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ÚTULN!  
MINIMALISMUS 

se !petkou  
asijské exotiky

Prostor jako stvořený 
pro meditaci moderního 

západního člověka. Takový 
je interiér, který na přání 

mladého muže-cestovatele 
vytvořila designérka ze 

studia Miramari Monika 
Lněničková.
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Kombinace bé"ové a#$edé 
V}ĦHUQÚPL�DNFHQW\�SƀVREÊ�Y}H�VSRMHQÊ�
VH�VWUXNWXURX�SŦÊURGQÊFK�PDWHUL¾Oƀ��MDNR�
MH�GŦHYR�QHER�SURXWÊ��YHOPL�XNOLGŚXMÊFÊP��
]HQRYÚP�GRMPHP��

Monika Ln%ni&ková
MH�LQWHULÆURY¾�GHVLJQÆUND�D}PDMLWHOND�VWXGLD�
0LUDPDUL�'HVLJQ��NWHUÆ�SŦHWY¾ŦÊ�E\WRYÆ�
L}QHE\WRYÆ�SURVWRU\�X{�RG�URNX������
miramari.cz
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Lehk' spl'vav' záv%s 
]MHPŚXMH�VYĵWOR�SŦLFK¾]HMÊFÊ�
YHONRIRUP¾WRYÚP�]DVNOHQÊP� 
D}QDYR]XMH�Y}REÚYDFÊ�Ħ¾VWL� 
LQWLPQÊ�DWPRVIÆUX�



Srdcem ob'váku 
MH�YHONRU\V¾�VHGDĦND�
V}KORXENRX�����FP��9HMGH�
VH�QD�QL�L}RSUDYGX�YHON¾�
Q¾YxWĵYD�

Majitel má rád Y]GXxQÆ�D}RWHYŦHQÆ�
SURVWRU\��NWHUÆ�QH]DWĵ{XMH�SŦHKUxHO�Q¾E\WNX��
$E\�YxDN�QHSƀVRELO\�FKODGQĵ��GHVLJQÆUND�
]YROLOD�Q¾SDGLWÆ�GRSOŚN\�]}SŦÊURGQÊFK�
PDWHUL¾Oƀ��7ŦHxLQNRX�QD�GRUWX�MVRX�NYĵWLQ\�YH�
VWŦÊGPÆP�DVLMVNÆP�GXFKX�
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on
nJídelní kout s#velk'm 
stolem QDYD]XMH�QD�REÚYDFÊ�Ħ¾VW��]D�
QÊP�SDN�SURVWRU�YROQĵ�SO\QH�GR�NXFK\Qĵ�
V}GRVWDWNHP�×OR{QÚFK�SURVWRU��RGGĵOHQÆ�
MHQ�WĵOHVHP�NXFK\ŚVNÆ�OLQN\�V}SUDFRYQÊ�
GHVNRX��

o Kuchy(ská linka 
s#nádhern'm, KŦHMLYÚP�SRYUFKHP�
PRŦHQÆKR�GXEX�D}×FK\WNDPL�]}PDWQÆKR�
NRYX��RVYĵ{HQ¾�]HOHQÊ�URVWOLQ��SŦÊMHPQĵ�
NRQWUDVWXMH�V}YHONRIRUP¾WRYRX�GOD{ERX�
LPLWXMÊFÊ�EHWRQ�

p Kouzlo minimalismu�VSRĦÊY¾�
Y}SURVWÚFK��DOH�HIHNWQÊFK�GHWDLOHFK�� 
=GH�ĦLVW¾�SORFKD�VWĵQ\�D}MHGQRGXFKÚ� 
WYDU�SROLĦN\�R]YO¾xWŚXMH�SƀVRELY¾�
NRPELQDFH�PDWHUL¾Oƀ�D}YKRGQĵ�]YROHQÆ�
GRSOŚN\�

p

Geniální 
dvojka. 'ŦHYR�
D}EHWRQ��UHVS��
EHWRQRY¾�VWĵUND�WYRŦÊ�
GRNRQDOÚ�S¾U��-HQ�
P¾OR�MLQÚFK�VSRMHQÊ�
GYRX�PDWHUL¾Oƀ�
SƀVREÊ�WDN�HIHNWQĵ�
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)idle 
Gervasoni 
a#Colico VH�
EDUHYQĵ�SRGREDMÊ��
DOH�VW\ORYĵ� 
MVRX�RGOLxQÆ�

Rustikální dubov' st*l VH�VWDO�
QHSŦHKOÆGQXWHOQRX�GRPLQDQWRX�NXFK\ŚVNÆ�
D}MÊGHOQÊ�ĦDVWL��-HKR�MHGQRGXFKÚ�GHVLJQ� 
0RQLND�R]YO¾xWQLOD�YÚEĵUHP�GYRX�W\Sƀ�{LGOÊ��
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P
řízemní dům ve tvaru L na okraji Prahy s rozlohou asi 200 
m2 se Monice dostal do rukou ve fázi hrubé stavby. Díky 
tomu mohla uskutečnit tolik potřebné zásahy do dispozice 
koupelen, kuchyně, a umožnit tak vznik důležitých úložných 

prostor. „Tyto zásahy byly nezbytné z hlediska vytvoření plně funkčního 
prostoru,“ vysvětluje designérka. „Často se nám stává, že přijdeme do 
prostoru, který je nepříliš logicky řešený – my se ho pak většinou snaží-
me učesat, dát mu právě zmíněnou logiku...“

