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Sprchový kout Sanswiss, 12 
770 Kč, dlažba Oxford, odstín 
Cognac, Porcelanosa, 2350 Kč/
m2, kamenná mozaika L‘Antic 
Colonial, 30 × 30 cm, 382 Kč /ks,  
polozápustné umyvadlo Alape, 
12 630 Kč, baterie Tara Logic, 
Dornbracht, 16 590 Kč, vše Dorint 
Pha; stěrka Arte Viva, Oikos Avis, 
3500 Kč/m2; truhlářské práce 
z masivu, výroba SDwood, cena 
celé realizace 86 227 Kč; ručníky 
Zara Home, 229 Kč/ks; proutěný 
koš a předložka vlastní

uPohled od vchodu
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CO JE ZA DVEŘMI
Vedle sprchového koutu vznikla 
hluboká nika s dveřmi z masivního 
dřeva. Za nimi jsou ukryté police na 
prádlo a teprve za nimi visí, stále na 
svém místě, bojler na teplou vodu. 

dříve
Rohová vana, oblíbené 

obklady imitující mramor, 
dřevěný strop, který 

místnost opticky snižoval, 
a hlavně spousta 

zašlých spár.

Bylo by škoda nevyužít genius loci kokořínských lesů! Když už tu má člověk chalupu, tak ať je 
uvnitř všechno stejně půvabné, jako venku.

T E X T  P A V L Í N A  B L A H O T O V Á |  F O T O  V Á C L A V  V A L N Ý

Koupelna v chaloupce

ANNA 
MAXIMOVÁ

Líbí se mi moderní 
styl bydlení a myslím, 
že se to s pobytem na 
venkově nevylučuje. 
Koupelna je přesná! 

NYNÍ  Všechny technické prvky jsou 
ukryté, místo vany je praktičtější 

sprchový kout.

JANA COLLINS
Byla jsem ráda, že můžu 

pracovat s masivními 
boky dřeva, to 

se interiérovému 
designérovi často 

nepoštěstí!

PROSTOR
Koupelna ve starobylé 
kokořínské chaloupce  prošla 
několika rekonstrukcemi 
předchozích majitelů.  Zbyl tu 
po nich mimo jiné dřevěný strop 
a rohová vana. 

PROBLÉM
Koupelna nevyhovovala 
stylově ani funkčně. Rohová 
vana se špatně udržuje, navíc 
byla plastová a jevila značné 
známky opotřebovanosti. 
Majitelku Annu také frustroval 
pohled na bojler. Doby, kdy 
člověk chtěl mít podobné 
tecnické vymoženosti na 
očích, jsou dávno pryč.  Po celé 
místnosti byly navíc viditelné 
rozvody teplé vody.

ŘEŠENÍ
Z původního stavu nezůstalo 
po rekonstrukci vůbec nic, 
jen velký bojler. Rozvody jsou 
většinou pod omítkou a tak je 
prostor začištěný, bojler se ukryl 
do skříně. Místo vany stačí jen 
sprchový kout.

Kolik to stálo
Stavební práce.............122 000Kč 
Podlaha........................ 000000 Kč
Nábytek na míru...........86 227 Kč
Sprcha a sanita............101 365 Kč

CELKEM................. 00000 Kč

DŘÍVE  Koupelna s rohovou vanou 
odpovídala vkusu městských 

chalupářů z 90. let.  

nyní
Designérka Jana nechala 

dveře do niky, zrcadlo a desku 
stolu vyrobit v Truhlářství 

SDwood, které se specializuje na 
nábytek ze starých masivních 

trámů. Tady uprostřed lesů 
vypadá nábytek opravdu 

autenticky.

DŘÍVE & NYNÍ koupelna
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řed jedenácti lety se Anna 
s manželem poprvé ocitla 
v jednom z postranních 

kokořínských údolí sevřeném skalami. 
„Tady zůstaneme, tady cítím, že sem 
patřím,“ řekl Anně muž, jen sjeli 
kolem první skály k jejich budoucí 
chaloupce. „Koupili jsme ji hned, bez 
smlouvání, tak jak byla,“ vzpomíná 
Anna a dodává: „od té doby to tu 
postupně proměňujeme k obrazu svému. 
Koupelna byla ale velkým soustem, 
na které jsem si netroufla, takže jsme 
poprosili o pomoc designérku.“ 
 
RELAX PODLE JANY 
Jana Collins ze Senses Studia měla 
jednoduchou práci v tom, že mohla 
obrazně vyhodit celou původní 
koupelnu do povětří. Musela 
respektovat jen rozvody a odpady, což 
znamenalo dodržet dispozici 

Bílá omítka 
a sanita jsou 
spolehlivou 

klasikou.

