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V mechu a kapradí
Klidné místo, kde srnky dávají dobrou noc, je utopené v hlubokém lese. Jak by ne, vždyť jde 

o skutečnou hájovnu, které její současnou podobu vtiskla designérka Monika Lněničková 

ze studia Miramari design.

připravila: LenKa sauLichová, foto: ToMáš DiTTrich

trofeje na stěnách stvrzují status hájovny

Konferenční stolek vznikl 
z přebytku kamene použitého 
na pracovní desku v kuchyni. 
Sedací souprava a křesla jsou 
vyrobeny na míru v Belgii 
a Španělsku
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Z pustlá stará myslivna o výměře zhruba  
250 m2 se po zásahu studia Miramari design 
proměnila v relaxační víkendovou chalupu, 

a naplnila tak očekávání majitele, vášnivého lovce. 
Zatím je objekt využívaný jen rekreačně, ovšem až 
jeho tři děti odrostou, plánuje se tu usadit.

DůKLaDně
Ponurý dům na samotě uprostřed lesů vyža-

doval kompletní renovaci. Celý proces si vyžádal 
necelé dva roky. Nebyl ale žádný spěch. Jak se 
dům odkrýval, průběžně si sám říkal, co potřebu-
je. I návrhy na jeho renovaci se rodily postupně. 
Zatímco fasádu a střechu stačilo očistit, uvnitř se 
sekalo až na cihly. Dispozičně došlo jen na menší 
změny, ovšem bylo třeba z gruntu předělat rozvo-
dy, vyměnit netěsnící okna za tradiční s okenice-
mi a dveře. Podlaha dostala dubová prkna a krov 
se otevřel až do druhého patra, aby vynikla krása 
původního zachovalého trámoví. Interiér se tím 
značně provzdušnil a získal na velkorysosti. Dům 
by bylo možné přivést k životu i s třetinovými ná-
klady, ale tratil by nejen na efektu, ale především 
na životnosti.

sTyLově
Designérka měla jasné zadání, ale jinak volné 

ruce. Majitel vyžadoval plně funkční stylový ob-
jekt. „Inspirovala jsem se hlavně v zahraničí. Líbí 
se mi rekonstrukce starých domů v Belgii, kde vše 
dělají s velkým citem a důrazem na detail a vý-
běr kvalitních materiálů. Snažila jsem se vytvořit 
jednoduchý, ale útulný interiér, kde by se majitelé 
cítili nejen příjemně, ale i bezpečně. Kladla jsem 
velký důraz na výběr materiálů, na nichž jsme 
nešetřili. Usilovala jsem o to, aby nejen svou kva-
litou, ale i nadčasovostí přežily další generace,“ 
uvádí designérka. Pracovala s přírodním kame-
nem, masivním dřevem a lněnými textiliemi. Pří-
jemné prostředí utváří i vhodně zvolená vlídná 
barevnost, kterou tvoří uklidňující směsice barev 
odstínů bílé kávy, lomené zelené, šedé, antracitové 
a detailů černé barvy. Ohlasy přírody sem vnášejí 
i staré trámy a tmavší dubová podlaha. Proces re-
novace ještě není zcela u konce. Majitel s Monikou 
pracují ještě na rekonstrukci stodoly, kde plánují 
vytvořit letní kuchyni. ■

t+u lomený odstín zelenošedé 
barvy staví na odiv na míru 
zhotovená kuchyňská sestava 
dubového nábytku doplněná 
zinkovanými spoji. Harmonické 
spojení podporuje i kamenná 
deska. Je vyrobena na míru stejně 
jako stůl a lavice. Kuchyň je 
vybavená dvěma dřezy, ledničkami 
a francouzským plynovým 
sporákem se širokou troubou

t+u Útulné prostředí vytvářejí 
uklidňující kombinace barev 
a lněné textilie. Koberec je vlněný
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MiraMari Design
  
MoniKa LněničKová
designérka studia Miramari Design

„Pro nás to byla nesmírně milá zakázka, především proto, 
že jsme měly volné ruce a mohly vybírat z velmi kvalitních 
materiálů,“ uvádí Monika lněničková ze studia Miramari Design, 
které přetváří bytové i nebytové prostory, poradí si i s exteriéry 
a navrhne vám i zahrady či terasy. Miramari preferuje nadčasový 
a neotřelý design, celistvost a preciznost v každém detailu a útulnost 
odpovídající potřebám klienta.
www.MiraMari.cz

tp+p prostory staré 
myslivny se pyšní výškou 
téměř třímetrových stropů

t postel byla vyrobena 
v Belgii, dřevěný prádelník je 
lakovaný

t+p obrazy s loveckou tematikou 
podporují charakter místa a osobní 
trofeje majitele prozrazují jeho zálibu. 
Hojně zdobí stěny doprovázející 
zachovalé kamenné schodiště. 
Zábradlí je zhotoveno na míru stejně 
jako kamenné parapety

+
JaK To
viDíM
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t+p v koupelně se o pozornost dělí černá, 
do soklu s omyvatelnou stěrkou zapuštěná vana 
s betonovými umyvadly (Gravelli) a italské 
mosazné baterie (fantini rubinetti)

půDorys

přízemí:
1/ vstupní prostory
2/ WC
3/ koupelna + WC
4/ pokoj 
5/ kuchyňská část 
s jídelním stolem
6/ obývací část 
s krbem

první patro:
7/ WC
8/ pokoj
9/ hlavní ložnice
10/ pokoj
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