
klasika 
i experiment
Novou vilu, postavenou v konzervativním 
stylu, zabydlely teplé tóny, solidní 
materiály, kvalitní značky a ozvláštnily ji 
originální nábytkové solitéry a doplňky.
text Šárka Drbohlavová foto Robert Žákovič



klasika 
i experiment

Obývací pokoj se sezením a ležením, vlevo stojací svítidlo 
(Foscarini), vpravo vzadu televizní skříňka s posuvnou deskou.

byt



I když to v našich krajích nebývá zvykem, prodali  
manželé bývalý dům „tak jak byl“, včetně peřin  
a hrníčků. Zcela se tím odstřihli od vybavení v duchu  
IKEA a znovu zařizovali pod taktovkou designéra 
Jana Padrnose. Dům postavený v anglickém stylu 
irskou developerskou firmou se zcela jinými dispo-
zicemi a materiály, než mělo původní bydlení, volal 
po svébytné designové náplni.

Procházka po showroomech
Do nového kabátu se měl obléct již dokončený holý 
interiér s podlahami z tmavě mořeného přírodního 
dubu, vybavený koupelnami a vestavěnými skříněmi, 

které si majitelé s předstihem objednali od truhláře. 
Jan Padrnos se na přání manželů rozhodl pro deko-
rativnější pojetí, jež nabízel i styl domu. Coby ctitel 
čistých tvarů ho chápal jako lákavou výzvu. „Dohodli 
jsme se, že interiér bude navržen tak, aby byl moderní, 
nadčasový, s jistou dávkou konzervativismu a noblesy, 
ale občas si ho dovolíme ,rozsvítit‘ atypickými solité-
ry,“ říká Jan Padrnos. „Snažil jsem se majitelům také 
ukázat, že i nábytek má různé značky. Že někteří vý-
robci jsou klasiky ve svém oboru, udávajícími trendy, 
a jejich produkty neztrácejí časem na hodnotě. A dále 
že se tu prodává spousta zahraničního nábytku, kte-
rý se tváří jako něco výjimečného, luxusního, čemuž 

Pohled do kuchyně přes svítidla Caboche od Patricie Urquioly a Eliany Gerotto (Foscarini). 

byt
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Jednotný elegantní styl 
dotvoří méně nápadné 
barevné kombinace. 

Stůl Personi se židlemi (Ligne Roset), vpravo „skleník“ z palisandru.

Kávový stolek v kombinaci wenge a bílého lesku.

odpovídají i ceny, a přitom za hranicemi je to běžný 
standard. Je dobré, když se klienti naučí orientovat 
v designu a zároveň si nechají poradit.“ Zařízení ře-
šili společně tři čtvrtě roku, a postupně, po četných 
návštěvách showroomů, se rozhodli pro renomované 
firmy, často oblíbené značky Jana Padrnose. Rovněž 
si dopřáli designovou klasiku, jako křeslo nebo pra-
covní židli od Charlese a Ray Eamesových, nadčaso-
vý nábytek, jenž bude atraktivní „navěky“.

Odvážný design
Celý interiér, kromě dětských pokojů a koupelen, 
sjednocují atypické solitéry Jana Padrnose. V obý-
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Dětský pokoj rozveseluje šatní skříň s červenými výřezy.

Stůl Frametable, Alberto Meda (Alias), židle od Ch. a R. Eamesových 
(Vitra), křeslo Take a Line for a Walk, Alfredo Häberli (Moroso).

byt

Solitér se zásuvkami pod schodištěm, jeho 
prostor vymezuje nerezový rám.

vacím pokoji je reprezentuje dýha wenge a bílé po-
vrchy ve vysokém lesku včetně bělostně čistého krbu 
z umělého kamene Technistone. V pracovně s pán-
skou náladou se hned za vstupem vyjímá knihovna 
Neokubic, šachovnicová skládačka ze „zborcených“ 
krychlí. „Byl to první kus, vlastně prototyp vyrobe-
ný na zakázku, proto mě potěšilo, že se do toho ma-
jitel nebál jít,“ přiznává autor. „Obdobně jsem oce-
nil jeho přání, abych navrhl jídelní stůl, který by byl 
sám o sobě osobnost.“ Kuchyni tak ozdobil první kus 
stolu Personi z indického palisandru, ošetřený pod-
lahovým lakem. Ze stejného materiálu je vyroben 
„sloup“ na skleničky z různě posazených krychlí, jejž 

Jan Padrnos už kdysi navrhl pro jiný byt. Podobně 
řešeným solitérem se zásuvkami ozdobil halu pod 
schodištěm. V ložnici je jeho dílem obrovská zásuv-
ková komoda a brutální zrcadlo v rámu z nerezové-
ho plechu vypáleného autogenem. 

