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Téma:

Je-li řeč o spaní těch nejmenších, tedy
dětí ve věku 0 až 6 let, je potřeba
rozlišovat mezi čerstvě narozenými
a dětmi ve školkovém či předškolním
věku. Každé potřebuje něco jiného.

Vlastní pokoj?
Dítě může mít vlastní pokoj už od naro-
zení. Může zde být umístěn přebalovací
pult, oblečení, plenky. Názory na spaní
nejmenších v oddělené místnosti se
různí. „Někteří psychologové je dopo-
ručují od nejútlejšího věku, aby se
rodiče vyhnuli problémům s odvykáním
dítěte spát s nimi v ložnici. Já bych ale
doporučovala, aby minimálně do 1 roku
spal s dítětem v pokoji jeden z rodičů.
Jednak to uspokojí přirozenou potřebu
dospělého být dítěti stále nablízku, a jsem
i přesvědčená, že dítě potřebuje i v noci
cítit blízkost rodiče. Záleží ovšem na
osobnosti dítěte i dospělého... Měli by-
chom si uvědomit, že děti jsou malé jen

Dobrou noc, děti!
ABY DĚTI OD NEJÚTLEJŠÍHO
VĚKU SPALY TAK, JAK SI
ZASLOUŽÍ, NESTAČÍ JEN
DOKONALÁ POSTEL.
PRO DÍTĚ JE
DŮLEŽITÁ
KOMBINACE
VÍCE VĚCÍ,
MEZI KTERÝMI
NECHYBÍ
TŘEBA POCIT
BEZPEČÍ.

Děti
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krátkou dobu, a toto období si užít, řídit
se vlastními pocity,“ říká designérka
Světlana Pásztorová z 3ds Atelieru.

Kam s postelí?
Při umisťování lůžka pro dítě jakéhokoli
věku v jakékoli místnosti platí určitá
pravidla. Ideálním místem je kout, kde
má dítě tzv. krytá záda a z toho vyplýva-
jící pocit bezpečí, který je přirozenou
potřebou dítěte. Dále by mělo ležet
nohama směrem ke dveřím, aby vidělo,
kdo do pokoje vchází. „Nedoporučuji
umísťovat postel pod okno, kde hrozí
nachlazení při pootevřeném okně,
a slunce svítící přímo do postele je pro
spící dítě nepříjemné. Nevhodné je

i lůžko pod nízkým zkoseným
stropem např. v podkroví –
stísněný prostor může v dítěti
vyvolávat pocity úzkosti,“
konstatuje designérka.

Od kolébky...
Pro nejmenší jsou určené
postýlky s ohrádkami zabra-
ňujícími vypadnutí dítěte,
u kterých bývá možné nastavit
výšku plochy na spaní. Výš mohou 
spát novorozenci, u kterých nehrozí, že
ohrádku přelezou. Čím bude dítě starší,
tím se bude nejspíš postýlka snižovat, pří-
padně lze odstraňovat bočnice či jejich
části. Větší děti už potřebují „dospělejší“
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spát v samostatném pokoji,
záleží čistě na vašich pocitech.

Zda necháte své dítě od narození

01 NA NOC ZEBRA. DDřřeevvěěnnáá  ppoossttýýllkkaa
NNiinneettoonniinnee  ZZeebbrraa  0022..  VVýýšškkoovvěě  nnaassttaavviitteellnnáá,,
ssnníímmaatteellnnéé  zzáábbrraaddllíí..  MMaassiivvnníí  dduubb,,  bbííllýý  llaakk..
RRoozzmměěrr  116633  xx  6611  xx  vv.. 110022 ccmm..  
Cena 21 478 Kč. Space 4 Kids.

02 S BOČNICEMI NEBO BEZ. PPoossttýýllkkaa
MMaaxxiimmaa,,  ddeekkoorr  dduubb,,  bbíílláá,,  33  ssttuuppnněě  vvýýšškkoovvééhhoo
nnaassttaavveenníí,,  mmoožžnnoosstt  ppřřeessttaavvěěnníí  nnaa  ppoossttýýllkkuu  
bbeezz  bbooččnníícchh  ssttrraann..  Cena 4 990 Kč. Kika.

