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Patrová postel se skříní

V úvodu zmíněným kompromisem je 
např. omezený „životní prostor“ v důsled
ku přeplnění pokoje úložným nábytkem 
s cílem získat v malém prostoru maxi
mum místa pro ukládání a „skladování“. 
Tak jako v jiných situacích, i v tomto pří
padě bychom se občas měli držet hesla, 
že méně je někdy více, a otázku sklado
vání (nikoli ukládání!) řešit jiným „racio
nálním“ způsobem. V tomto kontextu je 
pak na fantazii designéra, jak s „uvolně
ným“ prostorem naloží tak, aby byl nejen 
funkční, ale také estetický.
Ve snaze o co nejefektivnější využití ome
zeného prostoru vznikají např. různá aty
pická řešení kompaktních nábytkových 
celků kombinací lůžka, úložného nábyt
ku a herního či pracovního prostoru. 
Zajímavé přitom může být i velmi jedno
duché řešení, jako např. integrace skříně 
do patrové postele, kterou představila 
španělská firma TRASMAN PENEDÈS. 
Skříň umístila ke kraji postele pod horní 
lůžko a spodní lůžko o její šířku vysunula 
mimo půdorysnou úroveň horního lůžka. 
Z ergonomického hlediska může sice ur
čitý problém představovat hloubka skříně 
(kolem 90 cm), tu lze ale řešit vhodnými 
úložnými systémy a mechanismy. Další 
úložný prostor pak nabízí „obvyklá“ širo
ká zásuvka pod spodním lůžkem.

Pravoúhlé kombinace

Mezi časté kombinace patří pravoúhlé 

Limitující prostor svádí ke kompromisům

Dětský pokoj obvykle plní roli ložnice, herny i učebny. Nábytek pro jeho vybavování má proto svá 
specifika, vycházející z požadavků na co nejefektivnější využití zpravidla velmi omezeného prostoru 
při zachování ergonomických a hygienických požadavků. A právě limitující prostor ve spojení s ne-
dostatkem informací svádí při zařizování dětských pokojů ke kompromisům, což obvykle není ku 
prospěchu jejich obyvatel. V následujícím příspěvku přinášíme několik postřehů, jak lze také řešit 
nedostatek místa v dětských pokojích prostřednictvím různých konstrukcí postelí.
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Patrová postel s integrovanou skříní (TRASMAN PENEDÈS)

Jednoduché řešení patrové postele s úhlově uspořádanými lůžky (Parisot)
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uspořádání horního a spodního lůžka 
patrové postele. Toto řešení, které je 
vhodné především pro umístění do rohu 
místnosti, umožňuje využít uvolněný 
prostor pod horním lůžkem pro integraci 
skříňky, pracovního stolu/desky nebo 
hracího prostoru.
Jednoduchým příkladem je postel Gravi
ty francouzské společnosti Parisot, jejíž 
konstrukce je kompletně zhotovená z la
minovaných desek. Ploché nohy horní
ho lůžka jsou na jedné straně vyztužené 
schodištěm, které umožňuje jednodu
chý přístup na lůžko a zároveň ze strany 
prostoru pod postelí slouží jako úložné 
boxy. Na druhé straně postele jsou svislé 
nohy zpevněné jednak spodním lůžkem, 
k němuž je připevněna přední noha, 
a jednak zadní svislou a vodorovnou 
deskou, které tvoří horizontální spojnici 
mezi oběma zadními nohami. Vodorovná 
deska zároveň slouží jako odkládací plo
cha. Nad ní jsou pomocí další vodorovné 
desky a svislých stojek vytvořeny odklá
dací niky. Celá sestava je řešena velmi 
jednoduše a její „puristický“ vzhled evo
kuje domněnku, že cílem výrobce bylo 
nabídnout zákazníkovi funkční nábytek 
v „ekonomické“ variantě.
Naopak vzhledově působivější, a to jak 
svým konstrukčním provedením, tak 
i pestrostí dekorů použitých materiálů 
(rovněž laminované desky), jsou kom
paktní nábytkové sestavy již zmíněné 
firmy TRASMAN PENEDÈS. I když 
i v tomto případě návrháři sáhli po úhlo
vém uspořádání lůžek, důvodem nebylo 
vždy umístění do rohu místnosti. Jako pří
klad uvádíme sestavu, kde spodní lůžko, 
otočené vůči hornímu o 90°, je umístě
no uprostřed sestavy, přičemž z jedné 
strany k němu přiléhá nízký odkládací 
stolek a žebřík pro přístup na horní lůž
ko, z druhé strany integrovaná skříň. 
Bezpečnostní bočnice horního lůžka je 
řešena jako odkládací nika.
Druhá sestava španělského výrobce 
naopak je určena pro umístění do rohu. 
Spodní lůžko je proto přimknuté k jedné 
straně, zatímco druhá strana sestavy je 
řešena jako kombinace skříně a pracov
ního stolu. Úložný prostor skříně, přístup
ný ze strany spodního lůžka, je rozdělen 
svislou mezistěnou na dvě části. Jedna 
je uzavřena otočnými jednokřídlými 
dveřmi a druhá je otevřená a opatřená 
policemi, z nichž jedna je prodloužena 
a v podobě odkládací plochy vybíhá až 
k lůžku. Z vnější strany skříň ze dvou sou
sedních stran obepíná pracovní deska 
pravoúhle zalomeného stolu, podepře
ná v rohu jednou válcovou nohou. Nad 
stolem je umístěna ještě pravoúhle za 

