uPohled od postelí

dříve

nyní
&

Pro vášnivé hráče počítačových her a zodpovědné
studenty bylo potřeba vytvořit prostor, kde bude
všechno po ruce. Od učebnic po herní konzole.
A taky nějaké to občerstvení, třeba v podobě
limonády v barevné lahvi.

Dva pokoje pro

nyní

teenagery

dříve

Zeleno-modrá
místnost nějakou
dobu sloužila jako
provizorní dětský pokoj
a vůbec neodpovídala
klukovským
potřebám.

Složitý prostor je obrovská výzva! Provedeme vás dvěma pokoji, stejně
náročnými na návrh i realizaci. V prvním bytě vzniklo herní doupě pro kluky
Bruna a Roka, ve druhém jsem zařizovala podkrovní pokoj pro slečnu Verunku.
|
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Jak vyhovět potřebám náctiletých


u



KLUCI
NYNÍ Jasně
rozdělené
zóny a nově
navržený
nábytek
vnášejí řád
do místnosti
plné barev.




u
VERUNKA NYNÍ
Rozvržení nábytku
harmonizuje členitou
místnost. Neutrální barvy
se krásně snoubí
s doplňky ve Verunčině
oblíbené červené.

KLUCI
DŘÍVE
Místnost
umístěná
nejdál od
pracovny
a obývacího
pokoje
sloužila jako
provizorní
noclehárna
a herna.
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VERUNKA DŘÍVE
Růžová výmalba pokoje
a malá postel vůbec
nekorespondovaly
s věkem a potřebami
mladé dívky.
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TE X T ANA AL AČKOVA

Původní výraznou
zelenou stěnu jsme
k nepoznání proměnili za
pomoci fototapety, která
navozuje atmosféru tajné
herny v posprejovaném
podzemí plném
záhad.

DŘÍVE & NYNÍ dětský pokoj

nyní
Vzhledem k tomu, že
oblečení se teď ukládá
v přilehlé šatně , sestava
nábytku v pokoji slouží nyní
jako prostor pro hračky,
společenské hry a spoustu
knížek.

N

avrhování dětských
a studentských pokojů patří
k mé oblíbené činnosti,
v tom mám jasno. Méně jasno mám
v okamžiku, kdy se na mě s nadějí
dívají dva páry očí a ve vzduchu visí
otázka: „Vejde se sem všechno?“
Zkoumám půdorys, stoupá mi adrenalin
a dostávám pocit, že těch dvanáct
metrů do velikosti fotbalového hřiště
prostě nenafouknu. Naštěstí místnosti
začínají podlahou a končí stropem.
A mezi nimi se vždycky najde nějaké
dobré řešení.
SOUKROMÍ PRO DVA BRATRY

Jedním z hlavních požadavků Bruna
a Roka bylo vytvořit zóny pro spaní
a odpočinek tak, že každý bude mít
alespoň trochu soukromí. Jako dobré
řešení se jevila přepážka v podobě
policového dílu mezi postelemi.
Nemohl ale být široký stejně jako
HERNÍ TÝM V AKCI

OBLÝ A VELKÝ STŮL
Pokud to prostor dovolí, je stůl do „L“ velice
praktickým řešením. Všechno potřebné odložíte
do boku a pracovní plochu máte pořád volnou.

38 | ZÁŘÍ 2021 | www.novepromenybydleni.cz

FOTO V Á C L A V V A L N Ý , ANA ALAČKOVA, MELIHA ŠUŠK AVČEVIĆ, TALKING PICTURES FROM MELI

Modrý a zelený tým se pouští do virtuálního boje.
Kvalitní pracovní židle se postarají o to, aby se hra
nepodepsala na zádech malých hráčů.

1

3 body k úspěchu
2
3

Místo na
ukládání
Úložné prostory
doplňuje kontejner na
cokoliv. Je k nezaplacení.

Neutrální
barvy Základ
ve střízlivých tónech
a doplňky v odstínech,
které kluky baví.

postel. Působil by mohutně a zbytečně
by ubíral denní světlo. Proto jsem
navrhla mělkou knihovnu s hlubokou
základnou, výsuvným úložným
prostorem a vestavěnou zásuvkou pro
dobíjení mobilních zařízení. Pokud
mám pocit, že má dospívající klient
nějaké pochybnosti, zda úkol vůbec
zvládnu, anebo v jeho očích vidím
otázku „Kdo je ta teta, kterou mamka
pozvala do bytu, aby mi tady kázala, jak
to vůbec má vypadat?“, vždy vytahuji
zaručené eso. Zásuvku s USB! Jakmile
si uvědomí, že mobilním zařízením
dodají šťávu, aniž by museli zvednout

Moderní
prvky
Huňatý koberec
a zásuvka s USB dělají
radost každý den.

