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Jan Padrnos si 
na okraji Třebíče 

nechal postavit 
dům podle svého 
návrhu a říká mu 

moderní chalupa. 
Respektuje místo, 

má jednoduché 
uspořádání 

a spoustu 
praktických 

řešení. V interiéru 
použil minimum 

nábytku, ale 
místo tu našly 

i prototypy jeho 
designových kusů.   
 text Alena Němečková

 foto Robert Žákovič

v Ptáčově
Hnízdo



čkoliv ateliér Blackbox, jehož je Jan Padrnos vůd-
čí osobností, sídlí v Praze, na návštěvu do jeho 
domu jsme to měli pěkný kus cesty po D1. Po  
8 letech v Praze se přestěhovali na okraj Třebí-
če. „V Praze jsme měli byt na hezkém místě, ale 

přesto nám to připadalo příliš hlučné a zaprášené. Až narození 
dcery byl ten správný impulz k tomu, abychom začali stavět 
dům. Měli jsme vyhlídnuté asi tři pozemky v Liberci, ale žád-
ný z nich se nám nepodařilo koupit a možnost bydlet kousek 
od hor a blízko kamarádů tak padla. Pak jsme koupili pozemek 
v Černošicích, jenže se na něm nemohlo začít stavět. Nakonec 
nám došlo, že s dětmi by bylo praktické bydlet blízko rodičů, 
a také, že stejně nejraději pracuji z domova, takže můžeme 
hledat kolem Třebíče. Než jezdit s dětmi v autě nebezpečnou 
trasu Praha Třebíč po D1, budu raději cestovat na dva dny 
v týdnu já sám.“  

Navíc v Třebíči je výrobní základna dalšího oboru, ve kte-
rém Jan Padrnos aktivně působí – výroba městského mobili-
áře. Paradoxně tak doslova naplnil svou vizi o tom, jak bydlet 
nechtěl – daleko od Prahy a v domě se sedlovou střechou z pá-
lených tašek. „Opravdu nakonec vyhrála varianta, kterou jsem 
nechtěl srdcem. Prakticky nám nic lepšího nezbylo.“ Litovat 
ale není čeho – dům se mu velmi povedl, z oken má fantastický 
výhled na údolí a hned za plotem začíná volná příroda. 

KRB
v obývacím pokoji 
zabírá velkou 
plochu, nikoli 
však samoúčelně. 
Na soklu se dá 
sedět a toto místo 
patří k Janovým 
nejoblíbenějším.
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JAN PADRNOS
46 let / designér

manželka: Monika / 37 let 

děti: Daniela 7 let / Jáchym 3 roky
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ŠIKMÁ STŘECHA 
v dětském pokoji limituje 
prostor jen minimálně 
– pod ní situoval Jan 
Padrnos spací zónu. 
Na podlahu zvolil 
‚hřejivé‘ marmoleum.



Aby vyhověl regulačnímu plánu 
zdejších úřadů, musel postavit jedno-
patrový dům s šikmou střechou. „Ne-
mohl jsem, a ani jsem nechtěl, stavět 
kolem vesnických domů moderní 
vilu s rovnou střechou, i když by mi 
asi byla bližší. Vznikla tedy taková 
moderní chalupa. Do klasické ‚chalu-
py‘ jsem vetknul kvádr s rovnou stře-
chou, který jsem odlišil i materiálem. 
Na rozdíl od domu je kvádr obložený cembonitovými deskami 
v temně cihlovém odstínu. Spokojený byl nakonec úřad i já.“ 
Svůj dům si navrhl Jan Padrnos sám, nakreslil studii a projekt 
pro stavební povolení zadal spřátelenému ateliéru. „Chtěl jsem 
studovat architekturu, ale před revolucí bych se na ni nedostal. 
Sázka na jistotu byla strojní fakulta. Vybral jsem si alespoň ar-
chitektuře nejbližší obor – techniku prostředí. Hned po škole 
jsem nastoupil do architektonického ateliéru na stáž, a dostal 
se tak blíž k svému snu. „Beru to dodnes trochu jako handicap, 
že nemám tu správnou školu, ale na druhou stranu Miese van 
der Rohe také architekturu nikdy nestudoval.“

DUB JAKO SYMBOL VENKOVA
Kdybych se měla pokusit o stručnou charakteristiku interiéru, 
stačilo by na ni jedno slovo – harmonie. Všechno je v souladu 
a koncept je vyladěný jak skladby Boba Dylana. Nic tu neru-
ší a vše se doplňuje. „Byt jsem pojal jako jednolitý prostor, 
do něhož vstupují dřevem obložené bloky. Nejsou tu samoú-
čelné, v zádveří v nich jsou vestavěné skříně, v kuchyni led-
nice a spíž.“ Díky projektovaným úložným prostorům, které 
jsou snad na každé stěně, ulevil celku. Solitérního nábytku je 
tu poskrovnu a každý kus tak má příležitost vyniknout. Už 
v předsíni je to prototyp věšáku Tee, který navrhl pro Ton, 
v obývacím pokoji zase křeslo, v ložnici němý sluha...

