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NYNÍ  Původní dveře jsem zazdila. Mezi ložnicí a šatnou se 
proboural nový průchod. Kvůli zlepšení dispozice se mírně 

posunuly i nové dveře do ložnice. 

DŘÍVE  Největšími nedostatky v předchozí ložnici byl 
špatný přístup k úložným prostorům a nevhodně 

umístěné dveře.

Když před sebou máte zamilovaný pár, který zbožňuje přírodu, nemůžete 
přemýšlet jinak než ekologicky. Proto jsem v jejich nové ložnici použila 
nejen přírodní materiály, ale i pár věcí z předchozího domova.
T E X T  A N A  A L A Č K O V A |  F O T O  V Á C L A V  V A L N Ý

Ložnice pro

zamilované

Jak přidat malé ložnici objem a úložné místo 

dříve
Původní dispozice byla 
vyhovující. V ložnici ale 
chyběly úložné prostory 

a působila možná až 
příliš neosobně.

dříve
nyní&
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Pohled od šatny

Původní stropní svítidlo jsem ponechala ze dvou 
důvodů. Prvním je, že kresba na stropě, kterou 
po rozsvícení zanechává, je opravdu romantická. 
Druhým, že paprsky světla, dopadající na tapetu 
z okvětních lístků růží a alpského sena, podtrhují její 
neobvyklou strukturu. 

nyní
Hnědavé a béžové 

dekorace v podobě tapety, 
záclony a dalších textilií 

dodaly strohé ložnici útulnost. 
Textilie navíc tlumí zvuky, 

což v místnosti určené 
ke spánku oceníte.



Jednou z věcí, která mě
u rekonstrukcí trápí, je fakt, že
na skládce občas skončí věci, 

které by mohly ještě nějakou dobu dělat 
radost. Snažím se tomu všelijak zabránit. 
Obvolávám všechny známé a ptám se, zda 
by se jim nehodil ten či onen kus nábytku, 
jež současní majitelé už nevyužijí. 
Nedávno jsem slyšela o jednom skvělém 
projektu designérů z Lotyšska, založeném 
na starodávné tradici darování ponožek 
při výjimečných životních událostech. 
Myšlenka projektu zní: „Pokud chceš 
opravovat svět, začni opravovat své 
ponožky.“ Projekt má upozornit na fakt, 
že bychom měli méně spotřebovávat, více 
opravovat staré věci a všímat si ekologické 
stopy, kterou zanecháváme. A tak jsem 
byla opravdu ráda, že jsem během renovace 
ložnice mohla na vyhazování starých věcí 
zapomenout a s chutí použít spoustu 
nádherných kousků ze zásob majitelů. 
Třeba zrovna na novou hydrocorkovou 
podlahu se nám hodily dva původní 
koberce. Jeden před postel a druhý 
do šatny.

POSTEL VYROBENÁ Z LÁSKY
Manželům je ekologie blízká, takže 
o udržitelnosti uvažovali, ještě než
jsem se rekonstrukce ujala. Tomáš,
čerstvý novomanžel, pro svou lásku FO

TO
 V

Á
C

L
A

V
 V

A
L

N
Ý

DÁREK PRO MAJITELKU 
V dámském koutku jsem nechala 

i něco osobního. Unikátní 
šperk vyráběla má sestra. Je 

inspirovaný tradičními krajkami 
používanými na chorvatském 

ostrově Pag. Starou techniku 
háčkování tu dnes už ovládá 

jen velmi málo žen. Myslím, že 
se medailonek do této ložnice 

bude náramně hodit. Třeba jako 
originální dekorace.

TAPETA 
S VŮNÍ 
Ekologická tapeta 
je vyrobená 
z lisovaného 
alpského sena 
a okvětních lístků 
růží. Nejen že 
krásně voní, ale 
navíc dokonale 
ladí s postelí 
z palet v hnědé 
barvě.

3 body k úspěchu
1Kombinujte

staré a nové
Baldachýn ze staré lampy 
jsme přidali na novou 
kovovou základnu. 