Pohled ode dveří
Knihovna mezi postelemi slouží jako stěna poskytující
soukromí. Její hlubší základna má i bezpečnostní funkci,
eliminuje případné úrazy o vyčnívající ostrý roh.

své pozadí z teplé postele, jejich tváře
se rozzáří a já mám vyhráno! I když
pořád nevím, proč má zásuvka s USB
větší váhu než ta obyčejná…
MÍSTO I PRO KAMARÁDY

Obrovský výsuvný kontejner pod jednou
postelí pojme všechny ty batohy, pálky,
rakety a ostatní sportovní rekvizity.
Druhá postel schovává lůžko pro
občasné přespávání.
Kvůli radiátoru pod oknem a hloubce
stěny vedle něj pak vznikla ještě jedna
policová skříň. Kluci se teď dostanou
k oknu a postel nebrání proudění

dříve

Tmavé stěny v dětském
pokojíku působily
těžkopádně a už tak
malou místnost ještě
víc zmenšovaly.

DŘÍVE & NYNÍ dětský pokoj

nyní
Díky dveřím umístěným
v rohu místnosti bylo možné
navrhnout postele dlouhé
210 cm. Dnes, kdy populace
roste do výšky, se už jedná
o délku standardní,
kterou pořídíte bez
příplatku.

Pro časté návštěvy kamarádů je určené výsuvné lůžko pod Brunovou postelí a pro všechny sportovní
potřeby a větší hračky poslouží výsuvný kontejner pod Rokovou postelí. Hexagonální police
připomínají Hvězdné války.

dříve

Tmavá dvoubarevná
stěna pokoj půlila,
místnost vypadala
menší a tmavší než
ve skutečnosti.

teplého vzduchu. Aby knihovny
nevypadaly jako dva nicneříkající
sloupy, navrhla jsem sestavu skříněk
až do stropu. A aby se dlouhá polička
nezačala časem prohýbat, použila
jsem osvědčený trik: kotvení pomocí
kovových profilů, tak máte jistotu,
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že zvládne i zavěšení dětí při pokusu
o pokojový tělocvik. Svou herní zónu
si kluci představovali jako mega husté
cool doupě. „A co fototapeta graffiti?“
Jejich rozzářené obličeje mi prozradily,
že jsem se strefila. Vybrala jsem
tmavou tapetu, s barvami opakujícími
se na textilních dekoracích a židlích.
Dlouhý pracovní stůl je pak položený na
kovové konstrukci. Bočnice plní funkci
věšáku na batohy a drobnosti a zároveň
schovává všechny kabely.
KRÁLOVSTVÍ PRO VERUNKU

Zatímco v klučičím pokoji jsem
se musela poprat s rozvržením
jednotlivých zón, v pokoji slečny

dříve

V pokojíčku pro malou
princeznu, která milovala
růžovou, chyběla šatní
skříň, a pracovní stůl
stál na nevhodném
místě.

Aby se Verunka mohla bez problémů posadit
pod šikmým stropem, bylo potřeba posunout
postel dál od zdi. Vzniklý prostor za čelem
zaplnil na zakázku vyrobený policový díl.
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Pohled od pracovního stolu

Pohled ode dveří

nyní
Doporučila jsem umístit
motivační samolepku na
stěnu za postelí. Verunka si
tedy sama vymyslela text.
S hvězdným kobercem
před postelí je to ideální
kombinace!

DŘÍVE & NYNÍ dětský pokoj

nyní

SVÍTIT, ALE
NEUPOZORŇOVAT
U konstrukčně složitých
místností a prostor s nízkým
stropem je dobré volit
nenápadné přisazené
stropní osvětlení.

Prosklený oblouk nad
oknem koresponduje
s oblými hranami stolu,
křeslem a kobercem.
Atypickému podkrovnímu
pokoji pomohl nábytek
na míru.

Pohled ze středu pokoje
Zrcadlo na posuvných dveřích dává hloubku
úzkému prostoru. Světle šedé poličky dodávají
dynamiku neutrální sestavě. A protože
nejsou ukotvené, umožňuje to měnit jejich
uspořádání a vzhled.

