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Pojďte s námi na návštěvu do domu pod 
Radkovským vrchem. Do jeho zdí se vtiskla 

vůně dřeva starých stromů i dramatické proměny 
modrého nebe nad šumavskou krajinou.

Temná krása 
na šumavě

Jaký by to byl dům 
na Šumavě, kdyby 

v něm v krbu 
nepraskalo dřevo...
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Velký jídelní stůl 
přivezený z Francie 
má těžkou dřevěnou 
desku a kovovové 
nohy. Židle mají 
potahy ze lněné 
látky, která barevně 
ladí s kobercem.

V přistavěném 
prostoru vzniklo 
místo, které má po 
ránu vyjíměčné světlo

Koupelna je průchozí. 
Litinová repasovaná vana 
jí dává retro punc.

I drobné 
detaily 

dotvářejí 
styl koupelny. 

bydLení  žena a dekor
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V koutku s otáčecím 
stolkem se příjemně 

sedí o samotě 
i s návštěvou.

 P
an František Krejčí má rád Šu-
mavu a tráví spoustu času v její 
přírodě. Stejně tak rád se vrací 
do svého domu pod Radkov-
ským vrchem, který je tak tro-
chu temný – stejně jako lesy 
v této části naší krajiny. Vnést 
právě tenhle pocit do interiéru 
se podařilo designérce Monice 

Lněničkové ze studia Miramari Design (www.
miramari-design.cz). 
„Rozhodli jsme se přiznat staré cihly, kámen, 
dřevěné trámy, a s tímto stylovým základem 
pracovat dál,“ vpomíná Monika Lněničková. 
„Venkovní pavlač jsme protáhli do vyšších pa-
ter a dům rozšířili. V prvním patře jsou kance-
láře, ve druhém pokoje s příslušenstvím pro 
návštěvy a nahoře z půdy vznikl krásný pros-
torný byt. Pomocí příček jsme ho rozdělili na 
několik částí.“ 
V příjemnýách odpočinkových zónách s po-
hovkami a křesly si pan Krejší rád posedí s ná-
vštěvou i o samotě, vypije sklenku a zakouří 
oblíbený doutník. Kuchyň je praktická a patří 
k ní jídelní kout. V koupelně vás nad litinovou 
vanou překvapí celá stěna pokrytá šumavským 
mechem – tento zajímavý a originální prvek je 
samozřejmě záměrný. V ložnici s velkou poste-
lí se nejen při otevřeném okně a šumavském 
vzduchu skvěle spí. Atmosféru původnho 
půdního prostoru dotvářejí zkosené dřevěné 
stropy. Rekonstrukcí vzniklo místo, kde se per-
fektně odpočívá a kam se chcete vracet. ■

Prostor pod šikmou střechou 
byl využit pro útulné sezení 

(či ležení).

I při klidném 
posezení u okna je 
dobré mít po ruce 
dalekohled. Venku 

se pořád něco děje!

žena a dekor  bydLení
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Kuchyň je minimalistická, 
ale plně zařízená a vybavená 
barovým pultem se sedátky. 

dřevěné plochy jsou 
z hluboce kartáčovaného 
a přelakovaného smrku.

Modrá si 
s dřevem rozumí

S hnědou barvou dřeva, ale 
i s červeným odstínem 

odhalených cihel na zdech, 
velmi dobře ladí modrá. A že jí 

nebylo použito málo! Nátěr 
stěn i nábytku, deky, polštáře, 

potahy i nádobí – jejich modré 
tóny dotvářejí ztemnělou 

atmosféru interiéru. Ani černé 
se tu nebáli. V kuchyni je celá 

stěna natřená tabulovou 
barvou. Vždyť vzkazy se na ni 

dají psát veselé!