2Vzpomínejte
Použijte dekorace, 

které vám připomenou 
dovolenou nebo 
nějakou milou osobu. 

3Buďte in!
Hledejte přírodní 

materiály a tvořte interiér 
pomocí věcí, které jsou 
kolem vás. 
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dříve
Dveře do ložnice 

umístěné předtím naproti 
dveřím do dětských 
pokojů po otevření 
zbytečně zabíraly 
místo v neveliké 

místnosti. 
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DŘÍVE & NYNÍ ložnice 

nyní
Velkorysý průchod 

do šatny propojil obě dvě 
místnosti do jednoho celku. 

Mimoto pomohl opticky 
rozšířit stísněný prostor 
ložnice, která teď působí 

mnohem vzdušněji. 

Pohled od postele

Marcela si přála mít v ložnici dámský 
koutek, kde bude nejen kosmetický stolek, 
ale i vzpomínka na babičku – starý šicí stroj. 



vlastnoručně vyrobil postel z palet. 
Stala se středobodem rekonstrukce, 
proto jsem všechny doplňky a dekorace 
vybírala v souladu se skvělým základem.

ŠICÍ STROJ NA KOSMETIKU
Někomu, kdo má takový smysl pro 
ekologii, jsem nemohla nabídnout nic 
jiného než tapetu z rostlin pocházejících 
z úpatí alpských kopců. Setkala jsem se 
s nadšením a brzy jsme začali vybírat 
ze spousty kytiček, pardon dekorů. 
Třešničkou na dortu celé proměny je 
autorský návrh kosmetického stolku 
vyrobeného na zakázku. Je totiž 
moderním pojetím stolku šicího stroje. 
Jen má trochu víc zásuvek. To víte, 
kosmetických přípravků je zkrátka víc 
než jehliček a nití.
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dříve
Úzký pokoj sousedící 

s ložnicí sloužil dříve jako 
prostor pro odkládání 

méně používaných 
věcí a současně jako 

pracovna.

Pohled od dveří

Odkladiště se změnilo k nepoznání. Do nové 
šatny se vešly nejen velkorysé vestavěné 
skříně, ale i pračka se sušičkou. Teď může 
koupelna sloužit jen k relaxaci a hygieně bez 
rušivých technických prvků.

PROMĚNA LOŽNICE A ŠATNY  Chvílemi 
to vypadalo děsivě. Koneckonců jako během 
každé renovace, a že tady se rekonstruovalo 

opravdu od podlahy. Nejdříve jsme odstranili 
původní krytinu a pak přišla na řadu příprava 

podkladu pro podlahové topení. Následující 
práce už ale navazovaly jako po másle.
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Gilányi Malířství provádí kvalitní a precizní malířské 
a tapetářské služby, maliri-pokoju-brno.cz.
Dekorace a doplňky fl eurdeco.cz

KONTAKTY, KTERÉ BY SE 
VÁM MOHLY HODIT



PROSTOR
Místnost o velikosti 13 m2 sloužila 
jen jako noclehárna. Úzké 
a nevhodně umístěné dveře 
interiér ještě opticky zmenšovaly. 

PROBLÉM
Největším problémem předešlé 
ložnice byla špatná dostupnost 
úložných prostor. Všechno 
potřebné včetně ložního prádla 
a oblečení bylo umístěné 
ve vedlejších místnostech. Vstup 
v blízkosti dětských pokojů 
nezajišťoval dostatek soukromí. 
Mimoto dveře zabíraly poměrně 
velkou část jediné použitelné 
stěny ložnice. Celý prostor 
působil příliš strohým dojmem 
a potřeboval zútulnit. 

ŘEŠENÍ
Propojení dvou místností 
a zazdění původních dveří vyřešilo 
oba základní problémy. O útulnost 
se postaraly textilní dekorace a bio 
tapeta. Textilie navíc tlumí zvuky, 
což přijde každému náruživému 
spáči jistě vhod. Příjemné teplo 
dodává nové podlahové topení. 

