
 

      JAK SPRÁVNĚ ZAŘÍDIT DĚTSKÝ POKOJ    

 
 
 
Zařídit správně dětský pokoj není nikterak jednoduché. Vždyť potřeby Vašeho potomka se 
mění doslova z měsíce na měsíc. Dětský pokoj je tedy místnost v domě či bytě, která 
(pomineme-li módní trendy) vyžaduje poměrně častější obměnu související s věkem a 
potřebami Vašeho dítěte. Jak tedy vytvořit ideální prostor pro měnící se potřeby Vašeho 
dítěte? Pokusíme se Vám poradit, kde při zařizování dětského pokoje myslet dopředu a 
kde se naopak vyvarovat neměnným řešením.  
 
Jako první základní krok je potřeba si ujasnit jaký typ pokoje zařizujeme:  
Dětský pokoj  – miminka a batolata  
Dětský pokoj  – děti školou povinné 
 
Dětský pokoj pro miminka a batolata potřebuje na začátku bezpečnou postýlku. V dalším 
období můžete postýlku nahradit normálním lůžkem. Dítko v této fázi potřebuje co největší 
plochu na hraní, pokoj zastavěný nábytkem neocení. Bez funkční šatní skříně či 
pracovního místa se v budoucnu neobejdete, zkuste tedy pro ukládání věcí a hraček 
využít jen jednu stěnu pokoje.  
 
Nebojte se barev v dětském pokoji, kde můžete přihlédnout k povaze a preferenci dítka. 
Ať již půjdete jakoukoliv cestou, myslete na bezpečí a zdraví dítěte, vyvarujete se ostrých 
hran, skla apod.  
  
V dalším věku – děti školou povinné, přistupuje k vybavení pracovní stůl. K plánování 
pracovního místa přistupujte prakticky a funkčně, nejde jen o prostor, kde si školák píše 
úkoly, velmi pravděpodobně se zde bude i hrát, kreslit, stavět, číst ….. 
Stůl umístěte ideálně u okna pro dostatek světla. Pracovní deska by měla být dostatečně 
veliká a v ideálním případě výškově nastavitelná, nechcete-li stůl často měnit.  
Nepodceňujte ani výběr židle. Moderní židle mohou s Vaším dítětem růst až do dospělosti. 
 
Věnujte pozornost osvětlení, centrální světlo na stropě není dostačující. Pracovní lampa 
ke stolu je samozřejmostí a rovněž je vhodná i lampička k posteli.  
 
Dobře promyšlený systém úložných prostor je výhrou pro dítě i pro Vás. Zde jako příklady 
je možno použití výsuvného šuplíku pod postelí, výsuvné boxy do polic, němý sluha na 
oblečení a další ….. 
   
Co se materiálu týká, jeví se jako nejvhodnější materiál lamino, vyrábí se ve velkém 
množství dekorů, takže jej snadno sladíte s ostatními barvami pokoje a rovněž s dalším  
nábytkem, který se bude pořizovat s potřebami rostoucího dítěte. Dražší alternativou je  
pak stříkaná MDF deska, určitě nevolte sklo, nepůsobí bezpečně a je chladné.  
    
A jedno pravidlo na závěr. Držte pevně v rukou praktickou stránku pokoje, tu 
vizuální řešte s jejich malými obyvateli. Navíc budou-li se na zařizování podílet, 
naučí se tak mít vztah ke svým věcem.   
 
 