Šedá stěrka 
ve sprchovém 

koutě zastupuje 
moderní design.

Přírodní dřevo 
sem přirozeně 

patří a tak tu má 
hlavní slovo.

DŘÍVE & NYNÍ koupelna

KAMÍNKY  Kamínkový 
obklad mezi policemi 
rozbíjí jednotvárnou 

hmotu stěny a na podlaze 
vyvolává pocit relaxační  
masáže. Třeba v lázních.

Zrcadlo a stůl z masivu, 
výroba SDwood, cena 
celé realizace 86 227 Kč; 
osvětlení zrcadla Rabalux 
5745, Svět svítidel, 549 Kč/
ks; polozápustné umyvadlo 
Alape, 12 630 Kč, baterie Tara 
Logic, Dornbracht, 16 590 Kč, 
vše Dorint Pha; ručníky Zara 
Home, 229 Kč/ks; proutěný 
koš a předložka vlastní; 
vypínače Levit, ABB, www.
abb.cz; výmalba stěn, barva 
Little Green, voděodolná 
barva, odstín Fescue,  
112 E/1,5 l; proutěný koš, 
vlastní

Pohled od okna

Sprchový kout Sanswiss, 
12 770 Kč, kamenná 
mozaika L‘Antic Colonial, 
30 × 30 cm, 382 Kč /ks, vše 
Dorint Pha; stěrka Arte 
Viva, Oikos Avis, 3500 Kč/m2

Pohled od niky 

dříve
Koupelna s příjemným 

okýnkem do dvora 
poskytovala základní 

služby, ale představám 
nových majitelů 
neodpovídala.

nyní
Zrcadlo ze starých 

popraskaných trámů je ve své 
syrovosti vlastně uměleckým 

dílem. Ve firmě SDwood je 
doplnili hrubým železným 

kováním, které ladí s úchyty 
na zásuvkách.
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WC, umyvadla a sprchového kouta. 
„Koupelna má pěkné okno do dvora, 
které sem pouští měkké denní světlo 
a klenba nad ním a nad dveřmi to tu 
hezky zútulňuje,“ popisuje. „Dřevěný 
strop jsme strhli, čímž se místnost 
výrazně zvýšila. Abych ale ty hezké 
zdejší rustikální motivy propojila 
s moderním designem, zvolila jsem 
kombinaci šedé stěrky, masážních 
kamínků a masivního dřeva. Na 
podlaze s podlahovým topením je 
keramická dlažba imitující prkna. Jen 
skály zůstaly venku, směje se.
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Topný žebřík horizontální, PHM, 90,5 × 48 cm, 8 278 Kč, sprchový kout Sanswiss, 12 770 
Kč, kamenná mozaika L‘Antic Colonial, 30 × 30 cm, 382 Kč /ks, dlažba Oxford, odstín 
Cognac, Porcelanosa, 2350 Kč/m2, Kč, vše Dorint Pha; předložka vlastní  

Pohled od umyvadla

dříve
Proč bychom měli 

při každém vstupu do 
koupelny obdivovat 

bojler na teplou vodu? 
Technické zázemí patří 

za dveře.

KONTRAST  
Designérka Jana si ráda 
hraje s kontrasty, a tak 
k masivním fošnám 
vybrala subtilní vázy 
z čirého skla.

web Práci Jany Collins najdete na www.
sensesstudio.cz, kde ji můžete i kontaktovat.
řemeslník Nábytek z masivu vyrobila firma 
SDwood. www.sdwood.cz

KONTAKTY, KTERÉ BY SE 
VÁM MOHLY HODIT

3 body k úspěchu
1 

Praktičnost  
Podlahové topení 

pod dlažbou, topný 
žebřík na ručníky 
a bojler ve skříni.

2 

Styl  Masivní 
dřevo, betonová 

stěrka a kamínková 
dlažba: design, rustikál 
a příroda v jednom.

3 

Pohodlí  
Sprchový kout, 

umyvadlo, WC 
a veškeré ukládání na 
jednom místě.

nyní
Topný žebřík je nyní na 
praktičtějším místě pod 

oknem a za WC mísou zbylo 
místo pro další zavěšené skříňky 

z masivního dřeva. Koupelna 
tak ukryje veškeré vybavení, 

které s ní souvisí.

DETAILY  Zásuvky z masivního dřeva mají 
kovové úchyty s patinou. Prodává SDwood,  

www.sdwood.cz  
Skleněná dóza se svíčkou, Zara Home, 179 Kč
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DŘÍVE & NYNÍ koupelna


