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text: MARTINA PAULOVÁ, foto: LUKÁŠ PELECH

jAN PAdRNOS 
■ narozen 1. 2. 1967
■ vzděláním strojní inženýr, duší 

architekt, profesí designér 
■ v r. 2000 založil vlastní studio  

BLACKBox, s. r. o., které se stává 
i výrobcem jeho návrhů 

■ to hned za 3 týdny po svém vzniku získává 
cenu časopisu Moderní byt na výstavě Art 
design, interior ve Veletržním paláci

■ na podzim r. 2000 má v Galerii 6 
první samostatnou výstavu 

■ následují výstavy v České republice 
i v zahraničí (bienále designu v Saint-Étienne 
a Salone Satellite v Miláně, New Yorku, 
Vídni, Bruselu, essenu, Londýně …) 

■ v r. 2011 získal prestižní cenu Interior 
Innovation Award za věšák tee pro firmu toN 

jan padrnos
městský designér 

na vesnici
Dům v malé vesnici blízko Třebíče 

vznikl z potřeby bydlet s dětmi 

ve zdravém prostředí. Pro designéra 

Jana Padrnose nebyl zpočátku tím 

ideálním řešením, ale teď, po třech 

letech bydlení, se tu čtyřčlenné 

rodině žije velmi dobře.

Dům je dekorován díly designérových 
oblíbených výtvarníků – Jasana 
Zoubka, Radana Wagnera, emanuela 
Ranného, Vladimíra Svobody, Jana 
Svobody, Michala Jánského, fotkami 
Lukáše Hausenblase a designérovými 
vlastními rezavými plastikami
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původně hledal jan padrnos se svou man-
želkou pozemek v Liberci na úpatí jizer-
ských hor, bohužel se jim však nepodařilo 

vysněný pozemek koupit. a protože se chtěli z mo-
derního, ale hlučného smíchovského bytu přestě-
hovat s malou dcerou do vlastního domu, rozhodli 
se nakonec k návratu ke kořenům – na třebíčsko, 
kde jan současně otevíral i vlastní firmu na výro-
bu městského mobiliáře.

Jak se stavělo na venkově?
Byl tu zcela jasný striktní regulativ. dům mohl 

být postaven pouze jako jednopodlažní s obytným 
podlažím a sedlovou střechou. takhle jsem si svo-
je bydlení nikdy nepředstavoval. přemýšlel jsem 
o moderní městské vile s rovnou střechou, a ne 
o venkovské chalupě s taškami Bramac. nakonec 
se nám ale nepodařilo koupit pozemek, který jsme 
chtěli. a protože už jsem bytostně toužil stavět, 
použil jsem hotový projekt, který jsem dělal pro 
jednu klientku, zrcadlově ho otočil a lehce upra-
vil. dům překvapivě dobře reagoval na situaci po-
zemku i širšího okolí a jsem s ním spokojen.

Dům je pasivní. Doporučujete toto řešení i všem 
svým klientům?

vlastně jsem ani o stavbě pasivního domu ne-
uvažoval. ale můj otec vlastní firmu na výrobu 
tepelných čerpadel, takže volba technologie byla 
v tomto ohledu jasná. nakonec dům splnil všechny 
požadavky na pasivní stavbu a má všechno včetně 
rekuperace vzduchu, solárních kolektorů, podla-
hového topení a topení ve střeše a stěnách, které 

p Kuchyň je vyrobena 
na míru podle návrhu Jana 
Padrnose. opět splňuje 
designérovy principy – velká 
okna, otevřenost prostoru, 
střídmost zařízení a kvalitní 
osvětlení

u otevřený společenský 
prostor je vybaven 
jednoduchým jídelním stolem 
z dubového masivu a židlemi 
od B & B Italia. Stropní lampa 
nad stolem je od Artemide, 
křeslo s podnožkou 
od Morosa a komoda je 
vyrobena podle designérova 
vlastního návrhu
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funguje v horkých dnech i jako přirozené chlaze-
ní. když se teplota v domě zvýší nad požadovanou 
hodnotu, zapne se čerpadlo a studená voda ze 135 
metrů hlubokého vrtu je rozváděna do kapilár 
ve stěnách a pod střechou a chladí vzduch. dům 
je ale sám o sobě tak dokonale izolován, že by asi 
fungoval výborně i bez tohoto chlazení. jsem za-
stáncem prvotních vyšších investic a následného 
šetrného fungování domácnosti, takže jsem dbal 
na to, aby vše bylo provedeno s ohledem na úspor-
nost provozu.

