
Bylo by krásné mít velký salon a v něm postavené koncertní křídlo. Když to nejde, musí se 
interiérová designérka pokusit dostat do dívčího pokoje aspoň piano. Pro hudbu vše!
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Sólo pro hudbu

Stůl, zakázková výroba, www.simek-interier.cz, 9 800 Kč; 
židle Igloo, www.lino.cz, 2 166 Kč; poličky Shabby, 
www.bonami.cz, 1 999 Kč/set 4 ks; pracovní lampa 
Forså, Ikea, 499 Kč

uPohled na pracovní kout
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ANA ALAČKOVA 
Při navrhování dětských pokojů se, po konzultaci 

s rodiči, vždy snažím nejvíc komunikovat s bytostí, 
které pokoj patří. Protože to není jen místo, kde se 
spí a učí. Je to kus vesmíru, kde musí být bezpečno. 

Místo, kde si děti budou léčit bolístky, třídit 
myšlenky a budovat svůj svět.

NYNÍ  Dispoziční řešení umožnilo vytvořit 
prostor pro piano tak, aby nepřekáželo 

vstupu do pokoje. 

PROSTOR
Pokoj o rozloze 12 m2 s čelně 
umístěným velkým oknem  
a protilehlými  dveřmi  
poskytuje dostatek prostoru 
pro jednu dospívající studentku 
Andreu a jejího domácího 
mazlíčka – želvu April.

PROBLÉM
Problém nastal v okamžiku, 
když se do  poměrně úzkého 
pokoje mělo přistěhovat ještě  
piano, které si Andrea přála 
mít u sebe.  Tenhle elegantní 
hudební nástroj by se měl stát 
trvalou součástí jejího pokoje. 
Co teď  tedy s tím?

ŘEŠENÍ
Maximální využití prostoru 
za postelí a u okna umožnilo 
neztrácet drahocenné 
centimetry. Pletené pufy 
místo křesel působí odlehčeně 
a nezabírají moc místa. Tato 
dispozice umožnila umístit 
piano tak, aby nepřekáželo při 
vstupu do pokoje. 

Kolik to stálo
Nábytek na míru........... 61 300 Kč
Tapeta............................... 7 547 Kč
Textilie.............................10 400 Kč
Židle.................................. 2 166 Kč
Dekorace ......................... 3 280 Kč
Osvětlení ......................... 2 678 Kč
CELKEM.................. 87 271 Kč

DŘÍVE  Pokoj alias hračkárna – tak, jak 
byl – už nedával prostor pro jakoukoliv 

invenci nebo změnu.

dříve
nyní&

dříve
Mohutný rohový 

pracovní stůl zabíral 
zbytečně moc místa. Až 
moc sladká růžová byla 

přítomná na všech 
doplňcích. 

nyní
Pracovní stoly dnešních 

studentů nemusí být zbytečně 
velké, většina informací je 

stejně už v počítači. Tento stolek 
je doplněný o dřevěné poličky 

a vytváří koutek, kde se 
nejen krásně pracuje, ale 

i zkrášluje.

u








Knihovna a skříň, zakázková výroba, 21 700 Kč, 
a postel, 14 200 Kč, vše www.simek-interier.cz; tapeta 
Eijffinger Raval 341 508, www.vavex.cz, 1 966 Kč; lampa 
Kajuta, Ikea, 199 Kč; přehoz přes postel, na zakázku,  
www.spagetove-kosiky2.webnode.cz, 1 800 Kč

Pohled od okna
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D 

ětské pokoje jsou skvělou 
výzvou k proměňování. 
U dívek začíná být situace 

vážná už v okamžiku, kdy panenky 
vystřídá kosmetické zrcadlo a poprvé 
zaslechnete poznámku, že by vaše 
dcera ráda pozvala kamarádky na 
návštěvu, ale nemůže, protože bydlí 
jako v mateřské školce!   
 
ROMANTIKA 
Andrea by ráda romantický styl 
a „takový ten bílý nábytek, co vypadá 
tak trochu omlácený“. Výběr více či 
méně oblíbené barvy se pak měnil 
podle momentální nálady, ovlivněné 
známkou, vztahy anebo skvrnou na 
slunci. Celý projekt byl jeden velký 
experiment. Největší výzvou byla 
výrazná tapeta. Ty já, mimochodem, 
miluji. Ve vizualizaci jsem vytvořila 
více náhledů s různými vzory a pak 
jsme společně s Andreou vybraly tu 
nejlepší. Zkusila jsem ze zvědavosti 
podomácku vyrobit pufy. Andrea hned 
souhlasila, protože se jí líbí věci FO
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nyní
Knihovna je navržená 

tak, aby v její spodní části 
zbylo dost místa pro čelo 

postele. Ta přes den slouží 
jako odpočinková pohovka. 

