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rad pro malé i velké
NeÏ zaãnete vym˘‰let, nejprve si shromáÏdûte potﬁebné podklady k ﬁe‰ení (napﬁíklad
odbornou literaturu), nebo je‰tû lépe, vyuÏijte
sluÏeb bytového designéra.
Nechte si vytvoﬁit nûkolik návrhÛ a vyberte si nejvhodnûj‰í variantu. Nestaãí
jen obrázková dokumentace, ale samozﬁejmû
jsou zapotﬁebí v˘kresy s rozmûry, technick˘mi
údaji, barevné ﬁe‰ení, návrh na interiérové doplÀky vãetnû rozmístûní kvûtin, elektroinstalace, osvûtlení, apod.
Pokud nemáte malé miminko, je velmi
dÛleÏité dovolit dûtem, aby se na zaﬁízení
svého pokojíãku mohly samy podílet. Nejsou
sice schopny si ho navrhnout, ale uÏ vám
povûdí, co se jim líbí a nelíbí. Nejde o naplnûní va‰ich vlastních pﬁedstav o tom, jak
byste si pﬁedstavovali dûtsk˘ pokojíãek!
Nepodléhejte za kaÏdou cenu módním
trendÛm. Nechte se inspirovat, ale
pokojíãek zaﬁizujete na nûkolik let. Dbejte na
to, aby byl pﬁedev‰ím funkãní, prostorovû
dobﬁe ﬁe‰en˘ a praktick˘.
Roli hraje také vûk. Jiné nároky má batole
a jiné ‰kolák. Myslím si, Ïe není nutné
mít od pﬁed‰kolního nebo mlad‰ího ‰kolního
vûku vlastní televizor a elektroniku. Syn nebo
dcera se pak velice brzy izolují.
Jiná pravidla zaﬁizování platí pro jedináãka,
jiná pro dva aÏ tﬁi spolubydlící. Obecnû se
doporuãuje, aby spoleãn˘ pokoj sdíleli sourozenci téhoÏ pohlaví. Nejmen‰í podlahová plocha
na jednu osobu ãiní 8 m2, pro dva cca 14 m2.
Nejlépe se udrÏuje plovoucí laminátová
nebo masivní dﬁevûná podlaha. Do stﬁedu
pokoje umístûte jeden vût‰í kusov˘ koberec,
kter˘ vytvoﬁí mûkkou a teplou podloÏku na
hraní. Osobnû si myslím, Ïe je vhodn˘ i celoplo‰n˘ koberec. Moderní materiály se snadno udrÏují, cel˘ pokoj zateplí, slouÏí jako zvuková izolace, a také tlumí pﬁípadné nárazy pﬁi
pádu apod. Nûkolik mûsícÛ dítû stráví lezením
po zemi, pﬁi uãení prvních krÛãkÛ bude padat, aÏ bude star‰í, bude si na zemi hrát
s hraãkami…
Pokud dítû netrpí alergií a pravidelnû
doma vûtráte a uklízíte, nemusíte se
obávat roztoãÛ. Ti se v bytû samozﬁejmû vyskytují, ale ne v takovém mnoÏství, jak rÛzné
firmy inzerují (pﬁedev‰ím ty, které vyrábûjí vysavaãe). Podle odborníkÛ jsou dnes mnohem
vût‰ím problémem plísnû.
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DESIGNÉRKA
KATEŘINA
MLEJNKOVÁ
Při zařizování dětských pokojů
vždy přistupuji ke každému
malému „klientovi“ individuálně, ať je jakéhokoliv
vzrůstu a věku. Podstatné je,
že ví, co chce. Při společném
dialogu i s rodiči vždy dojdeme
k tomu nejlepšímu řešení.

Barvy na dûti velice silnû
pÛsobí jiÏ v útlém vûku.
Vût‰inou mají v oblibû spí‰e
pastelové tóny, teplej‰í a svûtlej‰í odstíny modré, rÛÏové
nebo zelené. Pokud se jim líbí
barvy v˘raznûj‰í, volte je spí‰e
na doplÀky nebo textil. Pﬁi v˘bûru sledujte, zda místnost jako
celek nepÛsobí jednotvárnû
(napﬁ. jen bíl˘ nebo celodﬁevûn˘ nábytek). Hezky vypadají
kombinace barev se dﬁevem.
Je-li naopak odstínÛ pﬁíli‰,
vzniká chaos, a je zﬁejmé, Ïe
jste se nemohli rozhodnout.
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Pozor na
umístûní
radiátorÛ,
stoupacích trubek, zásuvek,
vypínaãÛ a osvûtlení.
Nezapomínejte na správné
osvûtlení. Dítû je potﬁebuje
v celém prostoru, nejen na
psacím stole. Máte-li miminko, poãítejte s malou lampiãkou tlumeného svûtla
pro noãní vstávání.