Jak jste zařizoval interiér?
to je moje profese, takže jsem aplikoval všech-

ny principy, které pokládám za správné a které 
se snažím uplatňovat i při práci pro klienty. je to 
například minimum materiálů, pouze jeden druh 
dřeva. mám rád, když je dům střídmý a materiál 

se v něm opakuje a taky když se exteriér co do ba-
rev i materiálu prolíná s interiérem. dalším dů-
ležitým aspektem jsou velká okna, která zajistí 
nejen hodně světla, ale i optické propojení s kraji-
nou. také jsem rád, když dům dýchá, když je část 
obytného prostoru otevřená přes dvě podlaží. po-
prvé ve svém domě jsem ve větší míře použil svůj 
oblíbený princip – rozdělení spodního prostoru 
na jednotlivé funkční zóny pomocí zděných, dře-
věnou dýhou obložených bloků. Bloky navíc velmi 
prakticky řeší úložný prostor. v domě je tudíž po-
měrně málo nábytku a vládne tu střídmost. mým 
oblíbeným materiálem je kromě dřeva marmo- 
leum, hodně jsme využívali i stěrky jak na stě-
nách, tak na podlaze a ve společenské části pak 
kantovku. kromě zádveří, kde je velkoformátová 
dlažba o rozměru 3 x 1 metr, vlastně nejsou nikde 
v domě obklady. 

p Stůl i křesílka v pracovně 
paní Moniky nakoupil Jan 
Padrnos ve Vitře. Dýhou 
obložený blok odděluje 
pracovnu od schodiště 
a poskytuje velké množství 
úložného prostoru

pu Koupelna se stěrkou 
na podlaze i stěnách je 
vybavena umyvadlem značky 
Alape, vanou Duravit 
a celonerezovými bateriemi 
Axor Steel
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PůdORyS

přízemí:  
1/ terasa 
2 obývací pokoj 
3/ kuchyň 
4/ pracovna 
5/ terasa 
6/ pokoj pro hosty 
7/ koupelna  
8/ garáž  
9 + 10/ technická místnost

1. patro:  
1/ šatna 
2/ ložnice  
3/ pracovna 
4/ koupelna  
5/ dětský pokoj

Janu Padrnosovi se v domě podařilo 
navrhnout dostatek velkých úložných 
prostor a naopak eliminovat zbytečné 
prostory, jako jsou např. chodby

ARCHITEKT 
O STAVBě 

 Základní „stodolovitá“ forma 
domu je narušena výraznými 
dvoupodlažními hmotami 
– hranoly, bloky, vikýři, 
přístavbami, které na obou 
stranách střechy umožňují 
alespoň jednu místnost 
s rovnou střechou. tyto 
bloky jsou zvýrazněny i jiným 
materiálem – cembonitovými 
deskami. Velká francouzská 
okna obytného prostoru jsou 
otočena na jih a východ, 
do přírody bez zástavby.

p Atypická stavba 
na moravském venkově dobře 
zapadá do krajiny

KONTAKTy:
BLACKBox, U Bulhara 3, Praha 1, tel.: 777 103 050, www.blackbox.cz;
tRUHLÁŘStVÍ MARPet, tel.: 724 220 055,  www.marpet.cz

Mluvil jste o principech, které uznáváte? Co naopak 
rád nemáte?

nemám rád okázalost a nabubřelost. jsem za-
stáncem přirozených věcí. na moravskou vesnici 
třeba netahám exotické dřevo a jiné materiály, 
které sem prostě místně nepatří. pokud je to mož-
né, využívám místní zdroje, a to jak materiál, tak 
pracovní sílu.

Co se vám povedlo a co byla naopak chyba?
dům musí fungovat za každého počasí, má 

být chráněný proti sluníčku, obzvlášť když jsou 
velké prosklené plochy obrácené na jih, ale je 
dobré, když se vnější prostor dá využít i za deště 
a je chráněný vhodným zastřešením. a tohle se 
nám, myslím, podařilo. chybou bylo jednoznačně 
to, že jsme podcenili roli zahradního architek-

ta a i z finančních důvodů si zahradu zpočátku 
navrhovali sami. teď je tam spousta věcí, které 
se musí upravit a předělat, a stojí to zbytečnou 
energii i peníze navíc. doporučuji každému, kdo 
řeší bydlení nebo zahradu, aby využil práce od-
borníka. vyhne se tím pozdějším problémům, 
dostane praktické a efektivní řešení a ve finále 
ušetří i peníze. ■
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