
 5  NEJČASTĚJŠÍCH  CHYB   

V  DĚTSKÉM  POKOJI  



Tento dokument  je určen pouze pro osobní
použití a je chráněn autorským právem.  

Napsání tohoto e-booku mi zabralo několik
hodin práce, proto prosím respektujte,  

že jakékoliv šíření, kopírování nebo výběr části
této publikace je zakázáno. Pokud se vám  

e-book líbí, budu moc ráda, když ho budete
sdílet dál tím, že přepošlete odkaz na moje

stránky, www.lenkadubska.cz.  

Tento e-book obsahuje výhradně moje
doporučení a proto nemůžu přebrat žádnou

zodpovědnost za případný neúspěch. Úspěch či
neúspěch je pouze ve vašich rukách.  

 

Tak. A už se raději pusťte do čtení. 



Některé dětské pokoje velmi často postrádají originalitu. Často to vypadá, že ani nekoukáte na dětský
pokoj. Nebýt pár medvídků v polici nebo nálepek na zdi, ani nevíte, že jste  

v dětském pokoji. Navíc, nám prodejci dětského nábytku vnucují názor, že nábytek stejného vzhledu  

s žirafami nebo námořníky a jinými dětskými motivy, jsou pro naše děti to pravé. Nejsou.  

Ke všemu, originalita není ani otázkou peněz. Za vším je vždy nápad.

Chyba č. 1 - Originalita



Je to lepší, že? 



I při vší snaze pokojík uklidit, bez dostatečného množství úložných prostor, uklizeně nikdy vypadat
nebude. To rozhodně nepřidá na klidu ani dětem, ani všem, kdo do pokoje vstoupí. Řešením je
nábytek, pokud možno částečně uzavřený, postel s úložnými prostory a různé doplňkové úložné

prostory, např. boxy, papírové, plastové krabice, plechové nádoby, textilní pytle, dřevěné truhlice apod. 

Dětský pokoj nemá vypadat „naklizeně“, ale takhle taky ne.

Chyba č. 2 - Nedostatek úložných prostor



Je to lepší, že? 



Jednou z prvních věcí, které v interiéru obecně řešíme, jsou barvy. Před výběrem doporučuji  
dozvědět se více o kombinování barev a o tom, jak působí barvy na psychiku lidí, potažmo psychiku
dětí. Tady neplatí, čím barevnější, tím lepší, "vždyť je to přece dětský pokoj, ten má být veselý". Veselý

ano, ale nemá to být žádný cirkus nebo barevná divočina. Děti mají rády výrazné zářivé barvy, ale použít
v pokoji víc než dva výrazné odstíny na velkých plochách hraničí s nevkusem a psychickou

nepohodou.  

Chyba č. 3 - Barvy a nevhodné kombinace



Je to lepší, že? 



Místo pracovního osvětlení pouze náladová stolní lampa, chybějící čtecí lampička u postele nebo
jedno centrální osvětlení, dokonce bez pracovní lampy. Toto jsou chyby, kterým se opravdu vyhněte.  

Na pracovním stole musí být vždy pracovní lampa, také správně umístěná, pro leváky zprava, pro
praváky zleva. U postele je nutné umístit čtecí lampičku, i když dítě ještě nečte. Jedním centrálním
osvětlením se nedá docílit útulnosti a proto doporučuji používat doplňková osvětlení, například

světelné řetězy, které v dětském pokoji působí hravě a útulně. 

Chyba č. 4 - Nevhodné osvětlení



Je to lepší, že? 



Volně přeloženo, do malé místnosti nepatří obří kolosy patrových postelí a objemné kusy nábytku.  

A do velkých prostor zase subtilní kousky nábytku, které se pocitově v místnosti ztrácí. Většina z nás
nemá velkorysé prostory a častokrát dětem připadnou nejmenší místnosti v bytě, nicméně  

v takovém případě, je potřeba vyřešit prostor hlavně chytře. Když je místa dostatek, je dobré použít
větší kusy nábytku a tím ho vyplnit nebo ho opticky zmenšit třeba pomocí barev.

Chyba č. 5 - Špatná velikost nábytku



Je to lepší, že? 
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Doufám, že Vám tento e-book pomohl jako inspirace při tvorbě dětského
pokoje a že se všem zmíněným chybám vyhnete obloukem.  



Lenka Dubská 

interiery@lenkadubska.cz 

737 461 005 

www.lenkadubska.cz 

 

Kdybyste si přece jenom s něčím nevěděli rady, velmi ráda vám s tím pomůžu. Zavolejte mi  
nebo napište, interiér pro vás celý navrhnu nebo se můžeme setkat a vše probrat formou  

interiérového poradenství. I vaše děti přece můžou bydlet krásně!

http://www.lenkadubska.cz/realizace-2/

