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NYNÍ  Dispozice zůstala stejná. Všechny za oči tahající nedostatky 
se ale podařilo ukrýt v designovém nábytku.

DŘÍVE  Původní koupelna vypadala spíše jako technická místnost. 
Vidět byl nejen ohřívač vody, ale i rozvody pro podlahové topení.

Moderní, funkční a relaxační! O takové koupelně snili Marcela a Tomáš. Aby 
se jim tohle přání splnilo, musely zmizet všechny neestetické detaily, které 
by je v jejich nové oáze rušily při vodních meditacích.
T E X T  L E N K A  K A Š P A R O V Á  |  F O T O  V Á C L A V  V A L N Ý

Oáza pro
novomanžele

Jak skrýt technické prvky, aby nebyly na očích? 
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dříve
Stěna mezi sprchovým 
koutem a umyvadlem 

nejen zbytečně ubírala 
místo, ale i opticky 

zmenšovala celý 
prostor.

dříve
nyní&
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Pohled na umyvadlo

Skříňka pod umyvadlem je 
vyrobená na zakázku z akrylátu, 
který výborně odolává vlhkosti. 
Dolní polička zůstala otevřená, 
aby v ní umístěné ručníky byly 
vždy po ruce.

nyní
Skleněná zástěna 

sprchového koutu typu 
walk-in společně s jemně 

krémovým odstínem 
obkladových dlaždic dodává 

koupelně vzdušnost 
a prostornost.
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Novomanželé Tomáš s Marcelou 
se rozhodli pro kompletní 
rekonstrukci rodinného domu 

včetně koupelny, která nesplňovala 
jejich požadavky na estetiku a celkovou 
funkčnost. Vadil jim například nepříliš 
prostorný sprchový kout, který sice 
díky přizdívce vypadal mohutně, 
ale ve skutečnosti jste se v něm cítili 
stísněně. Nepraktický byl i odkládací 
výčnělek nad toaletami, protože ze sprchy 
i od umyvadla to k němu bylo daleko. 
„Původní retro tvář koupelny zkrátka 
nezapadala do konceptu modernizace 
domu. Její uspořádání a celkový vzhled 
působily chaoticky, k čemuž přispíval 
také zastaralý ohřívač vody a systém pro 
podlahové vytápění nešikovně schovaný 
za závěsem,“ říká designérka Ana 
Alačkova.

PÍSKOVĚ ŠEDÁ SE NEOMRZÍ
Nejodvážnějším krokem bylo 
rozhodnutí použít velkoformátovou 
rekti� kovanou dlažbu a obklad. 
„Rekti� kovaná dlažba je taková, jejíž 
hrany byly mechanicky zabroušeny 
do pravého úhlu,“ vysvětluje Anička. 
„Obkladači se museli vypořádat se 
stěnami, které nebyly zrovna rovné. 
Výsledek ale dopadl na výbornou. FO
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3 body k úspěchu
1Matematika

Přemýšlejte 
o rozměrech. 
U navrhování koupelny je 
to velmi důležité.

2Odvaha
Nebojte se použít 

velkoformátovou 
dlažbu v malé 
koupelně.

3Nadčasovost
Pokud zvolíte 

decentní barvy 
na obkladech a nábytku, 
interiér vás nikdy neomrzí. 

dříve
Místo nad přizdívkou se 
nabízelo jako odkládací 

plocha. Na všechno 
však bylo zbytečně 
vidět a působilo to 

neuklizeně.  

OBLOŽENO 
NA JEDNIČKU!  

Práce 
s rektifi kovanou 

velkoformátovou 
dlažbou není lehká. 
Obzvlášť když máte 

tu smůlu a potkáte 
se s křivou stěnou. 
Dvojice šikovných 

řemeslníků ale 
odvedla naprosto 
dokonalou práci.

NA DOSAH
Poličky zavěšené 
na konstrukci 
skleněné zástěny 
ve výši očí jsou 
velice praktickou 
vychytávkou. 
Všechny 
hygienické 
prostředky 
máte díky nim 
na dosah.
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DŘÍVE & NYNÍ koupelna
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Pohled na toaletu

Prostor nad toaletou zaplnila 
jednoduchá mělká skříňka v krémově 
pískové barvě, do které se vejde vše, co 
momentálně nepotřebujete. Koupelna 
tak působí vždy uklizeně. Jednolitý 
blok skříněk rozbijí otevřené police 
v dřevěném dekoru s tapetou.

nyní
Šedá a krémová společně 

s bílou navozují pocit 
čistoty a uklidňují oči i mysl. 

