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Možností máme více, než si myslíme. 
Jestliže se chystáme na kompletní re-
konstrukci koupelny, není od věci na-
vždy spojit koupelnu s WC místností.

Výhody jsou jasné: znásobíme dis-
poziční možnosti, a tím i počet řešení 
koupelny. 

V koupelnovém studiu má pak pro-
jektant volnější pole působnosti, my 
dostaneme více návrhů, ze kterých lze 
vybírat to pravé. Vše je lépe při ruce, 
hygiena (nezbytné mytí rukou pod te-
koucí vodou) probíhá rychleji a kom-
fortněji. Nevýhoda: omezené používá-
ní toalety a koupelny dvěma osobami 
současně.

Krom jiného si položíme ještě dal-
ší otázky: chceme vanu, sprchu, nebo 
obojí? Potřebujeme se každý den kou-

pat? Je lepší malá vana a malý sprchový 
kout, nebo jen samostatná velká vana?

Podle slov odborníků se někdy zby-
tečně upínáme na jedinou možnost: 
vanu. Je pro nás synonymem relaxu, 
ale ruku na srdce: kolikrát za rok si ji 
napustíme opravdu po okraj a ležíme v 
ní? Možná v zimních měsících.

Jinak preferujeme kratší, rychlejší a 
navíc i hygieničtější sprchování, které 
dnes poskytuje také komfortní odpo-
činek. 

Když si pořídíme kout se sedátkem, 
hlavici s přepínáním proudů, světlo a 
navíc i hudbu, je požitek dokonalý. Va-
na je samozřejmě nezbytná pro rodiny 
s malými dětmi, které o pravidelné do-
vádění s hračkami určitě nepřipravíme.
 -lm-

Jak na malou koupelnu

Pakliže jste koupili dřevostavbu, či 
se chystáte postavit moderní dřevě-
ný srub a přemýšlíte nad jeho vyba-
vením, jistě se shodneme, že nejlepší 
volbou bude pravděpodobně moder-
ní dřevěný interiér. 

Základ interiéru vzniká již na papíře, 
před samotným zahájením stavby. 

Plocha a vnitřní uspořádání míst-
ností, tvar a velikost oken, umístění 
vnitřních podpěrných trámů a dalších 
stavebních prvků, například krbu, roz-
hoduje o budoucí podobě vnitřních 
prostor. 

Pokud budete stavět typový dům 
na klíč, a s žádným z navržených typů 
nebudete úplně spokojeni, je určitě 
lepší věnovat přeci jen plánování tro-
chu času a nejvhodnější druh domu si 
podle svých představ pozměnit - změ-
ny v typovém projektu umožňuje kaž-
dá slušná fi rma.

Celkový dojem z vnitřních prostor 
ovlivní již samotné rozvržení a kon-
strukce dřevostavby. Zařízení a vyba-
vení domu by tak tento prostor mělo 
esteticky doplnit. 

Zároveň neplatí, že moderní dřevěné 
stavby musejí být zařízeny ve venkov-
ském stylu - právě naopak. Mnohem 
častější je dnes styl čistý, moderní. 

V případě, že jste se rozhodli navrh-
nout interiér domu sami, bez pomoci 

Zamyšlení nad interiérem dřevostavby

architekta či designéra, zaměřte se na 
jeden styl, ve kterém celý dům zařídí-
te, protože pokud si nejste úplně jistí 
v kramfl ecích, bývá kombinace více 
stylů dohromady na škodu.

Trendem moderního bydlení, a zá-
roveň stálicí, která nikdy neomrzí, je 
dřevěná podlaha. 

Stává se nejčastěji volenou podla-
hovou krytinou v novostavbách, i při 
rekonstrukcích bytů. Nejvhodnějším 
typem jsou masivní dřevěné podlahy, 
které dokonale podtrhnou a dotvoří 
interiér celé dřevostavby. Ideální je, 
pokud sladíme podlahy se dřevem ce-
lé stavby.

Nákup nábytku nepodceňujte, a vý-
běr každého kusu promyslete zvlášť. 

Přeplácané interiéry nebývají pěkné, 
působí chaoticky a vyvolávají dojem 
nepořádku. 

Ideální volbou je několik málo kusů 

kvalitního masivního dřevěného ná-
bytku. Dávejte přednost samostatně 
stojícím kusům před nábytkovými 
stěnami, které mohou působit těžko-
pádně. 

Samostatný dřevěný nábytek se bu-
de ve volném prostoru krásně vyjí-
mat. 

V případě, že nemůžete kvalitní ná-
bytek pořídit naráz, doporučujeme 
obstarat si základní vybavení, a další 
kusy nábytku postupně dokoupit. Ta-
to investice se vám v mnohém vyplatí.

Interiér s převládajícími dřevěnými 
prvky dolaďte pomocí vkusně řeše-
ných detailů a doplňků jiných materi-
álů. -lm-
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