03 JAKO Z POHÁDKY. PPoossttýýllkkaa  BBaabbyy
((SSmmaallll  WWoorrlldd))  zz řřaaddyy  HH..CC..  AAnnddeerrsseenn  
ooššeettřřeennáá  llaakkeemm..  RRoozzmměěrr  114477  xx  7766  xx  8822 ccmm..
Cena od 20 800 Kč. Alax.

04 PRO NOVOROZENCE I PRO 
BATOLE. JJeeddnnaa  ssttrraannaa  mmaattrraaccee  DDoorrmmeeoo
BBaabbyy--PPeeddiicc  ((7700  xx  114400  ccmm))  jjee  ppeevvnněějjššíí  –– pprroo
kkoojjeennccee,,  ddrruuhháá  mměěkkččíí,,  pprroo  dděěttii  oodd  33  lleett..
NNeepprroommookkaavvýý,,  ssnníímmaatteellnnýý  aa pprraatteellnnýý  ppoottaahh..
Cena 3 490 Kč. Dormeo.

ŠIKOVNĚ POSKLÁDANÉ. DDěěttsskkýý  ppookkoojj  vvýýrroobbccee  JJJJPP,,  kkoommppoonneennttyy  llzzee  kkuuppoovvaatt  jjeeddnnoottlliivvěě,,  bbaarrvvyy  vvoolliitt
ppooddllee  vvzzoorrnnííkkuu..  Cena 87 840 Kč ((zzaa  ppookkoojj))..  Space 4 Kids.
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postel, nikoli však nutně lůžko rozměrů
pro dospělé. Ačkoli se můžete setkat
s ná -zorem, že od tří let by měla mít
i dětská postel rozměr 90 x 200 cm,
není to po dle Světlany Pásztorové
nutné. „Nevi dím k tomu rozumný
důvod. Rodiče tak často činí
z finančních důvodů, kdy mají pocit, že
dítěti vydrží postel do dospě losti, nebo

aby postel mohla využít k pře spání např.
návštěva. To není ideální řešení, dětský
pokoj bychom měli vnímat jako pros-
tor, který dítěti patří a je mu zcela
funkčně přizpůso ben,“ říká. Navíc
nároky na postel se během dětství mění.
„Z ergonomického hlediska potřebuje
jinou postel a matra ci pětileté dítě
a jinou patnáctileté. A také zařízení

Ideální dětské spaní

DDoo  pprrvvnníícchh  mměěssííccůů  žžiivvoottaa  ddííttěěttee
vvyybbíírreejjttee  mmaattrraaccii  ss ppeevvnnýýmm  ppoovvrrcchheemm,,
ddoo  nněěhhoožž  ssee  ddííttěěttii  nneezzaabboořříí  oobblliiččeejj  ––
hhrroozzíí  uudduuššeenníí  ((ppoo  nnaarroozzeenníí  bbyy  ddííttěě
mměělloo  ssppáátt  nnaa  zzááddeecchh!!))..
OOdd  jjeeddnnoohhoo  rrookkuu  uummíí  ddííttěě  zzvveeddaatt
hhllaavvuu,,  mmůůžžee  ssppáátt  nnaa  mměěkkččíímm  ppoovvrrcchhuu  ––
nnaa  ttrrhhuu  eexxiissttuujjíí  oobboouussttrraannnnéé  mmaattrraaccee
ss ppeevvnněějjššíí  ssttrraannoouu  pprroo  nneemmlluuvvňňaattaa
aa mměěkkččíí  pprroo  bbaattoollaattaa..
DDěěttii  ddoo  jjeeddnnoohhoo  rrookkuu  ppoollššttáářř  oobbvvyykkllee
nneeppoottřřeebbuujjíí..  PPoozzdděějjii  bbyy  ssee  jjiimm  mměěllaa
ppooddlloožžkkaa  hhllaavvyy  ppoossttuuppnněě  zzvveeddaatt
aa ppřřiizzppůůssoobboovvaatt  jjeejjiicchh  ppoottřřeebbáámm..
PPoouužžiittéé  mmaatteerriiáállyy  bbyy  mměěllyy  bbýýtt  ssnnaaddnnoo
uuddrržžoovvaatteellnnéé  aa aannttiiaalleerrggeennnníí..  NNaa
mmaattrraaccee  vvoollttee  pprraatteellnnéé  ppoottaahhyy,,  llůůžžkkoovviinnyy
pprraavviiddeellnněě  ppeerrttee,,  ppoossttýýllkkuu  vvyyssáávveejjttee..
PPoossttýýllkkuu  ppřřeedd  zzaaššppiinněěnníímm  uu nneejjmmeennššíícchh
dděěttíí  oocchhrráánníí  ttaakkéé  vvoodděěooddoollnnýý  ppoottaahh  nnaa
mmaattrraaccii..
DDůůlleežžiittáá  vv  dděěttsskkéémm  ppookkoojjii  jjee  nneejjeenn  pprroo
ssppáánneekk  ddoobbrráá  vvěěttrraatteellnnoosstt..
ZZddrroojj::  DDoorrmmeeoo