Kompaktní nábytkové sestavy firmy TRASMAN PENEDÈS s úhlovým uspořádáním lůžek

Zajímavým prvkem sestavy španělského výrobce je kombinace skříně a pracovního 
stolu

Úložný prostor skříně je přístupný se strany lůžka
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lomená police. Za stolem, v zadní části 
sestavy, je umístěn žebřík pro přístup na 
horní lůžko.

Prostor pod postelí

Varianta postele se zvednutým lůžkem 
se volí i v případech, kdy zejména malý 
pokoj obývá pouze jedno dítě. Získáme 
tím plný prostor pod lůžkem, který mů
žeme využít různým způsobem podle 
toho, co potřebujeme vyřešit. Nejčastěji 
bývá využíván k umístění úložných prvků 
nebo pracovního stolu/desky, případně 
obou možností v různých kombinacích 
a v různém designovém pojetí.
Zajímavá řešení v tomto segmentu nabí
zí např. dánská společnost M. Schack 
Engel vyrábějící dětský nábytek pod 

značkou LIFETIME. Jednou z mnoha 
možných variant je např. zvýšená po
stel, pod níž je umístěn pracovní stolek 
s otočně výsuvnou deskou. Základem 
stolku je skříňka s otevřenou nikou a po
licí a se třemi zásuvkami. K ní je jedním 
koncem (v rohu umístěným čepem) 
otočně připojená pracovní deska, která 
je svým druhým koncem pevně přichy
cena k pojízdnému kontejneru. To umož
ňuje otočením o 90° vysunout desku 
ven do uživatelské pozice. Kontejner je 
otevřený z obou stran, takže ho lze po
užívat v obou polohách pracovní desky. 
Stejně tak i úložný prostor pevné skříňky 
je přístupný jak v zasunuté, tak vysunuté 
pozici desky.
Jinou variantu řešení prostoru pod 
horní postelí nabízí dánská společnost 
Hoppekids v podobě rohové stolové 
desky a rohové lenošky, kterou lze rozta
žením změnit v lehátko a získat tak druhé 
lůžko pro příležitostné spaní. Lenoška je 

Dva způsoby využití spodního prostoru pod horním lůžkem (TRASMAN PENEDÈS)

Prostor pod horním lůžkem vybavený rohovou stolovou deskou a roztahovací le-
noškou (Hoppekids)

Řešení spodního prostoru pod horním lůžkem pomocí skříňkového modulu s otočně výsuvným pracovním stolem (LIFETIME)
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vybavena dvěma volnými opěradlovými 
polštáři, které se po vytažení prodlužo-
vací části lůžka položí na laťový rošt, kde 
slouží jako matrace. Prodlužovací část 
lze vysunout buď jen o polovinu své dél-
ky, položit na ni jeden polštář a lenošku 
používat pro sezení s nataženými noha-
mi, nebo o celou délku s použitím obou 
polštářů pro ležení.