Verunky byly hlavním soupeřem
šikminy. Jediným oblým tvarem
v místnosti se pyšnilo okno, a aby
nebylo osamocené, navrhla jsem
stolovou desku bez ostrých hran.
Designově zapadla a spolu s kulatým
křeslem, stropním osvětlením
a kobercem teď tvoří harmonický celek.

Pohled ze středu pokoje
Špatně využitelný prostor
se přímo nabízel pro
umístění komody. Levá
část je policová, pravá,
trojúhelníková, slouží jako
koš na špinavé prádlo.

dříve

HOLČIČÍ PŘÁNÍ

Přestože na stůl dopadalo
denní světlo, jeho umístění
bylo naprosto nevhodné.
Postel, která už mladé
slečně začala být krátká,
potřebovala
vyměnit.

Deset z deseti slečen chce postel
minimálně 120 cm širokou, nábytek
v šedé a bílé a k tomu všemu huňatý
koberec. Občas je překvapím tím,
že jim tohle zařízení navrhnu dřív,
než se stačí vyjádřit ony. Po reakci ve
smyslu „Jéééé, jak jste to věděla“ občas
dělám drahoty a tvářím se, že mám
v kapse věšteckou kouli anebo jsem
odborníkem světového kalibru.
Verunka chtěla postel větší, dokonce

DOBÍJECÍ ZÁKLADNA
Prostor mezi postelí a stolem vyplňuje sestava
obdélníkových poliček pro odkládání a dobíjení
elektroniky. Schovává se v ní totiž ona zázračná
USB zásuvka, kterou při navrhování oslňuji každou
dospívající bytost.

1

3 body k úspěchu
2
3

Zakrýt, co ruší
V tomto případě
jsme schovali topení za
poličku s magnetickou
a psací tabulí.

Projevit
emoce Autorský
návrh nástěnné nálepky
patří k talentované
slečně.
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Využít
tvořivost
Verunčina díla jsme
společně použily jako
dekoraci na stěnu .

FOTO V Á C L A V V A L N Ý , ANA ALAČKOVA, MELIHA ŠUŠK AVČEVIĆ, TALKING PICTURES FROM MELI

BAREVNÉ ČELO POSTELE
Nejvýraznějším prvkem poličky je LED osvětlení
hrající všemi barvami. Má obrovský úspěch při každé
holčičí party!

140 cm širokou. Tohle přání mělo
nejvyšší prioritu. Do pokoje se moc
nehodila, a tak začalo vyjednávání.
Nakonec jsme zbytečných dvacet
centimetrů vyměnily za nákup
designového křesílka v bílé barvě, se
kterým z praktických důvodů zase
nesouhlasili rodiče. Aby se Verunka
mohla pohodlně posadit, navrhla
jsem předsunutou postel s malou

knihovničkou za čelem. Ta schovává
menší skrýš s výklopem a je podsvícená
LED páskem, který hraje všemi
barvami. Topení jsem schovala za
policový pult s magnetickou a psací
tabulí na přední straně, polička je
zároveň i pěkným spojovacím prvkem
mezi stolem a prostorem za postelí.
Dostatek úložného prostoru poskytuje
vestavěná zrcadlová skříň. Na ni
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DŘÍVE & NYNÍ dětský pokoj

PROSTOR
KLUCI Dvanáctimetrová místnost
umístěná nejdál od pracovny, kde musí
být absolutní klid, byla zvolena jako
pokoj pro dva nejmladší a nejhlučnější
členy rodiny.
VERUNKA Podkrovní místnost
od začátku sloužila jako dětský pokoj.
Jeho nepravidelný tvar a šikmé stropy
vyžadovaly citlivý přístup během
navrhování.

POKOJ PRO SLEČNU
Designérka Ana Alačkova: „S Verunkou se mi
spolupracovalo krásně. Mladá talentovaná slečna
vždycky tiše, ale důrazně vyslovila své přání,
takže jsme měly hned jasno.“

PROBLÉM
KLUCI Výrazná výmalba, nedostatek
úložných prostor, malá plocha
pracovního stolu, nesourodý nábytek.
VERUNKA Růžové nepopulární stěny,
malá postel, nevhodné umístění
pracovního stolu, nepravidelný tvar
místnosti a šikmý strop.

KONÍČKY A RADOSTI
Zatímco kluci jsou vášnivými sběrači mušliček
a ulit, Verunka tvoří. Děkuji, že mi dovolila vystavit
její vlastnoručně malovaná nádherná díla. Žádná
jiná dekorace by jejímu pokoji tolik neslušela!

