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Dětské pokoje: Češi dnes investují zejména do kvality, funkčnosti a variability 

 

• Průměrná investice rodičů do vybavení dětského pokoje je 20 000 Kč. 

• Pokoj prochází změnami přibližně každých 5 let. 

• Největší poptávka po nábytku do dětského pokoje je v průběhu července a srpna. 

Praha, 26. 08. 2019 – Dětský pokoj je svět sám o sobě. Na rozdíl od jiných místností musí plnit řadu 

rozličných funkcí – je zároveň ložnicí, pracovnou ale i hernou. V posledních letech rodiče více dbají 

na funkčnost celého pokoje a také více přemýšlí nad jeho variabilitou do budoucna. Podle výzkumu 

společnosti ASKO-NÁBYTEK utratí Češi za vybavení do dětského pokoje průměrně 20 tisíc korun 

v závislosti na věku dítěte. Jednorázová investice do zařízení pokoje pro děti však může přesáhnout 

i 50 tisíc korun.  „Až o 40 % větší poptávku po nábytku do dětských pokojů zaznamenáváme 

zejména v období letních prázdnin, kdy rodiče připravují pokoje pro budoucí školáky,“ dodává 

Andrea Štěpánová, marketingová specialistka společnosti ASKO-NÁBYTEK. 

V průběhu vývoje dítěte se nároky na vybavení samozřejmě mění, a tak je dobré na to myslet už při 

zařizování pokoje pro novorozence. Z počátku mu jistě stačí základní vybavení, jako je přebalovací 

pult a dětská postýlka. Brzy však bude pokoj vyžadovat více úložného prostoru, místo pro hraní, 

později i psací stůl. „Oproti době před deseti lety se dnešní maminky a tatínkové mnohem více 

zajímají o funkčnost a praktičnost vybavení, sledují trendy a dbají i na ergonomii,“ říká Andrea 

Štěpánová. Rodiče se zajímají o to, v jakém prostředí dítě vyrůstá a snaží se místnost vybavit pečlivě a 

s rozvahou. V případě potřeby se mnohdy obrací na odborníky, kteří jim s vybavením poradí. 

Nejvýraznějším milníkem pro úpravu dětského pokoje je jistě nástup dítěte do první třídy. V letošním 

roce míří do prvních tříd přes 100 tisíc prvňáků, jejichž dětské pokojíčky se s tímto krokem zásadně 

proměňují. Mezi základní výbavu takového pokoje patří zejména psací stůl s kancelářskou židlí, 

postel, skříň a také různé regály, police a knihovny. Vzhledem k tomu, že průměrný dětský pokojíček 

má přibližně 15 m² a mnohdy je určen pro dvě či více dětí, bývá pro rodiče náročné pokoj kvalitně a 

funkčně vybavit. 

I to je jeden z důvodů, proč jsou v poslední době velice oblíbené moderní sestavy, kde je postel 

součástí celku, tedy například v kombinaci s úložným prostorem nebo psacím stolem. „Úložný prostor 

bývá v dětském pokoji často nedostatečný, a proto si Češi v poslední době oblíbili variabilní 

programy, prostřednictvím kterých mohou kombinovat různé druhy nábytků ve stejném stylu a 

případně jej podle potřeby obměňovat,“ upřesňuje Andrea Štěpánová. Důležitým prvkem pokoje se 

s nástupem do školy stává psací stůl. Rodiče nyní nejčastěji volí rostoucí stoly, které lze přizpůsobit 

výšce a věku dítěte. S tím souvisí i výběr židle, jež bývá nejčastěji kancelářská s důrazem na kvalitní 

ergonomické podpěry při sezení. 

Výraznou proměnou prochází místnost i při přestupu dítěte na druhý stupeň či víceleté gymnázium a 

také v době, kdy dítě opouští základní školu. Pokoj takového teenagera je už spíše kancelář 

kombinovaná s ložnicí. Andrea Štěpánová z ASKO-NÁBYTEK doplňuje, že s narůstající oblibou 

moderních technologií a počítačů se dnes zejména chlapci soustředí na výběr kvalitní PC židle a stolu. 

Dívky většinou dávají důraz spíše na kvalitní postel a designové doplňky.  
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Co se týče vzhledu, volí rodiče nejčastěji univerzální dekor, který doplní výraznými dekoracemi. Mezi 

nejpopulárnější patří šedé a bílé odstíny v kontrastu s výraznou výmalbou, tapetou či jiným 

doplňkovým prvkem. Nejen v České republice se dnes také více dbá na zónový systém v dětských 

pokojích, tedy že je místnost rozdělena na část určenou pro spánek, odpočinek, hraní a studium. V 

zahraničí je nejaktuálnějším trendem architekt dětských pokojů, který rodičům usnadní práci a 

vytvoří pokoj samotnému dítěti přímo na míru, což u nás zatím není běžné. 

 

Přehled úprav dětského pokoje podle věku dítěte 

 

Věk dítěte Základní vybavení 
pokoje 

Průměrná 
jednorázová investice 

Mimino (0-2 roky) 
Přebalovací pult, 
komoda, postýlka,  

15 000 Kč 

Předškolák (3-6 let) 
Dětská postel, 
regály/police, šatní 
skříň 

10 000 Kč 

I. stupeň ZŠ (6-11 let) 

Postel, psací stůl, 
židle, šatní skříň, 
regály, police, 
knihovna 

20 000 Kč 

II. stupeň ZŠ (12-15 
let) 

Matrace, psací stůl, 
židle, šatní skříň, 
regály, police, komoda 
knihovna, PC 

30 000 Kč 

Student (16-26 let) 

Postel (někdy i 
dvojlůžková), stůl, 
šatní skříň, komoda, 
regály, police, 
knihovna, PC, TV a 
další technologie 

30 000 Kč a více 
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O společnosti 

Společnost ASKO – NÁBYTEK, součást rodinné podnikové skupiny PORTA se sídlem v Německu, patří mezi 

největší tuzemské prodejce nábytku s tradicí již od roku 1991, kdy společnost otevřela první prodejnu v Praze. S 

heslem „Nábytek pro všechny“ nabízí ve 13 prodejnách po celé České republice kompletní sortiment vybavení 

domácnosti, bytových doplňků a kuchyní na míru. S cílem umožnit nákup nabízeného sortimentu i on-line, z 

pohodlí domova, provozuje ASKO – NÁBYTEK od roku 2009 e-shop. 

Společnost klade zásadní důraz na spokojenost zákazníků, a proto nabízené služby neustále zkvalitňuje a 

rozšiřuje. Reflektování nejnovějších trendů se promítá do kontinuální renovace obchodní sítě. Zákazníkovi jsou 

v prodejnách ASKO – NÁBYTEK k dispozici vyškolení prodejci, kteří nabízejí odborné poradenství s ohledem na 

možnosti a přání každého klienta. Potřeby náročnějšího zákazníka uspokojí realizace zakázek na míru. 

Specializovaná kuchyňská studia v každé prodejně poskytují kompletní servis – od 3D návrhu, výroby, až po 

dopravu a montáž kuchyně. 

Další informace o společnosti naleznete na www.asko-nabytek.cz  
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