
 
  

T entokrát jsme se pustili 
do netradičního projektu. 
Navrhovali jsme pracovnu 

do malé podkrovní místnosti, která 
měla být původně šatnou a skladovacím 
prostorem. Situace v rodině se však 
změnila a paní Eva začala podnikat 
z domova, potřebovala prostor a klid 
na práci. Místo šatny tak vznikla 
minipracovna.   
 
diSpozicE 
pracovní stůl jsme umístili ke stěně 
pod okno tak, aby židle nebyla zády 
ke vstupním dveřím. To není pro 
sedícího nikdy příjemné. Vedle jsme 
pak postavili knihovnu, která má spodní 
část s uzavřenými skříňkami a horní 
s otevřenými policemi. Tiskárna stojí 
na komodě přesně napasované mezi 
stěnami pod oknem. Je na ni částečně 
ukotvena deska pracovního stolu. Více 
nábytku se do místnosti už nevešlo. 
Volnou stěnu za židlí jsme odekorovali 
kompozicí z obrazů, respektive 
z černobílých fotografií v různých 
rámech. 

BARVY A MATERiÁLY 
Nábytek bude v bílé barvě, aby pokoj 
opticky nezmenšoval. deska pracov-
ního stolu má jemný našedlý odstín 
dřevodekoru. Na podlahu je navržen 
vinyl v podobném odstínu, aby vše vzá-
jemně ladilo. Barevnost určuje jedna 
stěna, která má šedorůžový tón. V této 
škále jsou pak zvoleny i barvy rámů 
a hlavně pracovní židlle, která je v ma-
lém pokoji v podstatě nejvýraznější. 
V této barvě pak doporučujeme zvolit 
i roletku na střešní okno. drobné do-
plňky mohou být jak moderní nerezové, 
tak i ve vintage stylu. To už si může paní 
Eva doladit dle svého vkusu. 

Každý centimetr

Iva Bastlová,  
designérka 
www.loxo.cz
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nyní slouží místnost jako odkladiště věcí. Původně měli majitelné v plánu udělat z ní šatnu na sezonní  
oblečení. Nakonec se ale ukázalo, že přece jen malá pracovna chybí majitelům více než úložný prostor. 

Minipracovna
práce z domova vyžaduje oddělené místo, i když může být  

zpočátku jen minimalistické. podívejte se, jak na to! 

požAdAVkY  
čTENÁřkY:  
Eva Blaženínová potřebovala pracovní  
stůl a knihovnu na katalogy, šanony a další 
dokumenty. Dále bylo třeba umístit sem 
tiskárnu a doladit prostor tak, aby se v něm 
cítila příjemně. Upřednostňovala světlé 
a pastelové odstíny a podlahu  
s dekorem dřeva.  

původně

návrh

nový prostor splňuje vše, co si čtenářka přála. Práce z domova jí teď půjde mnohem lépe od ruky!

Myš k PC, 
615 Kč,  
www.
bezdratova-
-mys.cz.

pracovní   
stůl je dosta-
čující. Paní 
Eva bude 
pracovat 
pouze na 
notebooku. 

světlo 
z okna do-

padá přímo 
na pracovní 

stůl. Tiskárna 
je ihned po 

ruce. Kabely 
na techniku 

vedou podél 
stěny. 
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KompozIce 
z obrazů 
udělala Evě 
velkou ra-
dost. Chtěla 
něco deko-
rativního, co 
jí nezabere 
ani centimetr 
navíc. 
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VýhodY:
➦ Roční zhodnocení vkladů až  
3,5 % (se státní podporou, bez 
poplatků a daně)

➦ dlouhodobě atraktivní tvorba 
finanční rezervy 
➦ Možnost čerpat úvěr  
s neměnnou úrokovou sazbou

Chybí vám v zimě vůně a chuť letního ovoce? Díky novým  
džemům značky BILLA si je můžete užívat po celý rok. Každá 
sklenička totiž obsahuje 50 % ovoce, které potěší chuťové  
buňky každého gurmána. Vybírat můžete ze čtyř druhů  
– meruňka, jahoda, višeň a malina.

Spoření pro děti

Akční nabídky nejen pro děti najdete na www.ziskejteulisky.cz

Fotorámeček, 199 Kč,  
www.dekorace-sperky.cz.

Stojánek na tužky, 170 Kč, 
www.unlimited-design.cz

Vinylová podlaha  
Sun Bleached Oak,  

od 519 Kč, www.
amticofirst.cz

Šanon, 
95 Kč, www.sevt.cz

Lampička, 
1299 Kč, www.
grandic.cz

Pořadač, 290 Kč,  
www.slunec- 
nidar.cz.

Doporučujeme

Džemy s chutí léta

Všechny 
nové džemy 
značky 
BILLA byly 
vyrobeny  
v České 
republice. 
Cena za 
balení 340 g: 
39,90 Kč


