
Barevné schéma 
podle Sebastiana

Do starého stylového bytu v německém Kolíně nad Rýnem nás 
pozval stylista a učitel interiérového designu Sebastian Schmidt. 

Povedlo se mu zachovat původního ducha historického domu 
a vkusně ho propojit s moderním vybavením. 

TEXT: LUCIE MARTÍNKOVÁ, FOTO: ARCHIV

Atmosféru interiéru spoluvytváří i původní 
historické prvky, jako je ozdobné štukování 
u stropu i na stěnách a původní okna
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návštěva

Když se o psa dobře staráte, můžete si 
dovolit i bělostně bílý potah na sedačce 
a na křesle

Hlavně zajímavé vázy jsou pro 
Sebastiana nástrojem, který dokáže být 
onou třešinku na dortu v celém interiéru
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NÁVŠTĚVA

Cit pro architekturu a interiérový design zdědil Sebas-

tian po rodičích a plně ho uplatňuje ve své profesi sty-

listy a učitele designu. Své žáky, ale i široké okolí inspi-

ruje na svém instagramovém účtu @sebastian.schmidt. 

Spoustu nápadů se dá najít i v jeho stometrovém bytě, 

který sdílí s fenkou buldočka Almou, jíž ho i hodně při-

způsobil. Sebastian je fanouškem skandinávského sty-

lu a minimalismu a obojí se snažil promítnout do svého 

současného obydlí. Dům se nachází ve slavné belgické 

čtvrti, takže bylo zařízení ještě potřeba skloubit s his-

torickým charakterem tohoto místa. Krásná jsou okna, 

která dopřávají majiteli užívat si proměnlivou abstraktní 

hru světel, dopadajících na stěny pokojů. To je prý pro 

pána domu nejkrásnější a nejlevnější druh umění. Klasi-

ku představují také dřevěné parkety položené na podla-

ze v obývacím pokoji nebo štukování na čtyřmetrových 

stropech. Barevným základem interiéru je bílá barva po-

užitá na výmalbě a nábytku v kombinaci s mramorem 

a dřevem. Tomu všemu dodávají akcent černé detaily, 

pocit chladna potlačuje juta. Jednoduchý minimalistický 

nábytek dává vyniknout designovým lampám, umělec-

kým dílům a dekoracím. 

CCit pro architekturu a interiérový design zdědil Sebas-CCit pro architekturu a interiérový design zdědil Sebas-

tian po rodičích a plně ho uplatňuje ve své profesi sty-Ctian po rodičích a plně ho uplatňuje ve své profesi sty-

listy a učitele designu. Své žáky, ale i široké okolí inspi-Clisty a učitele designu. Své žáky, ale i široké okolí inspi-

JAK TO MÁ STYLISTA
Sebastian se při zařizování drží kréda „méně je více“. 

Není fanouškem velkého množství drobných dekorativ-

ních předmětů. Za dobré stylingové pravidlo považuje 

dodržování barevného schématu pro každou místnost. 

Také si myslí, že úhledný nábytek, speciální lampy a vy-

braná umělecká díla na zdech mohou být dostačující 

samy o sobě. Příliš mnoho detailů by vedlo k tomu, že 

odvedete od toho všeho pozornost. Podle něj by lidé, 

kteří chtějí vytvořit moderní styl, v němž se budou cítit 

dobře, měli kombinovat světlý nábytek, organické deko-

race, krásné vázy a zajímavé knihy a časopisy. 

Stojací i stolní lampy jsou nejen zdrojem 
užitečného a náladového světla, ale 
i hezkým doplňkem
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DESIGN ZE ZAHRANIČÍ 
Westwing je místem, kde můžete 

najít vše pro váš krásný domov, 

a denně nabízí výrobky top 

značek vybrané jeho stylistkami. 

www.westwing.cz 

www.westwingnow.cz

Původní dřevěné parkety vyvažují 
chladný pocit, který do bytu vnáší 
převažující bílá barva 
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NÁVŠTĚVA

Lavice 
u kontinentální 
postele je svým 
materiálem 
uzpůsobená pro 
odpočinek psí dámy 
Almy

Použití mramoru 
navozuje luxusní 
dojem z jinak 
velmi jednoduché 
minimalistické 
kuchyně 
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VE STYLU
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1 Přírodní jutový koberec Dip (La Forma), Ø 100 cm, cena 1 519 Kč, www.bonami.cz
2 Barová stolička v dubovém provedení v kombinaci s černým nebo bílým kovem, výška 71 cm, cena 2 990 Kč, www.bonami.cz

3 Ručně foukaná skleněná váza Échasse s kovovým podstavcem, 20 × 60 cm, cena 11 159 Kč, www.westwingnow.cz 
4 Stojací lampa Arum (Ferm Living) s masivní mramorovou základnou, výška 136 cm, cena 19 140 Kč, www.designville.cz

5 Konferenční stolek s mramorováním Lesley, 90 × 40 cm, cena 10 439 Kč, www.westwingnow.cz
6 Dřevěné křeslo s vídeňským výpletem Sissi, šířka 58 cm, hloubka 66 cm, cena 8 679 Kč, www.westwingnow.cz

DLAŽBA
Imitací kamene je keramická dlažba 

Ardesia Dunkelgrau v barvě antracit, 
30,2 × 60,6 cm, cena 299 Kč/m2, 

www.hornbach.cz
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