Sladěné tóny 
Bílou nebo velmi světlou výmalbu doplňují a protep-
lují v některých místnostech textilní tapety v přírod-
ních hnědých tónech. Sytý odstín, který by působil 
v tmavších prostorách ponuře, rozjasňuje díky vel-
kým oknům dostatek světla. Barevné pojetí doplňují 
kávové, béžové a hnědé odstíny závěsů.
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Knihovna Neokubic z krychlí, dýhovaná MDF 
(wenge) a nerez ocel.

V kuchyni se majitelé nechali inspirovat vzorově 
zařízeným domem a zachovali sestavu do písmene L, 
která byla navržena v projektu, jen změnili umístění 
spotřebičů. Kombinace leštěné černé pracovní plochy 
s bílým nábytkem a obkladem stěn z mléčného skla 
vytváří příjemný kontrast a doplněk ke dřevu v jídelně. 

Pohodlné řešení
Ke komfortu rodičů a dětí přispívá pohovka určená 
k ležení v obývacím pokoji před televizí. Stala se ob-
líbeným doplňkem klasicky pojatého sezení v proti-
lehlé části místnosti. Jedna z diskusí mezi designé-
rem a klienty se vedla o umístění postele v ložnici. 

Dobře volená směs 
designových solitérů vždy 
zvýší atraktivitu celku.



Postel Tufty Bed od Patricie Urquioly (B&B Italia) 
se svítidly (Artemide).



Ptáme se 
designéra 
Jana Padrnose, 
Blackbox

Proč jste zvolil solitéry, složené 
z krychlí, kvádrů nebo desek?
Protože mě to v tom období 
bavilo a také proto, že interiér byl 
materiálově vyřešený – bílé plochy, 
wenge, hnědé a zelené tapety 
a kávová výmalba. Pokud jsem 
chtěl někam vnést trochu vzruchu, 
tak tvaroslovím nábytku. Třeba 
u komody pod schody si klienti 
přáli množství zásuvek, tak jsem je 
jakoby chaoticky naskládal na sebe.

Jak vznikal stůl „osobnost“ nebo 
moderní zdobné zrcadlo? 
Stůl v jídelně je jediná materiálová 
výjimka. Decentní wenge bylo 
nahrazeno expresivním indickým 
palisandrem, který projasňuje 
celou místnost. Stůl je dýhovaný, 
ale působí jako z masivu. Tomu je 
podřízen i design. Zrcadlo jsme 
chtěli zdobné, trošku barokní, ale 
pozlacené rámy se nám nehodily 
do barevné koncepce. Proto vznikla 
jejich moderní interpretace. Nakreslil 
jsem fixem klikyhák na nerezový 
plech a nechal ho vyříznout 
hořákem. Je to jeden z mála návrhů, 
kde jsem nepoužil počítač. 

Co oceňujete na svých 
oblíbených značkách nábytku? 
Zejména to, že se člověk při 
jejich koupi nespálí. Myslím tím 
kvalitu zpracování a materiálů, 
jejich „umění stárnout“ a to, že 
některé výrobky zůstanou moderní 
a budou se vyrábět i za desítky 
let. A samozřejmě zejména jejich 
design, inovativnost.

Komodu doplňuje extravagantní zrcadlo. 

Paní domu si ji přála mít naproti oknům, ale nakonec 
díky úspoře místa a snadnějšímu přístupu k posteli 
zvítězila opačná varianta. Atmosféru celého domu 
dotvářejí atraktivní svítidla, jak stropní, závěsná,  
stojací, tak malá stolní. Jedno z nejnápadnějších,  
velký bílý lustr, se stalo dominantou schodiště. 

„Dům je prostorný, dobře a pohodlně řešený,“ říká 
majitelka. „Chybějí jen detaily – stolek do obýváku 
k televizi, nějaké umění na stěny a barokní dekadentní 
zrcadlo naproti schodišti. To ještě musíme společně 
dokončit. Nám jsou příjemné věci, které působí teple. 
Trošku jsem se bála, Jan Padrnos má přece jen rád 
strohé věci. Nakonec jsme moc spokojeni, stále je 
to jeho styl, funkční, a přesto v zásadě jednoduchý, 
a určitě ne chladný,“ uzavírá majitelka.  

Příjemné napětí vytvoří 
konfrontace geometrických 
a přírodních vzorů.

byt
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