DOBRÁ NÁLADA Montáž nábytku
v dětských a studentských pokojích
nikdy není nuda. A jinak tomu nebylo
ani tentokrát. Než pan truhlář
smontoval stůl, zahrály jsme si
s Verunkou na schovávanou. Hra byla
zároveň zkouškou kvality provedení
vestavěné skříně. Dopadla
na jedničku!

navazuje policová sestava se šuplíky
a další úložný prostor. Sestava je
pro pohodlnou manipulaci navržená
ve dvou hloubkách.
Poslední třešničkou na dortu byla
atypická komoda v nejšikmější části
pokoje. Je poměrně hluboká a z její
pravé trojúhelníkové části, která
vypadala, že zůstane skoro nevyužitá,
se nakonec vyklubal skvělý koš na
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špinavé prádlo. A kdyby čirou náhodou
chyběl úložný prostor, přidala jsem
další v podobě výsuvných kontejnerů
pod postelí. Po montáži nábytku, při
které ochotně pomáhala celá rodina,
už stačilo jen dekorovat. Udělaly jsme
si malou holčičí party a zvládly i lepení
motivační nálepky, pověsily Verunčiny
obrázky a do květináčů prozatím
umístily umělé květiny. Na vstupních

dveřích do pokoje jsem si při první
schůzce všimla cedule s nápisem: Tady
se plní sny. Visí na dveřích i dál.
A já pevně věřím, že se jeden sen splnil
i díky této proměně.
KONTAKTY, KTERÉ BY SE
VÁM MOHLY HODIT
Fototapety tapety-mia.cz
Výroba samolepky na zakázku tiskni-online.cz
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Nákupní seznam
KLUCI

VERUNKA

Koberce, přehozy na postel, polštáře, lampy
a poličky, vše na ikea.cz; tapeta, tapety-mia.cz;
židle zůstaly z původního zařízení pokoje

Vinylová podlaha, brno-podlahy.cz; motivační
nálepka, tiskni-online.cz; koberec, mujkoberec.cz;
květináče, krasnekvetinace.cz; křeslo Skruvsta,
stolní lampa a rámečky na obrazy, vše ikea.cz

ŘEŠENÍ
KLUCI Nábytek navržený na míru
tak, že je nyní plně využitý prostor
pod postelí a u stropu je ještě spousta
úložného prostoru, aniž by nábytek
pokoj zahltil. Díky tomu jsme mohli
herní a pracovní kout doplnit výraznou
tapetou, která pořád baví.
VERUNKA Neutrální barevnost
nábytku a stěn zmírnila výrazné
působení nepravidelného tvaru
místnosti. Posunutí lůžka dál od
zkosené zdi umožňuje pohodlné
vstávání. Oblé tvary stolové desky ladí
s tvarem okna a absence ostrých rohů
zvyšuje pocit bezpečí.

BAREVNÁ ŠKÁLA

BÍLÁ SE ŠEDOU JAKO NEUTRÁLNÍ ZÁKLAD U SLEČNY, K NIM ENERGICKÁ ČERVENÁ NA OŽIVENÍ
PODKROVÍ. U MLADÝCH PÁNŮ SE BAREVNOST ODRAZILA OD JEJICH SLUCHÁTEK.

Kolik to stálo
Bílá jako
skvělá
maskovací
barva

Šedá jako
doplněk,
který se hodí
ke každé
barvě.

Červená
nahradila
růžovou v pokoji
dospívající
slečny.

Oranžové
odstíny oživují
kombinaci
modré
a zelené.

Zelená byla
sluchátka.
A díky nim
pak i zeď.

Modrá
sluchátka se
také promítla
ve větší ploše
na zdi.

KLUCI
Nábytek.....................................64 000 Kč
Podlaha......................................24 000 Kč
Tapeta včetně lepení.................8 546 Kč
Osvětlení......................................1 997 Kč
Židle..............................................4 998 Kč
Textilie a koberce........................5 598 Kč
CELKEM...........................109 139 Kč

BRUNO
A ROKO
V novém
pokoji máme
spoustu
prostoru
na hraní
a odpočinek.
A to je fakt
super!

VERUNKA
Spolupráce
s paní
Alačkovou
byla výborná.
Jsem šťastná,
že se jí
podařilo trefit
se do mého
vkusu.

VERUNKA
Nábytek.....................................76 000 Kč
Podlaha........................ ..............19 870 Kč
Křeslo............................................2 490 Kč
Koberec........................................1 320 Kč
Osvětlení......................................1 498 Kč
Nálepka na zeď...........................1 200 Kč
Dekorace......................................1 760 Kč
CELKEM...........................104 138 Kč
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