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Vážení a milí!!!
Děkuji Vám za stažení mého e-booku s názvem Moje inspirace. Co zde najdete? Prozradím Vám něco ze stránek, 
kam si chodím pro nápady, inspiraci nebo jen tak pro zábavu relaxovat. Věřím, že zde najdete spoustu zajímavých 
odkazů a webových stránek a že se Vám budou líbit stejně tak, jako mně a třeba se stanou i pro Vás stránkami, kam 
se budete často a rádi vracet.!!
Najdete tu odkazy na krásné a zajímavé blogy, servery zabývající se bydlením, ale i různé užitečné stránky, kde si 
například můžete zkusit sami navrhnout interiér nebo vybrat barvy pro Váš byt.!!
Děkuji Vám za dosavadní přízeň a podporu a přeji Vám spoustu a spoustu inspirace!!!!!!!

! !
www.janapekna.cz

Jana Pěkná"!
Jsem interiérová designérka a autorka e-knihy Jak 
zařídit interiér aneb Sám sobě designérem. Vedu 
kurzy interiérového designu pro laickou veřejnost #
i zájemce o profesi interiérového designéra. Jsem 
zakladatelkou a šéfredaktorkou časopisu (nejen) o 
bydlení Bohemia Living.

Jak zařídit interiér aneb Sám sobě designérem 



1. BLOGY!!!
http://birchandbird.com!
Moc příjemný blog, pro všechny, kdo mají rádi vintage styl!!
http://happy-turtle-deco.blogspot.cz!
Blog Irene, která je z Řecka - zase trochu jiný pohled, než z amerických a skandinávských blogů...!!
http://style-files.com a http://travel-files.com!
Dva krásné blogy Danielle de Lange - první hlavně o interiérech, druhý o cestování (a interiérech)!!
http://www.alices-adventuresinwonderland.com!
Gaia je Italka a její blog je plný krásných fotek. Zejména tu najdete inspiraci na dekorace na různé oslavy a party.!!
http://www.desiretoinspire.net!
Tento blog určitě každý zná, ale je to jeden z nejlepších blogů a tak nesmí v mém seznamu inspirace chybět.!!
http://decor8blog.com!
A ještě jeden naprosto zásadní blog. Kniha Holly Becker má čestné místo na mém nočním stolku...!!!!!!!! !

www.janapekna.cz



2. STRÁNKY O BYDLENÍ!!
www.decorpad.com!
Zdroj pro každého, kdo dekoruje, zařizuje nebo renovuje. Můžete vyhledávat podle místnosti nebo dokonce podle 
barev. Decor Pad je vlastně komunitním serverem, kde lidi sdílí své vlastní interiéry nebo to, co je zaujalo.!!
www.houzz.com!
Opravdu jedinečná sbírka interiérů s celého světa. Také tu najdete články na určitá témata (například osvětlení).!!
http://www.homelife.com.au!
Australský magazín. Představa vánočního pikniku na pláži pod palmami vás asi pobaví, ale jinak je stránka plná 
hezkých interiérů a nápaditých projektů na tvoření.!!
http://www.micasarevista.com!
Ačkoli španělštinu neovládám, tahle stránka mě opravdu baví. Menu rozdělené na celé domy a jednotlivé místnosti v 
bytě, exteriér a diy projekty vytuším i bez jazykové vybavenosti a fotografie mluví samy za sebe...!!
http://www.styleathome.com!
Opět spousta krásných inspirativních interiérů. A kromě toho i recepty na různé dobroty.!!
Krásné interiéry, nápady do bytu i pro vaší zahradu, recepty a spoustu další inspirace najdete samozřejmě také v 
časopise Bohemia Living :-)!!!!!! !
www.janapekna.cz
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3. UŽITEČNÉ STRÁNKY!!
http://roomstyler.com!
Skvělá stránka pokud si chcete sami vyzkoušet navrhnout své bydlení (vemte si raději dovolenou, tady strávíte 
opravdu nějakou tu chvíli, ale užijete si to!). Zařizovat můžete skutečnými výrobky světových firem. Buď můžete tvořit 
3D návrh nebo mood board (pokud nevíte, co je to mood board - jde o pomůcku, díky které vytvoříte koncept celého 
interiéru - více o tom najdete třeba v tomto mém videu).!!
http://www.colordesigner.cz!
Barvy, barvy... Pokud se chystáte malovat a vůbec netušíte, jaké barvy vybrat, tahle stránka vám zaručeně pomůže. 
Můžete zkoušet různé barevné kombinace na zdi a dokonce nahrát fotku svého vlastního interiéru a zkoušet, jak 
bude vybraná barva vypadat přímo u vás doma.!!
http://www.wallpaperdirect.com!
Miluju tapety! A na téhle stránce najdete nabídku snad od všech nejznámějších výrobců. Vyzkoušela jsem i funkci 
zaslání vzorků zdarma, resp. za cenu poštovného - ideální, pokud chcete použít vzorek třeba na svůj mood board a v 
Čechách vzorek neseženete (zato tapetu u nás objednat můžete, často to vyjde naopak výhodněji vzhledem k ceně 
poštovného).!!
https://www.airbnb.cz!
Tak tahle stránka primárně neslouží jako inspirace pro bydlení, i když i tak to lze brát. Rozhodně je na co se koukat. A 
o čem snít. Na serveru si můžete najít ubytování kdekoli na světě a v cenové relaci od pár dolarů až po tisíce za 
pronájem celého ostrova v Tichomoří :-). Já už mám svého favorita třeba na výlet do Paříže: https://www.airbnb.cz/
rooms/178214!!! !
www.janapekna.cz
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http://www.pinterest.com/!
Je snad někdo, kdo by ještě neznal Pinterest? Kdyby snad náhodou, tak jen pro pořádek - největší světová studnice 
inspirace a praktický pomocník, který vám pomůže všechnu tu inspiraci pěkně zorganizovat a roztřídit. Můj naprosto 
nezbytný a každodenní nástroj. Na Pinterestu mě najdete zde: http://www.pinterest.com/janapekna/!!!
4. OSTATNÍ!!
http://www.coffitivity.com!
Víte, že bylo dokázáno, že jste kreativnější, pokud pracujete v kavárně? Na téhle stránce si můžete do ucha pustit 
autentické zvuky nahrané v jedné takové kavárně. Stačí uvařit si kávu a iluze je téměř dokonalá. A váš mozek vám 
poděkuje spoustou nápadů!!!
http://www.recitethis.com/#!
Máte rádi citáty? Máte třeba v práci nějakou motivační nástěnku, kam si dáváte inspirativní hesla? Pak se vám bude 
líbit tato stránka. Vložíte jakýkoli text a vyberete grafiku, v jaké se má zobrazit. Hotový obrázek stačí uložit nebo 
vytisknout.!!
http://www.picmonkey.com!
Pokud třeba máte blog a chcete vytvářet koláže nebo jen potřebujete nějak vylepšit své fotografie a neovládáte ani 
nevlastníte žádný nadupaný grafický program, tady můžete zdarma a jednoduše vyzdobit a vylepšit své obrázky.!!!

www.janapekna.cz


