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T e x T:  Markéta růžičková

Originální maringOTka nejen pro kočovníky

Designérka Monika Lněničková navrhla svou 
maringotku podle vlastního designu spíš jako 
malou dřevostavbu.Venkovní sezení si zatím majitelé udělali u přilehlého 

kravína, který postupně adaptují na víkendové bydlení.

Maringotka studia Miramari Design dokazuje, že pohodlně se 
dá bydlet i na pouhých čtyřiadvaceti metrech čtverečních.

S přírodou interiér spojují velkorysá francouzská okna, která se v případě 
potřeby dají bezpečně zakrýt posuvnou dřevěnou okenicí.

Přesvědčte se s námi, že maringotky nepatří jen do kočovných cirkusů. Jedna taková od studia Miramari Design se skvěle vyjímá v šumavských kopcích.
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J
ako národ chatařů 
a chalupářů máme pocit, 
že jsme už viděli snad 
všechny tipy víkendového 
bydlení. Moderní 

maringotka od studia Miramari 
Design však dokáže překvapit 
a to nejen svým moderním 
a zároveň na tradici navazujícím 
designem, ale zejména 
funkčností a dotažením detailů, 
díky čemuž může být i život 
na pouhých čtyřiadvaceti 
metrech čtverčních dostatečně 
komfortní.

Jak uvádějí designérky 
studia Miramari Design, pro 
něž byla maringotka pilotním 
projektem, na svých stránkách: 
„Jde o víkendové bydlení pro 
všechny, kteří hledají něco 
nového, neobvyklého, chtějí být 
maximálně spojeni s přírodou 
a ač nepotřebují příliš metrů 
čtvrečních, nejsou ochotni dělat 

kompromisy v komfortu 
a kvalitě.“

To, že na svém pozemku 
s přítelem budou mít právě 
maringotku si vymyslela jedna 
z nich, Monika Lněničková. Ve 
studiu tento nápad rozvinuli, 
mimo jiné proto že na našem 
trhu je velmi málo moderních 
a komfortních staveb do 25 
m2. Pro inspiraci se Monika 
vydala do Francie, avšak místní 
maringotky jí příliš nezaujaly. 
Prý tam až příliš lpí na tradici 
a tak šlo v podstatě pouze 
o repliky maringotek, které 
známe z cirkusových filmů. 
O to tedy mělo studio větší 
prostor pro vlastní kreativitu. 
Nakonec tedy na pozemku 
vedle starého kravína na 
Šumavě vyrostla maringotka, 
která do krajiny krásně zapadá, 
a přesto budí zvědavé pohledy 
kolemjdoucích.
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Majitelka ráda vaří, proto si přála plnohodnotnou kuchyň s dostatečně 
velkou pracovní plochou a veškerými kuchyňskými spotřebiči.

Velkorysý 
stůl a lavice 
v jídelně byly 
vyrobeny 
na míru 
a doplněny 
originálními 
proutěnými 
sedáky.

Útulný dřevěný 
interiér doplnilo 
stylové vybavení.

Celou šířku maringotky zabírá nadstandardní lůžko 
vyrobené na míru. Přes den se lůžkoviny schovají do 
úložného prostoru a postel slouží jako denní válenda.
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Komfort na čtyřech kolech
Jako základní materiál na 
stavbu bylo použito smrkové 
dřevo, a to jak na konstrukci, tak 
na vnitřní obklad. „Základy“, 
tedy podvozek a kola, jsou 
ocelové a okna a dveře jsou 
vyrobeny na míru jako dvojskla 
opatřená hliníkovými rámy. 
Díky proskleným dveřím 

mají majitelé přímý kontakt 
se zahradou, a když odjíždějí 
zpátky do města, zabezpečí je 
proti nevítaným hostům snadno 
posuvnou okenicí. Kočovat se 
totiž s touto maringotkou nedá, 
ač má kola. Lze ji však celou 
naložit na velký přepravník 
a tak jak je, včetně veškerého 
vnitřního zařízení, převézt 
někam dál.

Již zmiňovaný komfort, 
který z maringotky dělá 
nadstandardní víkendové 
bydlení, zajišťují v zimě 
přímotopy, i když majitelé raději 
využívají stylová kamínka. Ani 
hygienu nemusí o víkendech 
na Šumavě zanedbávat – 
maringotka je napojena na 
vodu i elektřinu, tudíž nechybí 
koupelna se sprchovým koutem. 
Jen přípojka na odpad tu není, 
a tak musí postačit chemické 
WC.

Majitelka navrhla vnitřní 
uspořádání konkrétně pro 
vlastní potřeby – velký jídelní 

stůl s výhledem na zahradu, 
postel s úložným dílem na 
lůžkoviny, kterou je přes den 
možné využít jako „válendu“ 
a plnohodnotnou kuchyň 
s elektrickou pečící troubou, 
plynovou varnou deskou, 
dřezem i lednicí. „Ráda totiž 
vařím,“ přiznává Monika.

Pokud vás toto netradiční 
víkendové bydlení zaujalo, 
nemusíte Monice Lněničkové 
závidět, ve studiu Miramari 
Design vám maringotku 
dokážou navrhnout 
s přihlédnutím k vašim 
potřebám na míru. Stačí říct, 
zda ji chcete využívat hlavně 
jako „chatu“ pro rodinu s dětmi, 
kdy bude kladen důraz zejména 
na úložné prostory a větší 
počet lůžek, nebo třeba jako 
dependance pro návštěvy na 
zahradě vašeho pozemku, kde 
postačí manželská postel, méně 
úložných prostor a kuchyňský 
koutek na příležitostné 
vaření.  

Technické údaje
Materiál konstrukce: 
smrkové dřevo
Materiál vnitřního 
obkladu: smrkové dřevo
Podvozek a kola: ocel
Okna a dveře: hliníková 
opatřená dvojskly
Střecha: plech a speciální 
zateplovací fólie
Vytápění: přímotop a kamna
Cena: od 650 000 Kč 
Kontakt: Miramari Design, 
Mezilehlá 326/1, Praha 9, 
www.miramari.cz


