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S PROFESIONÁLNÍM 
PŘEHLEDEM Koupelna obložená dřevem a keramikou 

s povrchem imitujícím břidlici dokonale zapadá 

do celého interiéru lovecké chaty, kterou si 

pro chvíle odpočinku nechali postavit manželé 

Radka Prokopová a František Fabičovic. 

Návrh celého interiéru 
svěřili manželé návr-
hářce Barboře Škorpi-

lové, které v mnohém nechali 
volnou ruku. U koupelny to 
ovšem bylo jiné. K jejímu vy-
bavení mají totiž jako majitelé 
úspěšné společnosti Alcaplast, 
která patří mezi největší evrop-
ské výrobce sanitární techni-
ky, velmi blízko. „Pochopitelně 

jsme chtěli uplatnit v koupelně 
naše produkty, zejména žlaby, 
moduly a splachovací tlačítka, 
pyšnící se nejen výbornou kva-
litou a designem, ale také zku-
šenosti,“ říká Radka Prokopo-
vá. „Díky mnohaleté praxi totiž 
dokážeme poměrně přesně po-
soudit, do jaké míry je konkrét-
ní zařízení dostatečně funkční. 
A to je v koupelně podstatné.“ 

Díky zrcadlu umístěnému na 
zkosení a spodní části zadní stěny 
a důmyslnému osvětlení působí 
koupelna mnohem větším dojmem

Výkonná ředitelka a manažerka 
společnosti Alcaplast Radka 
Prokopová získala vloni ocenění 
Manažerka roku 2015

V koupelně jsou dvě misková 
umyvadla položená na desce, 
která je dostatečně prostorná 
na odkládání hygienických a 
kosmetických předmětů
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Koupelnu si majitelé zaři-
zovali výhradně pro své po-
užití. Proto je vybavená tak, 
aby vyhovovala hlavně jejich 
potřebám. „Z uživatelského 
hlediska byl pro mě důležitý 
dostatečný prostor u umyva-
dla, protože mám ráda, když si 
můžu při úpravě své věci pře-
hledně rozprostřít,“ říká paní 
Radka. „Dalším důležitým 
prvkem je sprchový kout, který 
tu má své opodstatnění mimo 
jiné i proto, že jsme v lokalitě, 
která patří k nejteplejším mís-
tům v republice. I když je tu 
k dispozici i relaxační prostor 
se saunou a bazénem, sprcho-
vý kout s odtokovým žlabem 
považuji za nezbytný doplněk 
každé koupelny. Dokonce až 
tak, že při cestování zásadně 
vybírám jen ubytování, kde je  
bezbariérový kout se žlabem. 
V koupelně máme výkonný typ 
žlabu, který má odtok 65 l/min. 
Jeho minimalistický rošt vlo-
žený do dlažby splývá s tma-

vou keramickou, takže na sebe 
příliš neupozorňuje.“

I když je koupelna od vstup-
ní chodby oddělená skleněný-
mi dveřmi, působí jako přiro-
zené pokračování ostatních 
částí objektu. Výrazným prv-
kem je akáciové dřevo, kte-
ré pochází z místních zdrojů. 
V koupelně je použité na čás-
ti podlahy, stěn i na nábytku. 
Zajímavý efekt vytváří před 
zkosenou stěnou, která je ob-
ložená zrcadlem a částečně 
překrytá dřevěnými masivními 
lištami.

K dřevěným a tmavým kera-
mickým povrchům zvolili ma-
jitelé s návrhářkou bílá misko-
vá umyvadla značky Duravit 
a černou toaletu Flaminia. Víc 
barev už v koupelně není, tak-
že je výsledek vyvážený a nic tu 
nepůsobí rušivě. I když není její 
prostor příliš velký, díky zrca-
dlovým plochám a důmyslnému 
nasvícení působí koupelna pří-
jemně vzdušným dojmem. ■

Důležitým prvkem 
sprchového koutu je výkonný 
odtokový žlab, který je 
decentně začleněný do 
tmavé velkoformátové dlažby 
s jemným rastrem imitujícím 
břidlici

Pro paní domu představuje 
bezbariérový sprchový kout 
neodmyslitelnou součást koupelny. 
Stylová stolička je stejně jako 
ostatní prvky zhotovena z místního 
akáciového dřeva

Zkosená stěna se zrcadlem je 
částečně zakrytá dřevěnými 
lamelami. Toaleta z černé keramiky 
je ze směru od vstupu částečně 
ukryta za sprchovým koutem

Splachovací tlačítko je z kolekce, kterou 
pro Alcplast navrhla Barbora Škorpilová