Podstatnou roli tu hraje dřevo. „Když stavím dům na vesni-
ci, nepůjdu do exotiky, použiju materiál, který je pro ni typic-
ký. A nejtypičtější je dřevo. A když dřevo, tak dub. Jsou z něj 
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 INZERCE KUCHYNĚ je 
zkombinovaná ze dvou 
barev. Bílé kontruje 
stěna obložená dubovou 
dýhou. Za ní je spíž 
i vestavěné spotřebiče. 

DUB hraje prim 
i v předsíni, kde stěnu 
‚rozbily‘ jednoduché 
věšáky.



1 SCHODIŠTĚ 
lemuje jen 
jednoduché 
rámové 
zábradlí, kvůli 
dětem tam 
však mají 
desku jako 
výplň.  

2 PRACOVNA 
Jana Padrnose 
je místem, 
kde vzniká 
většina jeho 
designových 
návrhů.

DO LOŽNICE nedávno 
přibyla knihovna na míru 
a noční stolky. 

PROSKLENÁ 
STĚNA 
je kvůli 
bezpečnosti 
opatřena fólií 
s motivem 
ptáků. 
Do Ptáčova 
ideální vzor. 

V KOUPELNĚ je 
na stěnách místo 
obkladů stěrka 
Pandomo. 

1 2
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toho vejde nepočítaně. K tomu je tu ještě prostorná spíž a ve-
stavěná lednice. 

Barvy, po nichž Jan Padrnos sáhl, jsou velmi nenápadné. 
Když nepočítám zeleň za okny a v květináčích, tou hlavní je 
šedá. Šedá betonová stěrka Pandomo je použitá na stěnách ko-
lem krbu a na nice za sedačkou, její lehce industriální nádech 
a studený efekt dokonale vylaďuje teplá dubová 
podlaha. Vedle šedé také lépe vyniknou obrazy 
a plastiky od Jasana Zoubka, Radana Wágnera 
a Emanuela Ranného, jež dekorují obývací pokoj.   

Šedá krbová stěna má ještě další význam – ce-
lou stěnu lemuje sokl, na který se můžete posa-
dit. Chápu, že právě tam je nejoblíbenější místo 
Jana Padrnose. I když moc rád má i své designové 
křeslo od italské firmy Moroso. „Mám ho dlou-
ho, jednou za čas si člověk musí udělat radost. Já 
měl štěstí, že jsem na něj natrefil ve slevě, což se 
povedlo vícekrát, třeba židle B.B. jsem vychytal 
ve výprodeji showroomu, ale jen dvě, a když jsem 
pak přikupoval další dvě za plnou cenu, trochu 
mě to bolelo.“ 

SCHODY V CENTRU DĚNÍ 
Do hlavního prostoru umístil Jan Padrnos i scho-
diště. „Když chce rodina žít víc pohromadě, tak 
je tohle řešení lepší, než kdyby bylo stranou. Ne-
výhoda je, že jakmile v přízemí hraje TV, je to sly-
šet i u dětí, protože jsou odděleny pouze jedněmi 
dveřmi.“ Zaujalo mě i schodištní zábradlí – tak 
jednoduché, že prostší už ani být nemůže. Kvůli 

dětem je v něm ale většinu času ještě jako zábrana bílá deska 
s druhým madlem, která vyplňuje rám ocelového zábradlí. 
Na fotografování jsme ji vyjmuli, aby vynikl původní záměr. 

V patře má Jan Padrnos umístěnou svou vlastní pracovnu, 
kralují tu ve svém pokoji děti a je tu i ložnice. Dětský pokoj 
ale považuje Jan Padrnos za ne zcela dokončený. Zatím tu po-

řád chybí knihovna přes rohový kout, o jejíž 
podobě už má ale zcela jasnou představu. 
I tady jsou vestavěné skříně a místo na spaní 
a na učení je lehce oddělené. 