Světlana Pásztorová, 3ds Atelier
„„PPřřii  vvýýbběěrruu  dděěttsskkéé  ppoosstteellee  ssee  řřiiďďttee  nneejjeenn  vvěěkkeemm  ddííttěěttee,,  aallee  ttaakkéé
mmaatteerriiáállyy,,  zz  nniicchhžž  jjee  llůůžžkkoo  vvyyrroobbeennéé..  IIddeeáállnníí  jjee  ddřřeevvoo,,  aa ttoo  pprroo
zzddrraavvoottnníí  nneezzáávvaaddnnoosstt,,  ppeevvnnoosstt,,  jjee  ttaakkéé  ppřřííjjeemmnnéé  nnaa  ddootteekk,,  pprroottii
ttoommuu  jjee  kkoovv  ssttuuddeennýý  aa  ,,hhlluuččnnýý’’..  DDoobbrroouu  vvoollbboouu  jjee  ii kkvvaalliittnníí  llaammiinnoo..
VVššeecchhnnyy  mmaatteerriiáállyy  mmuussíí  bbýýtt  zzddrraavvoottnněě  nneezzáávvaaddnnéé,,  ii ppookkuudd  jjddee

oo ppoouužžiittéé  bbaarrvvyy,,  llaakkyy,,  aa ppeevvnnéé..  ZZáákkllaaddeemm  jjee  ssaammoozzřřeejjmměě  ppeevvnnáá  ssttaabbiillnníí  kkoonnssttrruukkccee
ppoosstteellee,,  sstteejjnněě  jjaakkoo  kkvvaalliittnníí  mmaattrraaccee,,  mmiimmoo  jjiinnéé  ii pprroottoo,,  žžee  dděěttii  nnaa  ppoosstteellii  rrááddyy  sskkááččoouu……““

Myslete na dětské zdraví

ABY
NESPADLY.
KK vvěěttššíímmuu
bbeezzppeeččíí
ppřřiissppěějjee
bbooččnniiccee
uuppeevvnněěnnáá  
nnaa  ppoosstteell..  

NNaa  oobbrráázzkkuu  bbooččnniiccee
MMaarriinneerr  SSLLDD--11770011  ss oobbrráázzkkeemm

kkoottvvyy  kk ppoossttýýllccee  zz kkoolleekkccee
dděěttsskkýýcchh  ppookkoojjůů  ČČiilleekk..  Cena
890 Kč. Hezký dětský nábytek.

Téma – Děti

HRAČKA
S DEKOU.
DDeekkaa
ss mmeeddvvííddkkeemm..
AAnnttiiaalleerrggeennnníí
ddeekkaa  zzee
110000%%
ppoollyyeesstteerruu
ss vvyyssookkoouu
hhřřeejjiivvoossttíí..  Cena
490 Kč. Dormeo.

POSTEL I BRANKA. NNáábbyytteekk  TTeeaamm77,,  sseessttaavvaa  MMoobbiillee  ffoottbbaall..  PPrroovveeddeenníí  oollššee  mmaassiivvnníí  ddřřeevvoo,,  ppoovvrrcchhoovváá
úúpprraavvaa  ppřříírrooddnníí  oolleejj..  Cena ppoosstteellee  od 29 900 Kč. Delso.



01 DO MĚKKÉHO. SSaaddaa  BBaabbyy  sseett  ((mmaannttiinneell,,
ppoovvllaakk  nnaa  ppřřiikkrrýývvkkuu,,  22  pprroossttěěrraaddllaa))..  PPřřiikkrrýývvkkaa
((9900  xx  112200  ccmm))  aa pprroossttěěrraaddllaa  zzee  110000%%  bbaavvllnnyy..
LLzzee  pprráátt  nnaa  6600  °°CC..  Cena 2 290 Kč. Dormeo.

