


Elementy přírody
Voda jako základ všeho, základní element života na zemi. Je i základní složkou lidské očisty těla i duše. 
Koupelnu chápu jako místnost, kde by na nás měla působit základní síla přírody. Se stále zvrůstajícím počtem 
obyvatel žijících ve městech, tak možná může být jediným místem, kde se budeme moci odprostit od okolního 
světa a věnovat se pouze nám samotným, našemu tělu. 

Dnes si často nahrazujeme ten pravý a pro tělo potřebný relax dovolenými u moře, či jezera, kde se můžeme 
odreagovat od pracovního stresu. Svůj koncept návrhu koupelny tak zakládám na tom, vytvořit prostor, který 
nám dovolí tento pocit zažít nakrátko každý den. Využívám k tomu tedy pár zástupců přírodních elementů, 
které nám ve spojení s moderním a čistým designem umožní veškerý myslitelný komfort a relaxaci zároveň. 

Do svého návrhu jsem záměrně zakomponoval i současný a jistě i budoucí trend být neustále a za každou 
cenu online. Součástí navrhované umyvadlové skříně by měla být kapsa/stojánek, která nemá za úkol za 
každou cenu  “pozřít” veškerou elektroniku, ale pouze dát uživateli možnost, se na těch pár desítek minut 
strávených v koupelně buď úplně odříznout od veškerých vzruchů světa a schovat iphone, tablet atd. do útrob 
umydlové skříně. Zároveň si však uvědomuji, že pro mnoho lidí bude nemyslitelné dobrovolně se odříznout a 
mnoho lidí také může využít tyto technologie pro relax (hudba např.) a tak by měla mít tato kapsa i polohu pro 
podporu a sloužit jako stojánek/držák.

Ideální představou je nábytek vyřezaný z velkého kusu nebo kmene stromu. Masivní kus dřeva, který ohro-
muje svojí hmotou. Do něj nebo z něj jsou pak vyřezány, vyfrézovány jednotlivé části. Umyvadlo je pak 
organický libovolný tvar připomínající obrácené vrstevnice. Jednotlivé zásuvky mají pak skrýt veškeré možné 
drobnosti, které se v koupelně vyskytují a udržovat tak jednoduchou a čistou geometrii koupelnového setu. 
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Prostor koupelny
Dominantním prvkem koupelny je prostorný sprchový kout s velkým kamenem/skálou 
jako elementem země, který slouží i jako sedátko pro relaxaci pod sprchovou hlavicí 
imitující déšť. Naproti vchodu do koupelny je navržen koupelnový set ze světlého 
masivního kusu dřeva,  jakoby vyřezaný z kmene padlého stromu - element přírody.
Celá koupelna je prosvětlena přírodním světlem z prosklené stěny. Tlumené barvy mají 
utlumit a sklidnit duši uživatele po náročném dni.
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