Všechny rušivé elementy jsou 
nyní schované v nábytku 

vyrobeném podle 
autorského návrhu.
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DŘÍVE & NYNÍ koupelna

PROSTOR
Dispoziční změna koupelny 
nebyla v rodinném domě možná. 
Proto se designérka rozhodla jen 
pro změnu designu a funkce.  

PROBLÉM
Původní koupelna měla hned 
několik nedostatků. Málo 
úložného prostoru. Příliš těsný 
sprchový kout. Systém pro 
podlahové topení se nacházel 
za nevzhledným závěsem 
a ke všemu prostoru dominoval 
kotel. Jako celek interiér působil 
chaotickým dojmem. 

ŘEŠENÍ
Přesunutí pračky do sousedící 
šatny umožnilo navrhnout 
funkční koupelnu, kde se 
všechno, co narušovalo elegantní 
minimalismus, schovalo tak, aby 
to nebylo na očích. Nedostatek 
úložného prostoru vyřešila 
praktická sestava uzavíratelných 
skříněk. Sprchový kout je 
oproti starému prostorný 
a vzdušný. I tady se však bojovalo 
o centimetry. Delší část zástěny 
má standardní rozměry. Kratší 
musela Ana nechat vyrobit 
na zakázku, jinak by průchod nebyl 
dostatečně široký. Přesto v něm 
zbylo místo na chytře navržené 
odkládací poličky. 

Kolik to stálo
Vybavení koupelny...169 186 Kč
Nábytek na zakázku...54 940 Kč
Stavební práce.............35 000 Kč 
Doplňky a osvětlení....17 072 Kč

CELKEM................276 198 Kč

Nákupní seznam

Dlažba a obklad Gris 60 × 120 cm, 1 289 Kč/m2; 
umyvadlo Laufen Pro, 85 cm, 6 626 Kč, WC Laufen 
Pro Rimless se sedátkem, 6 577 Kč, bidet Laufen 
Pro, 3 802 Kč, sprchový kout walk-in Hüppe, 8 mm, 
33 988 Kč, polička do sprchového koutu Hüppe, 
864 Kč/ks, krabička do sprchového koutu Hüppe, 

1 359 Kč/ks, sprchová souprava Cosmopolitan 
Grohe Power & Soul, 3 199 Kč, vše senesi.cz; stropní 
osvětlení Elsa Osmont, 3 620 Kč, elkov.cz; tapeta 
z lisovaného sena, 3 467 Kč/m2, organoids.com; 
betonový držák na toaletní papíry Lyon Béton 
Cloud XS, 1 669 Kč, bonami.cz 

NOVÁ DIMENZE  Je prima, když můžete nechat alespoň jednu stěnu bez obložení. Odlehčí to celý interiér 
koupelny. Zejména pokud použijete obklad v tmavších barvách.   
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TOMÁŠ A MARCELA 
Anička svoji práci 
miluje a dává do ní 
celé srdce. Každé 
designové proměně 
věnuje absolutní péči, 
což jsme velmi ocenili. 
Máme krásnou, moderní, 
praktickou a útulnou 
koupelnu pro naši 
početnou rodinu.

DESIGNÉRKA 
ANA ALAČKOVA
Tomáš s Marcelou 
měli spoustu skvělých 
nápadů, které se 
do nové koupelny 
výborně hodily. 
Nádherně se mi 
s nimi spolupracovalo 
a doufám, že si novou 
koupelnu společně užijí.

Bílý nátěr 
na jediné 

neobložené 
stěně celý interiér 

odlehčuje.

Dřevěný dekor 
v barvě dubu 

celou koupelnu 
příjemně 

zatepluje.

Doplňky 
v červené barvě 

dodávají interiéru 
dynamiku.

