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svěží 
druhé 
bydlení
Pro byt v nově postaveném 

bytovém objektu na okraji 

Prahy se Vladimír rozhodl 

kvůli pěknému prostředí, 

výborné dostupnosti 

do centra, ale i proto, že se 

nachází v blízkosti firmy, kde 

pracuje. S Yvettou ho však 

vnímají jako druhý domov.

Optimisticky vyhlížející společenská zóna 
interiéru je vybavená sedací soupravou Tufty 
Time, křesílkem a židlemi Lazy, vše design 
Patricia Urquiola pro značku B & B Italia. 
Prostor příjemně a zároveň i účelně dotváří 
stojací lampa Tolomeo mega značky 
Artemide
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 - specialista na výrobu akrylátových van, vaniček,
sprchových koutů, parních boxů a koupelnového nábytku.

Ještě Vám partner nekoupil pravý briliant?
Nevadí, přijďte si pro něj k nám!
Nakupte u našich partnerů produkty značky

v hodnotě nad 30 000 Kč, zaregistrujte se na www.riho.cz
a prvních 60 účastníků, kteří správně odpoví na
3 soutěžní otázky, obdrží jako dárek briliant.

 Více informací na www.riho.cz.

inzerce_briliant_228x100_modernibyt.indd   1 13.7.11   14:33

yvetta
■	 27	let

■	 návrhářka	dekoračních	objektů

■	 koníčky:	jízda	na	kole,	
squash,	hudba,	cestování

vladimír 
■	 37	let

■	 podnikatel	–	jednatel	společnosti

■	 koníčky:	lyžování,	jízda	na	kole,	
běh,	hudba,	cestování

kdo tu žije… 

Vím, že vaše hlavní zázemí představuje dům na Šu-
mavě. Co jste očekávali od tohoto bytu?

Yvetta: Moderní a svěží bydlení v Praze, které 
bude tvořit příjemné útočiště a bude uspoko-
jovat naše potřeby, když se zde dvakrát třikrát 
v týdnu zdržíme.
Interiér a jeho vybavení jste si navrhli sami?

Yvetta: ne. vše měl na starosti náš designér archi-
tekt Jan Padrnos. samozřejmě se s vláďou radili. 
Co bylo vaším úkolem?

Jan Padrnos: Protože dům na Šumavě je konci-
povaný v rustikálním venkovském stylu, v praž-
ském bytě si vladimír s yvettou přáli něco zcela 
jiného – městský styl, spíš minimalistické, ale 
útulné bydlení. 
Bylo třeba byt nějak jinak dispozičně uspořádat?

Jan Padrnos: Ano, dispozici bytu jsme museli 
upravit, také jsme dodatečně budovali aspoň malé 
světlovody, dva pokoje totiž nemají okna, ale pou-
ze světlíky.

Byl jste nějak limitován například z hlediska volby 
materiálů?

Jan Padrnos: ne, měl jsem volné ruce.
Co nesmělo bytu chybět?

Yvetta: Pro mě byl důležitý společenský obytný 
prostor, část bytu, kde se pohybuji nejčastěji. Oce-
ňuji pohodlný gauč, kam mohu po práci usednout 
s časopisem nebo knihou, dostatek přirozeného 
světla, použité barvy i materiály. Také zajímavé 
a vhodně umístěné osvětlení, které výrazně při-
spívá k příjemné atmosféře. vyhovuje mi otevřený 
prostor propojený s kuchyní, kde mám vše šikovně 
po ruce. Jako celek to zde na mě působí jednoduše 
a svěže. ráda se sem vracím, protože si tu odpo-
činu. Osobně mám nejraději místo na gauči pod 
lampou, to je mé místo jako pod sluncem.
Co se vám tu nejvíc líbí?

Yvetta: líbí se mi tu všechno, ale hodně nadšená 
jsem také z koupelny. Je neobvyklá. Šedá stěrka 
na stěnách je originální. Působí jednoduše, ale 

p Podlaha, tzv. průmyslová 
kantovka, je zhotovena 
z masivu – lakovaného 
palisandru. Kuchyňská linka 
je opatřena vestavnými 
spotřebiči značky AEG.  
Osvětluje ji stropní svítidlo 
Superstar značky Esedra

u Živé barvy nechybí ani 
v pracovně. Základ však tvoří 
bílá barva nábytku a tmavá 
masivní podlaha z palisandru
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„Celý byt na mě působí jednoduše a svěže. 
Ráda se sem vracím, protože si tu odpočinu“

Ty nejjemnější ručníky, povlečení, peřiny,
interiérové vůně a další bytové doplňky

nakoupíte na e-shopu www.alamaison.cz,
nebo V O B C H O D Ě

N Á K U P N Í G A L E R I E
P A L L A D I U M , P R A H A 1

w w w . a l a m a i s o n . c z

půdorys přitom noblesně. Koupelnu opticky ještě víc zvět-
šuje velké zrcadlo. stačí několik drobných dekorací, 
svíčky a vykouzlíte v ní neuvěřitelně útulné prostře-
dí. v ložnici se také cítím velmi příjemně. Potěšila 
mě precizní práce truhlářů, kteří bravurně zvládli 
výrobu a instalaci skříní navržených na míru.
Máte zajímavou postel, díky dekoru zcela nevšední, 
ta je také zhotovená na zakázku?

Yvetta: ne, ta je koupená, motivy kytiček mě 
oslovily.
Je tu něco, co byste dnes udělali jinak?

Yvetta: Ano, do zádveří vstupního prostoru bytu 
bychom už nepoužili bílou cementovou stěrku, 
podlaha je tam hodně namáhaná a zmatněla. Ale to 
je detail. Myslím si, že náš byt je dokument o sou-
časné tendenci zařizování moderního interiéru 
s důrazem na design. 

kontakt: 

BLACKBOX,	JAn	PAdrnOs,	Karlovo	nám.	31,	Třebíč;	U	Bulhara	3,	
Praha	1,	tel.:	777	103	050,	e-mail:	jan.padrnos@blackbox.cz,	
www.blackbox.cz

p Postel Aluminium bed 
značky MDF Italia s atraktivně 
dekorovaným čelem skvěle 
vyniká na sytě zeleném pozadí

u Jednoduchou koupelnu 
v šedobílé kombinaci 
doplněné tmavou dýhou 
zdobí matné baterie z kolekce 
Axor Steel značky Hansgrohe. 
Stěny nejsou standardně 
obloženy keramickými 
obkládačkami, ale ošetřeny 
olejovanou stěrkou  
na cementové bázi  
Pandomo

1/	pracovna
2/	chodba
3/	pokoj
4/	obývací	pokoj	
					+	kuchyň

5/	koupelna	+	WC	
6/	ložnice
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