Materiály i barvy z přízemí se opakují 
i v patře. V koupelně se však betonová stěr-
ka neosvědčila. Voda na ní zanechává kapky 
a pro údržbu sprchového koutu nemůžete po-
užít ani chlorové čističe. Olejovaný povrch by 
se jimi totiž zcela porušil. Pokud bychom ale 
řešili výhradně estetický dojem, je koupelna 
dokonalá.

Na opačném konci domu než je dětský 
pokoj, je ložnice rodičů. Velmi jednoduchá 
postel s čalouněným čelem tady však není 
dominantní. Na mě udělala největší dojem 
knihovna sestavená z nahodile poskláda-
ných obdélníků tak, aby kopírovala šikmou 
střechu. „Přiznávám, že až domluvené focení 
mě přinutilo dokončit podobu ložnice. Přiby-
ly závěsy na oknech i noční stolky a sestavil 
jsem knihovnu. Ještě před měsícem jsme tu 
měli jen postel – což je ale v ložnici přece to 
hlavní.“  � alena.nemeckova@mfdnes.cz

podlahy v přízemí, dýha na vestavěném ná-
bytku, deska stolu i rámy oken.“ Překvapivě 
tu nemám pocit zahlcenosti dřevem. „Nemám 
rád, když se v jednom domě použijí desítky 
materiálů nebo různých dřevin. Naopak se 
snažím o to, aby jen pár z nich propojilo celý 
dům a aby se interiér provázal s exteriérem. 
U sebe doma jsem si na to zvlášť dal pozor. 
Pouze podlaha venkovní terasy není přímo 
z dubu, ale z dřevoplastu.“ Kvituji jeho sna-
hu o šetření přírody použitím recyklovaných 
materiálů, ale oponuje mi, že k tomu ho vedly 
prozaičtější důvody než ekologie. „Rád dům 
postavím, to mě baví, ale tancovat kolem něj 
se mi nechce. Podlaha z dřevoplastu je bezúdrž-
bová a to rozhodlo.“ 

PTÁCI VE DVEŘÍCH
Hlavní obytná část přízemí domu je prakticky rozdělena na tři 
zóny – kuchyňskou, pracovní a obývací. Pracovna má čelní 
stěnu ze skla – včetně dveří, které jsou však většinu času do-
kořán, a kuchyně je částečně oddělená nižší příčkou od jídelny 
a obývacího pokoje. Tak trochu mě u minimalisty Jana pře-
kvapí vzor na skleněných dveřích, kde jsou v řadách v zákrytu 
ptáci odpočívající na elektrických drátech. „Původně byla 

skla bez vzoru, ale tím pádem neviditelná. 
Většinou jsme je nezavírali, ale občas se přeci 
jen dveře zavřít musí a pokaždé do nich děti 
vrazily. Protože se to tady jmenuje Ptáčov, 
vyhrála to u nás fólie s ptačím vzorem. Od té 
doby, co jsme ji nechali nalepit, už do skla 
nevrazil nikdo.“ Jídelna a obývací pokoj ale 
žádné hranice nepotřebuje. Téměř celý hlavní 
prostor je otevřený do krajiny francouzskými 
okny a díky dobré orientaci na pozemku je 
z nich krásný výhled do okolí a pokoj opticky 
končí až na horizontu vzdáleného kopce. Pro 
mě, která se může dívat do oken kancelářské 
budovy, je to jako pohádka. Kdybych tady 

žila, asi bych se od oken dlouho ani nehnula. 
Pocit velkého prostoru je znásoben i průhle-
dem do druhého patra nad jídelním stolem. 
Z jednoho místa tak máte přehled o tom, co se 

děje na chodbě v patře.

KUCHYNĚ PRO REGIMENT
Kuchyňský kout se Janu Padrnosovi obzvlášť povedl. Dove-
du si představit, že se tady dá uvařit jídlo pro spoustu hostů 
a nejméně o několika chodech. Linka kopíruje celé U – dvě 
třetiny tvoří sice jen spodní skříňky, ale do jejich šuplat se 

NĚMÝ SLUHA je 
jedním z prototypů Jana 
Padrnose. 
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DOTAZNÍK
KDE NEJRADŠI 
ODPOČÍVÁM

U krbu.

CO SE MI DOMA 
NEJVÍC POVEDLO
Díky tomuhle focení 
jsem dokončil řadu 
svých restů.

JAKÉ DOMÁCÍ PRÁCE 
MÁM NEJMÉNĚ RÁD
Ty, ke kterým jsem při-
nucen.

KDY JSEM SI 
NAPOSLED PŘIPADAL 
JAKO PAT A MAT 
Pokaždé, když vrtám 
do zdi.