BAREVNÁ ŠKÁLA
TO, CO MÁ SLOUŽIT DELŠÍ DOBU, ANA 
RÁDA NAVRHUJE V DECENTNÍCH BARVÁCH 
A ODSTÍNECH, SE KTERÝMI SE SETKÁVÁME 
V PŘÍRODĚ, PROTOŽE SE NEOKOUKAJÍ. 
SOUČASNÉ TRENDOVÉ A JINÉ OBLÍBENÉ 
BARVY PAK VOLÍ PŘI VÝBĚRU CENOVĚ 
DOSTUPNÝCH DOPLŇKŮ, KTERÉ SE DAJÍ 
JEDNODUŠE VYMĚNIT. 

Písková šedá je 
decentní, proto 
je výborná jako 

základ.

Šedá, barva skal 
a balvanů, vás 
nikdy neomrzí.
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Obložili jsme jen nezbytně nutné části 
stěn. Koupelna tak získala na dynamice 
a nikdy nebude obyčejná,“ raduje se 
Anička. Při navrhování interiéru se 
snažila propojit koupelnu se zbytkem 
domu, což se jí podařilo použitím 
stejných materiálů. „Jako ideální se jevil 
akrylát v odstínu písková šedá. Je odolný 
proti vlhkosti a snadný na údržbu. Stačí 
vlhká utěrka – a všechny šmouhy jsou 
rázem pryč. Akrylát si můžete pořídit jak 
v matné, tak i v lesklé variantě. Spoustu 
krásných akrylátových dekorů nabízí 
třeba český výrobce Trachea,“ dodává. 
Aby nábytková sestava nevypadala 
příliš mohutně a fádně, doplnila ji 
o poličky a desky v dřevěném dekoru
dubu, čímž se jí podařilo celý prostor

krásně zateplit. Otevřená polička je 
také nejvýraznějším designovým 

prvkem. Její zadní stěnu tvoří 
tapeta z lisovaného alpského 
sena a okvětních lístků růží.

 JAK NA PODLAHOVÉ 
VYTÁPĚNÍ

 Nízká komoda u vstupu 
zdánlivě vypadá jako úložný 

prostor, ve skutečnosti schovává změť 
trubek pro podlahové vytápění. V přední 
části skříňky ale zbylo místo pro úzkou 
poličku vhodnou třeba na domácí čisticí 
prostředky. „V malých koupelnách je 
třeba využít každý centimetr. Proto jsem 
navrhla i mělkou skříňku nad toaletou. 
Je vhodná pro uložení kosmetiky 
a dalších holčičích drobností,“ uzavírá 
Ana. O každý centimetr se tu prostě 
bojovalo úplně všude.

Pohled na vysokou skříň

Trubky vedoucí k ohřívači znemožňují, aby 
skříň měla stejnou hloubku po celé své 
délce. Designérka Ana ji proto promyšleně 
přerušila mělkou podsvícenou poličkou, 
kam si můžou Tomáš s Marcelou ukládat 
třeba vzpomínky na letní dovolenou.

krásně zateplit. Otevřená polička je 
také nejvýraznějším designovým 

prvkem. Její zadní stěnu tvoří 

zdánlivě vypadá jako úložný 
prostor, ve skutečnosti schovává změť 

nyní
Ohřívač vody není 
zrovna vhodným 

designovým prvkem, který 
chcete mít dennodenně 

na očích. Podařilo se jej skrýt, 
stejně jako vše, co narušovalo 

minimalistický vzhled 
koupelny.                       

 Mobiss nábytek Kvalitní, precizní a spolehlivé. 
Takové jsou služby stolaře pana Václava Janíka 
z Mobiss nábytku. Senesi V koupelnovém studiu 
Senesi najdete spoustu inspirace. senesi.cz          

KONTAKTY, KTERÉ BY SE 
VÁM MOHLY HODIT

POŘADAČ 
NA TŘÍDĚNÍ 

PRÁDLA  
Designérka Ana 

ve spodní části 
skříně navrhla 

místo jednoho koše 
na prádlo rovnou 

dva – pro bílé 
a barevné svršky. 
Následné třídění 

prádla je díky tomu 
mnohem jednodušší. 

 ORIGINÁLNÍ  
TAPETA 

Po tapetování 
ložnice zbyl kus 
unikátní tapety 

z lisovaného sena 
a okvětních lístků 

růží. Tomáše 
napadlo dát ji 

do koupelny. Jeho 
skvělý nápad změnil 

obyčejnou poličku 
na výjimečný kousek 

nábytku.
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