02 PRO VĚTŠÍ DĚTI. RRáámm  ppoosstteellee  SSuunnddvviikk
ss rroošštteemm  vvyyrroobbeennýý  zz mmaassiivvnníí  bboorroovviiccee,,  bbaarrvvaa
ššeeddoohhnněěddáá..  RRoozzmměěrr  7755  xx  116688 ccmm..  Cena
((bbeezz  mmaattrraaccee))  2 740 Kč. Ikea.

03 ODOLNÝ NÁBYTEK. DDěěttsskkýý  ppookkoojj
OOrrddoo,,  ppoovvrrcchh  ooddoollnnýý  pprroottii  ppoošškkrráábbáánníí..
BBaarreevvnnéé  pprroovveeddeenníí  jjaavvoorr  –– zzeelleennáá  ––
oorraannžžoovváá..  CCeennaa  ddllee  ttyyppoovvééhhoo  pplláánnuu..  Sconto. 
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pokoje – postel nevyjí ma je – se časem
opotřebí a je nutné je vyměnit. Při
omezeném rozpočtu je lepší pořídit
např. úložné prvky v nadča sovém de -
signu, aby vydržely déle, ale postel, židli
a stůl určitě doporučuji přizpůsobit
věku,“ radí designérka.

Na spaní a na hraní
Postel předškoláka by měla být kvůli
větratelnosti na nožičkách, s roštem
a matrací tužšího typu (vždy minimálně
o 15 cm delší než výška dítěte) a vyšší
než 30 cm, aby dítě nespalo v prašném
pás mu u podlahy. S ohledem na věk
také zabezpečena proti pádu. Rostoucí
poste le nejsou podle designérky vhodné.
„Je to spíš nouzové řešení. Při pro dlou -
žení lůžka není matrace v kuse, což
znamená jistý diskomfort, a je rovněž
ergono mic ky, hygienicky i s ohledem na
opotřebovanost nevhodné, aby dítě
spalo od ba tolecího do dospělého věku

na jedné matraci. Lepší řešení je pořídit
postel men ších rozměrů a později ji
vyměnit za velkou.“

Spaní na palandě
Palanda je podle odborníků vhodná až
pro děti ve věku 6 až 8 let, v závislosti na
šikovnosti. „Pro menší je to způsob spaní
naprosto nevhodný – hrozí riziko úrazu
při nočním chození na WC, kdy dítě
není zcela probuzené. Obtížná je i pro
rodiče manipulace s dítětem při nemoci,“
vysvětluje designérka. Stejné nevýhody
má i jen vyvýšená postel. Ve snaze ušetřit
prostor nesahejte ani po lůžku vyklápě -
cím. Dítě i přes den odpočívá nebo si na
posteli hraje, proto by ji mělo mít stále
k dispozici. Spí-li v místnosti dvě děti,
platí pro umístění obou lůžek vzhledem
k pozici oken či dveří již zmíněná pravid-
la, ale přidávají se ještě další. „Každé dítě
by mělo mít v pokoji vlastní koutek a kaž -
dé má i jiné potřeby – vyžaduje např.

tmu, či naopak světlo při usínání apod.,
proto je vhodné optické oddělení. Ideální
je variabilní předěl pokoje s možností
snadného otevření nebo uzavření jedné
jeho části,“ radí  Světlana Pásztorová.

Doporučení a normy
Pokud jde o dětský pokoj obecně, před -
školák potřebuje velký prostor na hraní,
bez ostrých hran a rohů, s věkem roste
nárok na velikost úložných prostor, je
nutný větší stůl a právě postel. U star ších
stoupá potřeba soukromí, takže pokud je
to možné, mělo by mít dítě samostatný
pokoj o velikosti nejméně 8 m2, což má
i jiné výhody. Je sem možné např. umís -
tit sedačku pro dětské návštěvy, je tu pros-
 tor pro provozování koníčků apod. Právě
na velikost pokoje platí dokonce zá konné
normy. „Podle normy ČSN 73 4301 je
nejmenší rozměr obytné míst nosti, a tedy
i dětského pokoje, pro jednu osobu 8 m2,
pro dvě 12 m2,“ uzavírá návrhářka. 

Postel předškoláka by měla
být kvůlli větratelnosti na nožičkách.
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