v roku 2006. 
Navrhuje interiéry pre náro ných, pretvára bytové aj 
nebytové priestory. K realizáciám �štúdia patria inte-
riéry bytov v projekte «�Šumavský dv r», rodinný dom 
Kersko alebo byt v rezidencii Sacre Coeur.

miramari.cz

Majite ka uvádza, �že teoreticky 
by sa jej maringotka mohla vyda  

na cesty �– stojí toti�ž na obrovských 
kolesách �– ale pre o by niekto 
opustil taký krásny kus sveta?



asnosti. Moderná maringotka tak má priestor 
premyslený do najposlednej�šieho detailu �– v�šet-
ko do seba zapadá s presnos ou milimetra. Je 
a�ž prekvapujúce zisti , �že na pohodlnú existen-
ciu loveku naozaj sta í iba 24 m2, do ktorých 
sa vojde v�šetko potrebné: akurátna kuchynská 
linka s plným vybavením (zabudovanou chlad-
ni kou, priestrannou pracovnou doskou, varnou 
doskou aj rúrou na pe enie); na opa nom kon-
ci priestoru sa nachádza roz ahlá poste  3x2 m, 
pod ktorou je úlo�žný priestor. al�šie odkladacie 
plochy sú pod lavicou v jedálenskej asti. Marin-
gotka je vybavená aj sprchou a chemickou toa-
letou. Zariadenie je zhotovené na mieru pod a 
nákresov majite ky. Steny sú oblo�žené smreko-
vými doskami namorenými bielou farbou. Vy-
tvori  ilúziu vä �šej priestrannosti pomáha svet-

lá dubová podlaha. Naopak, exteriér stavby je 
tmavý. Jeho antracitovo-modrá farba pôsobí za-
ujímavo, rozhodne elegantnej�šie ne�ž tradi ná ze-
lená, ktorá prischla nejednej maringotke. 
Na pozemku sa nachádza aj príjemné sedenie 
pod pergolou upevnenou na prednú as  bývalé-
ho kravína. Lavice a stôl nechala investorka vy-
robi  z náplavového dreva, ktoré je tým pádom 
mimoriadne odolné vo i poveternostným zme-
nám. Kuriozitou je, �že sa do �šumavskej prírody 
dostalo a�ž z holandských kanálov �– odkúpila ho 
toti�ž od zahrani ného podnikate a, ktorý pôso-
bí v echách. 
Majite ka uvádza, �že teoreticky by sa jej marin-
gotka mohla vyda  na cesty �– stojí toti�ž na ob-
rovských kolesách �– ale pre o by niekto opustil 
taký krásny kus sveta? 

Základ je kuchy a: aj v malom priestore sa na�šlo 
dos  miesta pre plne vybavenú kuchy u. Napokon, 

nielen láska, ale aj pohoda ide cez �žalúdok.

Nenápadná krása: hoci exteriérová farba nesplýva so 
zele ou, dobre do nej zapadá. Celkovému dojmu pomáha, 

�že maringotka je posadená do kopca tak, aby 
od príjazdovej cesty prive mi netr ala.

V lete, v zime: útulný priestor je mo�žné vyhria  
kach ami, ktoré zárove  poslú�žia aj na ohriatie jedla 

alebo vody na aj.