S#jasnou vizí
Mladý muž, který Monice s důvěrou svěřil podobu svého nového 
domova, má rád velké prostory a jednoduchá řešení. V interiéru dává 
přednost vzdušnosti bez zbytečných kusů nábytku − s důrazem na 
čistotu a klid. Protože rád cestuje a na jeho toulkách mu učarovala 
atmosféra Asie, Japonska, jeho přáním byl mimo jiné i prostor příjemný 
pro meditaci. Sympatie k tomuto regionu s ním sdílí i designérka, a tak 

je v interiéru inspirace východní filozofií cítit. „Použila jsem dokonce na 
stěny několik mých fotek z cest po Japonsku,“ vypráví Monika. Největší 
výzvou pro designérku paradoxně bylo vyplnit tak velký a rozlehlý pros-
tor, aby zároveň působil vzdušně i útulně. „Mám ráda čisté interiéry, 
které však nepůsobí studeně a stroze,“ upřesňuje.

Pe&livé lad%ní
Většina vybavení vznikala na míru. Základním materiálem se stala 
dubová dýha, jíž dodaly na zajímavosti dva různé odstíny mořidla. 
Na podlahu použila Monika velkoformátovou dlažbu imitující beton. 
Dlažba si tak perfektně rozumí s betonovou stěrkou na stěnách. Kli-
dové zóně dodává příjemný, hřejivý pocit celoplošný koberec. Typový 
nábytek pak pochází z produkce firem Gervasoni a Colico (židle), další 
kusy pocházejí od značky Scapa… „Všechny doplňky – vázy, květináče, 
květiny, obrazy a drobné dekorace – pocházejí z našeho studia,“ dodává 
Monika.

Vzdu$ná lo"nice 
V}SURVNOHQRX�RWHYÊUDFÊ�VWĵQRX�
MH�RULHQWRYDQ¾�QD�MLKR]¾SDG�
D}QDEÊ]Ê�XNOLGŚXMÊFÊ�SRKOHG 

�GR�]HOHQĵ�
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n Dokonale zorganizováno. 
3URVWRUQ¾�xDWQD�V}SURP\xOHQÚP�
XVSRŦ¾G¾QÊP��NGH�P¾�YxH�VYÆ�SŦHVQÆ�
PÊVWR��QDYD]XMH�QD�OR{QLFL�

o S#ra+novan'm dotekem 
Asie. 9DQD��KODYQÊ�UHOD[DĦQÊ�SUYHN�
NRXSHOQ\��MH�XUĦHQD�SUR�GYD�ŗ�SŦLWRP�
YƀEHF�QHSƀVREÊ�UREXVWQĵ�

p Moderní a#trochu 
chladnou EHWRQRYRX�VWĵUNX�]MHPŚXMH�
WPDYÚ�GŦHYĵQÚ�Q¾E\WHN��D}WDNÆ�GRSOŚN\�
D}URVWOLQ\�Y}DVLMVNÆP�GXFKX�o

n

p
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KOUZLO DETAILU

V$udyp,ítomné dopl(ky�Y}DVLMVNÆP�VW\OX�MVRX�WÊP�VSU¾YQÚP�
H[RWLFNÚP�NRŦHQÊP��NWHUÆ�GRG¾Y¾�LQWHULÆUX�exŰ¾YXq��D}]¾VDGQĵ�VH�SRGÊOHMÊ�QD�
FHONRYÆP�Y\]QĵQÊ�

Pr*hled z#kuchyn% do chodby. $WPRVIÆUX�GDOHNÆKR�YÚFKRGX�
QDYR]XMÊ�YHGOH�GƀP\VOQĵ�]YROHQÚFK�GUXKƀ�URVWOLQ�WDNÆ�ĦHUQREÊOÆ�IRWRJUDĺH��
SRŦÊ]HQÆ�Y}-DSRQVNX�

Moni&in smysl pro detail MH�]Q¾W�QD�ND{GÆP�FHQWLPHWUX��L}Y}OR{QLFL��
3RPRFÊ�FK\WUÆ�YROE\�WĵFK�VSU¾YQÚFK�GRSOŚNƀ�XPÊ�GRNRQDOH�Y\ODGLW�DWPRVIÆUX��

Záti$í à la Japonsko.�0RGHUQÊPX�XQLYHU]¾OQÊPX�LQWHULÆUX�xDWQ\�YWLVNO\�
RVRELWÚ�xDUP�RULJLQ¾OQÊ�NDOLJUDĺH�L}R]GREQ¾�GŦHYĵQ¾�VNŦÊŚND�QD�xSHUN\�
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www.jena-nabytek.cz

Za!ni den stylov!
série AVIGNON
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