Vše v jednom

Pokud je ale designér postaven do si-
tuace, kdy musí z prostorového minima 
získat využitelné maximum, nezbývá mu, 
než se přiklonit např. k takovému řešení, 
jaké nabízí kompaktní nábytková sestava 
New Tower turecké společnosti Newjoy 
Öner Modüler Mobilya. Příznačnější než 
„Nová věž“ by pro ni byl název „Vše v jed-
nom“. Sestava v sobě totiž ukrývá tři lůž-
ka, pracovní stůl, dvě skříně a tři zásuvky.
I tato sestava je kompletně zhotove-
na z laminovaných desek. V její horní 
části je umístěno horní lůžko a skříňka 
uzavřená z čelní strany dveřmi. Přístup 
k hornímu lůžku je vyřešen postranním 
schodištěm, v jehož stupních jsou ukryté 
zásuvky.
Ve spodní části sestavy se nachází výsuv-
ný pracovní stůl o rozměru 205x60x76 

cm (šířka/hloubka/výška) a pod ním vý-
suvné lůžko se zvýšenou lehací plochou 
(197x95x60 cm). Obě součásti jsou sa-
mostatné nábytkové kusy na kolečkách, 

takže s nimi lze manipulovat nezávisle 
na sobě. Může být vysunutý pouze stůl 
nebo lůžko, anebo můžeme stůl i lůžko 
zcela vysunout a umístit je samostatně  

Kompaktní nábytková sestava New Tower turecké společnosti Newjoy Öner Modüler 
Mobilya je multifunkční nábytkový celek sestavený z modulárních prvků, který obsa-
huje vše, co dětský pokoj vyžaduje: prostor pro spaní, prostor pro ukládání a prostor 
pro práci

Lenošku lze roztáhnout o poloviční nebo o celou délku a s využitím opěradlových polštářů vytvořit prodloužený sedák nebo 
lehací plochu
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kamkoli v místnosti. Pod spodním lůž-
kem je navíc umístěna nezávislá zásuv-
ka na kolečkách s matrací, která slouží 
jako třetí lůžko pro příležitostné spaní 
(189x85x21 cm).
Součástí sestavy je dále spodní skříň, 
podpírající horní lůžko, a otevřený úlož-
ný prostor v podobě niky umístěné nad 
pracovním stolem.
New Tower je navržen jako modulár-
ní nábytek, takže jednotlivé prvky lze 
libovolně kombinovat a vytvářet různé 
sestavy.

Postel v mezipatře

V bytech s vysokými stropy nebo v pod-
krovních půdních vestavbách se jako 
jedna z možností efektivního využití 
prostoru nabízí jeho vertikální rozdělení 
mezipatrem (mezaninem), kam se ob-
vykle umísťuje ložnice respektive lůžko. 
Tuto základní myšlenku přenesla dánská 
společnost Flexa4Dreams do své vyso-
ké postele FLEXA Classic s celkovou 
výškou 2,3 m. Jedná se o lůžko s lehací 
plochou o rozměru cca 200x120 cm. 
Spodní prostor, vysoký cca 180 cm, 
umožňuje umístění standardních šatních 
skříní. Vybavit ho ale také lze pracovním 
stolem, spodním lůžkem apod. Přístup 
k hornímu lůžku je řešen pomocí šikmé-
ho žebříku se 6 příčlemi. Výška lehací 
plochy nad podlahou je cca 210 cm. 
Vezmeme-li v úvahu, že minimální vzdá-
lenost lehací plochy od stropu by měla 
být 90–100 cm, pak je třeba počítat 
s tím, že výška stropu v místnosti musí 
být minimálně 300–310 cm.

Uzavřený úložný prostor nabízí horní skříňka, spodní skříň a tři zásuvky ve scho-
dišťových stupních

Mezaninová postel FLEXA Classic vyso-
ká 2,3 m pro byty s vysokým stropem 
nebo pro podkrovní půdní vestavby 
(Flexa4Dreams)

Efektivní využití prostoru představuje trojice výsuvných prvků: pracovní stůl, lůžko, 
zásuvka


