
HŘ E J I VÝ
A PROJASNĚNÝ
INSPIRACI PRO ZAŘIZOVÁNÍ INTERIÉRU MŮŽETE NAJÍT 
I U SVÝCH PŘÁTEL Z RŮZNÝCH KOUTŮ SVĚTA. TŘEBA SE VÁM 
ZALÍBÍ ATMOSFÉRA, KTEROU VYTVOŘILA VE SVÉM DOMĚ 
HOLANDSKÁ STYLISTKA MIES. JEJÍ NÁVŠTĚVY SEM CHODÍ 
NAČERPAT ENERGII, UŽÍT SI ZÁBAVU A DOBRÉ JÍDLO.

Přírodní materiály jsou momentálně 
v kurzu. Skříňka Calary byla vyrobena 
ze dřeva z udržitelného lesnictví 
s certifi kací FSC. Čela jejích dveří zdobí 
dekorativní vlnitá struktura. Za dvířky 
se ukrývá prostor pro spoustu věcí. 
Můžete ji využít v jídelně, v ložnici, 
na chodbě nebo v obývacím pokoji. 
Prodává ji fi rma Westwing.
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sme na návštěvě v  nedávno zrekonstruovaném 
domě holandské stylistky Mies, který je úplnou 
oázou. Najdete zde skutečné hvězdy designu v po-
době nábytku i uměleckých předmětů, vytvářející 
spolu s doplňky krásný celek. 

Na  svém instagramovém účtu majitelka domu 
zveřejňuje postup rekonstrukce a  přidává rady, 
kterými se mohou řídit i  její fanoušci. Zařizová-

ní in teriérů proměnila Mies z koníčka v profesi a s týmem 
za poslední čtyři roky provedla pro své klienty rekonstruk-
ci tří domů v Amsterdamu. Pořádá také různé online kur-
zy a chystá se vydat vlastní kolekci barev.

OBÝVACÍ POKOJ, do  kterého nahlížíte na  velké fotogra-
fi i vlevo, je kompletně zrekonstruovaný tak, aby byl plný 
energie a světla. „Chcete-li také docílit takto elegantního 
prostoru, pohrajte si s různými texturami a odstíny. Samet 
v kombinaci s kůží a dřevo sladěné s vídeňskou pleteninou 
jsou dokonalými příklady.“

Zamyslete se nad tím, co 
vám dodává energii. To by 
měl být skutečně výchozí 

bod při zařizování interiéru.

1 Jídelní židle Rachel jsou vyrobeny ze sametu a lze je 
velice jednoduše čistit. Podle Mies byly skvělou volbou. 

2 Doplňky zemitých barev z teplého materiálu, jakým 
je dřevo, krásně doplňují světlé barvy. Hřejivě působí 

i měděné úchytky na lince a baterie. 3 Stejnou kombinaci 
barev a materiálů zvolila Mies i pro koupelnu. 

3

2

J

ZZ04_096-099_DekorNavstevaAmstr_H1_w0.indd   97ZZ04_096-099_DekorNavstevaAmstr_H1_w0.indd   97 02.02.22   19:1002.02.22   19:10



PŘ
IP

RA
VI

LA
: Z

DE
Ň

KA
 S

KO
KA

N
O

VÁ
 N

ĚM
C

O
VÁ

; F
O

TO
: ©

LIB
IA

PH
O

TO
G

RA
PH

Y

98

dekor

Nezapomeňte pověsit 
na zeď pěkné fotky 
a vytvořit dostatek 

místa k sezení. 

1 V dětském pokoji nesmí chybět komoda s mnoha šuplíky, 
do kterých se vejde vše – od oblečení po hračky. 
2 Křesílko koupila Mies přes inzerát na Marketplace. Podobný 
kousek hledala celý měsíc. Skvěle doplňuje nový nábytek.
3 Dětský pokoj svého syna zútulnila nebesy nad postýlkou 
a velkými textilními světly.

1

3

2

TRENDY jsou pro Mies důležité. Při zařizování hledá nábytek 
a doplňky, které jsou pro nadcházející sezonu těmi, jež roz-
hodně musíte mít. Nebrání se ale ani věcem z druhé ruky. 
Praktickým a velkolepým kouskem je například dřevěná ko-
moda světlé pastelové barvy. Vypadá úplně úchvatně. Doko-
nale se hodí i  do dětského pokoje, protože ukryje spoustu 
věcí a místnost plná hraček tak může působit stále uklizeně. 
 
A CO PATŘÍ k  naprosto klíčovým prvkům každého interié-
ru? Podstatnou roli samozřejmě hraje barva stěn a podlah, 
ale základem je podle designérky správné osvětlení. Určuje 
prý možná až 80 procent atmosféry v domě. „O výběru sví-
tidel je nesmírně důležité pečlivě přemýšlet. Vyberte si na-
příklad několik menších, která vnesou do vašeho interiéru 
hřejivý pocit. Myslete na to, že lampa uprostřed obývacího 
pokoje nebo jídelny může upoutat pozornost a zároveň skvě-
le  osvětlit danou místnost.“ 

Pokud plánujete udělat nějakou změnu ve svém interié-
ru, ale chybí vám jistota a nápady, můžete se inspirovat na 
profi lu @interieurvanmies, kde Mies pravidelně sdílí uži-
tečné rady. ■
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1 Stropní svítidlo z opálového matného skla Lunea 30, Rendl Light Studio, 4600 Kč 2 Povlak na polštář 
s dlouhým měkkým vlasem šedé barvy, Kvalitex, 156 Kč 3 Opora pro plazivé rostliny z recyklovaného 

kovu, Zahrada na niti, 295 Kč 4 Koberec z bavlny s třásněmi, iFantazie, 5560 Kč 5 Stojací lampa s dřevěným 
podstavcem Shona, WE CARE by Westwing Collection, 5079 Kč, westwingnow.cz 6 Skříňka se žebrováním 

Calary, WE CARE by Westwing Collection, 20 379 Kč, westwingnow.cz 7 Koše tkané z mořské trávy, 
Ateliér Hydropool, 7150 Kč / set 3 ks 8 Vonná svíčka s dřevěným knotem My Flame, Aria Pura, 260 Kč 

9 Židle Forum Wood Natural, Kare Design, 6699 Kč 10 Stolek Lambda Round, Alax, info o ceně v obchodě

I N S P I R O VÁ N O 
L E H K O S T Í 

I váš byt (nebo jen některá místnost) 
může mít stejnou vzdušnost jako 

holandský dům, který jsme navštívili 
na předchozích stránkách.
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