Kolik to stálo
Nábytek..........................76 300 Kč
Podlaha s pokládkou...33 345 Kč
Stavební úpravy...........34 000 Kč
Osvětlení..........................6 498 Kč
Stínění...............................8 362 Kč
Tapeta včetně lepení...39 496 Kč
Dekorace a textilie..........9 650 Kč

CELKEM.................207 651 Kč

BAREVNÁ ŠKÁLA
LOŽNICI VÉVODÍ TLUMENÉ ODSTÍNY PŘÍRODNÍCH BAREV, JAKO JE SVĚTLE BÉŽOVÁ, 

HNĚDÁ A OKROVÁ.
MARCELA 
A TOMÁŠ 
„S Aničkou se 
známe už mnoho 
let, a protože její 
práci sledujeme, 
věděli jsme, že 
spolupráce s ní 
bude  inspirujícím  
a profesionálním 
zážitkem.“

DŘÍVE & NYNÍ ložnice

Tapeta Wildspitze Roasa, Organoids (organoids.com), 34 496 Kč; podlaha hydrocork Wicanders Arcadian Rye 
Pine, Supelex,1 223 Kč/m2; záclona a římská roleta, látka Edra, barva 03, Studio Monali Monika Měchurová, 
8 362 Kč; závěsné svítidlo Umage Chimes tmavý dub, 2 kusy, 2 205 Kč/ks, stropní lineární svítidlo fulgur 
Nina, 1 488 Kč, vše Elkov; ložní povlečení Sergej 2 kusy, 2 590 Kč/ks, přehoz na postel, 4 590 Kč, dekorační 
polštář kožený, 3 300 Kč, vše Fleurs & Decoration

Bílá výmalba 
stropu je ideální 

v nízkých 
místnostech.

Světle béžová 
vytváří perfektní 
neutrální základ 

pro výrazné barvy.

Hnědá barva 
v různých 

odstínech propojila 
celý prostor. 

Okrová dodává 
ložnici dynamiku. 

Objevuje se 
na textilních 

dekoracích a také 
na tapetě.

Nákupní seznam

SNÍDANĚ DO POSTELE
Marcela s Tomášem sladké 
snídaně s čerstvým ovocem 
milují. Podrobné prozkoumání 
jejich životního stylu se mi 
opravdu vyplatilo!
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NÁKUPY ložnice

Ložnice mladého manželského páru může vypadat i docela 
konzervativně. Důležité je, že má přesah ve způsobu uvažování 
o tom, co vás má doma obklopovat.   T E X T  P E T R  Š L E J M A R

a láska
Čistá radost

KLID A MÍR
NEBOJTE SE A MÍCHEJTE VŠECHNY 
ODSTÍNY DŘEVA. JAKO V PŘÍRODĚ!

Povlak na polštářek Stella, bavlna 
a polyester, 40 × 40 cm, sada 2 ks, 
astoreo.cz, 189 Kč
Postel Valnatura, masivní dubové dřevo 
a polyester, š. 160 cm, v. rámu 45 cm, 
celková v. 105 cm, xxxlutz.cz, 21 374 Kč
Koberec Ziegler Manhattan, umělá vlna, 
bavlna, 160 × 230 cm, rugvista.cz, 5 273 Kč
Dekorace Anděl Vzpomínka, Willow 
Tree, v. 11 cm, bellarose.cz, 599 Kč 
Lampička Greatstore, kov a dřevo, 
v. 69 cm, Ø stínidla 14 cm, mall.cz, 1 845 Kč
Tapeta Desert Lodge, A.S. Création, role 
10 m × 53 cm, kupsi-tapety.cz, 594 Kč
Tapeta Belitung 01, Élitis, vinyl, role 
10 m × 1 m, alamaison.cz, 9 720 Kč
Lampička Sado, porcelán a polyester, 
Ø 28 cm, v. 37 cm, beliani.cz, 1 199 Kč
Stolek Goddes, BePureHome, kov a sklo, 
v. 75 cm, d. 76 cm, h. 38 cm, hmotnost 
7 kg, nosnost 25 kg, bonami.cz, 3 990 Kč

Přírodní styl interiéru můžete 

ozvláštnit rozmanitými strukturami

 materiálů a kovovými odlesky.

a láska
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