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Pokoj pod střechou
Nastal čas, aby tříletý chlapeček udělal jeden z prvních důležitých kroků v dospívání
a opustil ložnici svých rodičů. Dostal vlastní pokoj v podkroví.
T E X T A FOTO ANA AL AČKOVA , W W W. ANAD E S I G N .C Z
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F OTO LU B O M Í R B U C H TA

PROSTOR

ANA ALAČKOVA
Navrhování pokojíčku pro Luku ve mně
vzbudilo výtvarnou ambici. Inspirovaná
samolepkami ve tvaru letadélek jsem se
rozhodla vlastnoručně vyrobit stropní
osvětlení. Povedlo se! Vypadá krásně
a Lukovi se moc líbí.

Podkrovní místnost
v novostavbě byla používána
jako provizorní šatna
a dočasný úložný prostor
pro věci, které čekaly na své
umístění.

PROBLÉM
Místnost o rozloze necelých
11 m2 v podkroví novostavby
rodinného domu. Zadání
majitelů bylo navrhnout
interiér, který v současné
chvíli poskytne prostor pro
spaní a hraní a do budoucna
půjde s minimální úpravou
předělat na pokoj školáka.
Úložné prostory byly
samozřejmostí.

DŘÍVE Místnost v podkroví sloužila k ukládání
věcí, na které nebylo jinde místo. Bylo by škoda
nevyužít zajímavý prostor lépe.

dříve

Prázdná podkrovní
místnost sloužila
provizorně na ukládání
a čekala na novou tvář,
od podlahy až ke
stropu.

Kolik to stálo

Nábytek......................... 34 637 Kč
Textil................................. 6 133 Kč
Podlaha a dveře............18 500 Kč
Osvětlení a roleta........... 2 560 Kč
Dekorace...........................1 373Kč
CELKEM.................. 63 203 Kč

NYNÍ Zázemí pro malého chlapečka má útulný
půdorys, ve kterém se dítě cítí dobře. Je tu dost
úložných prostor i ploch pro hraní.

FOTO LUBOMÍR BUCHTA, VIZUALIZACE TOMÁŠ STRNAD

ŘEŠENÍ
Nevyužitý prostor pod
šikminou byl ideální
pro umístěni komody se
spoustou úložného prostoru.
Hloubku vestavěné skříně
jsem přizpůsobila velikosti
pokoje. Bílá barva nábytku
pomohla opticky zvětšit
celou místnost.
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Pouze 45 cm hluboká
vestavěná skříň sklízí
největší obdiv. Nezabírá místo
a přitom se do ní hodně vejde.
Minimalistický vzhled postele
doplňuje celý interiér. No
a v kapsáři už bydlí
plyšoví kamarádi.

Pohled od dveří
Rám postele Malm, 3 890 Kč; tyč
na závěsy Racka, 169 Kč, vše Ikea;
kapsář kolekce Autíčka,
www.pokojik.cz, 790 Kč; vestavěná
skříň, na zakázku, 15 000 Kč,
policový díl, 3 000 Kč, vše Ing.
Antonín Kuběna, Staking

Pohled od postele
Samolepky, výroba na míru, www.lepeeto cz,
1 177 Kč; metr basketbalový koš,
www.malypomocnik.cz, 196 Kč; kusový koberec
Auto, Habitat, 1 905 Kč; komoda na zakázku,
Staking, 12 000 Kč

D
Žluté dekorace
přinášejí teplo
a energii.

ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO

Červená je tu jen
jako decentní
barevný akcent.

Modrá do
klučičího světa
patří, zvýrazňuje
bílý nábytek.

Byla to svým způsobem
relaxace, výtvarná
výchova po letech.
Natírala jsem schválně
trochu nedokonale, aby to
vypadalo dětsky, tvořivě.
Tímto nechci schovat
nešikovnost, opravdu
to byl záměr. Letadla
a mráček z překližky,
truhlář, 200 Kč; trojitý
závěsný kabel Hemma,
Ikea, 200 Kč; použité barvy
Helios Tessarol a Dupli-Color, 310 Kč

ispozičně vyřešit podkrovní
místnost představuje
obrovskou výzvu pro každého
designéra a já jsem si to nemohla
nechat ujít. Rodiče měli představu
o rostoucím pokoji, který do budoucna
půjde s minimální úpravou předělat
na pokoj školáka. Mě ale víc zajímala
představa malého chlapečka. Konec
konců to bude jeho pokoj. A tak jsem
zjistila, že miluje autíčka a velký žlutý
bagr. Docela často si hraje s míčem.
Má k tomu pádný důvod, jeho táta je
skvělý basketbalový trenér. A také na
začátku lásky jeho rodičů byl právě onen
basketbalový míč.
OSVĚDČENÉ KONTAKTY
Z TÉTO PROMĚNY

web Úžasné dekorace v podobě samolepek najdete
na www.lepeeto.cz . Můžete si vybrat z jejich nabídky
anebo si, tak jako já, objednat něco na míru.
řemeslník Ing. Antonín Kuběna z firmy Staking
poradil s nástrahami daného prostoru.

www.novepromenybydleni.cz | BŘEZEN 2017 | 29

NPB0317_PRM_NAPAD.indd 29

30.01.17 19:52