Ve spodní části je výsuvné 
lůžko pro příležitostné 

přespání.

dříve
Za čelem postele 

s nebesy byl zbytečně 
nevyužitý prostor. Možná 

kvůli tomu, aby zbylo 
místo na oblíbenou 

panenku a její 
kočárek.  

3 body k úspěchu
1 

Nábytek 
Zařízení přesně 

vyměřené na míru 
dovolí využít dokonale 
každý kousek místa. 

2 

Sezení  
Nedostatek 

místa na sezení pro 
kamarády vyřeší 
pletené pufy. 

3 Jasný řád   
Spoustu 

různých obrázků 
a fotek poskládejte do 
jednoho maxirámu.
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Rám na vzpomínky, zakázková výroba, 2 400 Kč, www.simek-
interier.cz; dekorativní samolepka Live Laugh Love, www.
bonami.cz, 169 Kč; stojan na šperky, Nanu Nana, 249 Kč; 
pletené pufy vlastní výroba

Pohled od pracovního stolu

DŘÍVE & NYNÍ dívčí pokoj



neobvyklé, takové, co se nedají koupit. 
V další fázi proměny jsem čarovala 
s výmalbou – chtěla jsem totiž, aby se 
stěny podobaly jednomu z odstínů na 
tapetě. Ten jsem našla, ale chyběl tomu 
saténový lesk. Jeden šikovný prodavač 
mi poradil, jak na věc: přimíchala jsem 
půl kila stříbrné barvy do malířského 
nátěru a vytoužený odstín byl na světě! 
Moc se to povedlo. Nakonec jsem 
ještě do jemné záclonky pověsila ručně 
broušené drobné křišťály. Je přece 
třeba, aby do dívčího pokoje proudila 
kromě hudby i pozitivní energie!

nyní
Zapomeňte na smutné 
záclony ustřižené nad 

topením, aby neubíraly ani 
stupeň tepla. Tenké a lehké 
textilie klidně mohou přes 

topení přesahovat, dokonce 
i na zemi vytvářet ležérní 

draperii.

Skříň, zakázková výroba, www.simek-interier.cz, 
15 600 Kč; stropní svítidlo Kristaller, Ikea, 999 Kč; 

záclona metráž, www.styltex.cz, 398 Kč/m;
koberec, vlna, Ikea, 4 500 Kč

Pohled od vstupu

DETAILY  Dekorace a detaily pomáhají dodat místnosti ten správný šmrnc. Polštáře, džínovina, 
Nanu Nana, 149 Kč/ks; orientální zrcadlo, dárek; nábytkové úchytky Open, www.butlers.cz,  
89 Kč/ks; keramický medvídek, floristické studio De Fleurs, Brno, 349 Kč

Bílá jako 
neutrální základ. 

K romantice 
prostě patří.

Modrá, oblíbená 
Andreina barva, 

hraje prim na 
výrazné tapetě.

Jemné odstíny 
fialové dodávají 

lehký nádech 
provensálského 

stylu.

dříve
Policový systém na 

uložení krabic s hračkami 
už si své odsloužil. Působil 

mohutně, a navíc bránil 
lepšímu umístění 

piana.

web www.vavex.cz – Stránky, kde si můžete vybrat 
z velkorysé nabídky tapet.   
řemeslník Šikovná paní Marcela Vrchotová vám 
s láskou vyrobí nejen úžasné špagetové košíky, ale 
cokoliv si vymyslíte. Třeba jako já, „betonovou“ 
deku. www.spagetove-kosiky2.webnode.cz

KONTAKTY, KTERÉ BY VÁS 
MOHLY ZAJÍMAT
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DŘÍVE & NYNÍ dívčí pokoj

DESIGNÉRKA 
ANA  Hledala jsem 
způsob, jak sjednotit 
spoustu obrázků, 
vzpomínek a vzkazů, 
aby vše působilo čistě 
a elegantně. Tak jsem 
navrhla jeden velký 
rám. Dostal pracovní 
název zrcadlo. Zrcadlo 
to svým způsobem 
vlastně opravdu je. 
Odráží romantické nitro 
majitelky pokoje.  Králíka zaujalo:

„Jak zakomponovat domácího mazlíčka do interiéru 
tak, aby nenarušoval designovou koncepci? Tady 

to máte! Terárium pro želvu je součástí šatní skříně 
vyrobené na zakázku. A mohlo by být i moje!“


