
Přejeme si, aby se jejich návštěvníci zastavili, načerpali novou energii 

a jen tak byli. Sami se sebou či se svými nejbližšími.

Tvoříme menší dřevěné rekreační objekty, lesní útulny, venkovní 

sauny, chaty a projekty na míru. Zapadnou do jakékoliv krajiny, na 

kvetoucí louky, do mlhavé doliny nebo na vaše oblíbené místo. Jejich 

podstatou je propojení přírody, designu a kvalitních materiálů.  

Budka: univerzální prostor k chatě či na zahradu



What a Hut přichází s multifunkčním prostorem, který se přizpůsobí 

potřebám jeho nového majitele. Dřevěná Budka vyrobená ze smrkové 

biodesky se stane saunou, kanceláří, dílnou, meditačním místem nebo 

dětskou skrýší. První Budka v provedení sauna se nachází nedaleko Zlína  

a je určena všem milovníkům saunování. Cílem je vytvořit komunitní 

odpočinkový prostor.
 

„Celý objekt je složený ze šesti smrkových biodesek. 


V procesu navrhování jsme se zaměřili primárně na jeho 

jednoduchost a funkčnost. Signifikantním prvkem se stala 

perforovaná stěna, která zajistí intimitu a zároveň dostatek 

pronikajícího světla z exteriéru,“ uvádí Adéla Bačová, 

designérka produktu. „Odřezky, které vznikají při výrobě 

objektu, používáme dále v jeho interiéru. Mohou z nich 

vzniknout saunové lavice nebo stůl pro koncentrovanou 

práci v soukromí,“ dodává Adéla.



Primární myšlenkou vzniku dřevěné Budky byla 

multifunkčnost a jednoduchost. „Chtěli jsme vytvořit objekt, 

který splní všechny aktuální potřeby majitele. Pokud se 

požadavky na prostor v průběhu času změní, může se 

jednoduše upravit i funkce celého objektu,“ doplňuje Adéla 

Bačová.
 

Budka v provedení sauna se nachází nedaleko Zlína. 

Je otevřená každému, kdo si ji chce před koupí 

vyzkoušet nebo si jen užít saunování v přírodě. 

„Chceme vytvořit komunitní místo, kde si 

návštěvníci budou moci mimo nerušeného 

saunování připravit také dobré jídlo na ohni nebo 

vést hluboké konverzace se svými blízkými. Věříme, 

že si všechny činnosti užijí návštěvníci o to více 


v nerušeném prostředí, na úplné samotě,“ uvádí 

Lenka Sršňová, marketingová ředitelka společnosti.

Rezervační systém sauny najdete na webu What a Hut. Momentálně  

si saunování vychutnáte za dobrovolný příspěvek a sami po saunování uvážíte, 

na kolik si takového zážitku ceníte. Na podzimní a zimní období budou postupně 

vypsány další termíny.



What a Hut je společnost založená ve Zlíně. Věnuje se stavbě menších 

rekreačních objektů ze dřeva. Posláním firmy je navrhování a realizace projektů, 

při kterých design a architektura splynou s těmi nejkrásnějšími místy v přírodě.
 

https://www.wah.cz/sauna
https://www.wah.cz/hutka
https://www.wah.cz/
https://www.wah.cz/budka

