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VÝBĚR OSOBNOSTÍ DESIGNÉRŮ  
ZASTOUPENÝCH VE SBÍRCE 
 
Ve věku Internetu a Wikipedie by se mohlo zdát zbytečné shromažďovat na papíře soubor medailonků známých 
designérů. Když se však porozhlédnete po síti, zjistíte, že ani „všemocný“ Google vám dostatečně nepomůže.  
Proto předkládáme krátké informace o některých z autorů zastoupených ve sbírce. Další jména budou doplněna 
v následujícím vydání. 
 

 
 
ALVAR AALTO (1898 – 1976) 
 
Všestranný architekt, designér, jehož snahy byly motivovány hledáním národní identity po osamostatnění Finska 
v roce 1917. Vystudoval architekturu na technice v Helsinkách. Po cestách ve střední Evropě, Itálii a Skandinávii 
si otevřel kancelář v rodném Jyväskylä a posléze v Turku a v Helsinkách. S manželkou Aino Marsio v letech 1924 
– 1929 experimentoval s ohýbáním vrstveného dřeva. Po roce 1927 se ve spolupráci s Ottou Korhonenem, maji-
telem továrny na nábytek, zaměřil na nábytkářskou tvorbu. Oblíbil si březové dřevo, kterého bylo ve Finsku vždy 
dostatek a dosud se používalo hlavně na výrobu lyží. Vrstvené dřevo je pružné jako ocel, ale mnohem lehčí a 
jeho výroba je levnější a jednodušší. Inspirován Thonetem, trubkovým nábytkem Marcela Breuera a Marta Stama 
a technikou při výrobě lyží, navrhl v průběhu třicátých let řadu typů sedacího nábytku, založeného na této techno-
logii. Jedním z jeho charakteristických rysů bylo použití nepravidelně ohýbaných linií, které se staly symbolem 
přechodu k měkčímu, přirozenějšímu a humanističtějšímu funkcionalismu. Jeho návrhy nábytku ovlivnily nábyt-
kářskou tvorbu ve Velké Británii a ve Spojených státech. K jeho nejznámějším produktům patří stohovatelná židle 
z březového dřeva, kterou nabízí Ikea v různých obměnách dodnes.Aalto navrhoval též užitkové sklo, svítidla a 
doplňky, kde užíval svůj organický slovník. Jeho produkty prodávala po celém Finsku firma Artek (založená dvoji-
cemi Alvar a Aino Aaltovi a Marie a Harry Gullichsenovi jako jeden z prvních moderních obchodů designem 
v Helsinkách).                                                                                    (D. Karasová) 
 
ALEXIUS APPL (1944) 
 
V roce 1972 absolvoval VŠUP Praha, Katedra tvarování strojů a nástrojů Gottwaldov (Zlín). Poté pracoval jako 
poradce pro design v IPD Praha, od roku 1978 spolupracoval s MTH Praha, později s OEZ Letohrad. Od roku 
1985 vyučoval na VŠUP Praha, v letech 1991- 1994 byl společníkem Xdesign Linz. V roce 2005 působil v ateliéru 
Průmyslový design na FUD Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, od roku 2009 jako vedoucí Ateliéru prů-
myslového designu na Ústavu průmyslového designu Fakulty architektury ČVUT Praha. Realizoval soubor ruční-
ho nářadí (Zbirovia Zbiroh), pracovní stroje pro údržbu železničních tratí MTH Praha, sadu dlát a šroubováků 
(Narex Bystřice u Benešova), montážní vůz MV 25 pro MTH-Siemens, soubor elektrických přístrojů (OEZ Leto-
hrad), železniční jeřáby (Kirov Leipzig), Nanospider a projekt výrobního celku pro výrobu nanovláken Elmarco 
Liberec. V roce 1975 obdržel cenu ICSID, v roce 1992 a 1993 Dobrý design DC ČR a 1997 Vynikající design DC 
ČR (MTH Praha čistička SU 1200 RU).                                                                                       (J. Pauly a J. Hulák) 
 

 
 
RADIM BABÁK (1972) 
 
Vystudoval ateliér architektury a designu na VŠUP v Praze. Od roku 2000 byl asistentem tohoto ateliéru a v roce 
2003 založil s Ondřejem Tobolou studio Hippos. Od roku 2002 spolupracoval s Romanem Soukupem na projektu 
Magnumdesign. Zaměřuje se na nábytkový a průmyslový design, veřejné i soukromé interiéry a instalace výstav 
(práce pro firmy Tunnel Praha, MM-interiér Luhačovice, Techo a na expozicích Český průmyslový design 50. – 
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80. let v NTM v Praze, ateliér Pelcl v MG Brno apod.). Za své návrhy získal četná ocenění – Kuchyně pro 3. 
millénium 1999, cena Design centra ČR a UPM 2000 za kolekci svítidel PUR).                                  (D. Karasová) 
                                                                            

 
 
JAKUB BERDYCH (1971) 
 
je svým přístupem k designu a jeho spojováním s volným uměním výjimečnou osobností na české designérské 
scéně, kterou začal on sám na konci devadesátých let velmi intenzivně spoluvytvářet, když založil studio Qubus. 
To se brzy stalo malou českou designovou senzací, když se porcelánové kreace jeho samotného a Maxima Vel-
čovského (spoluzakladatele studia Qubus) dostaly do mnoha významných světových odborných médií a zaplnily 
regály kultovních galerií po celém světě. Od té doby se Berdych věnuje designu, který nezapře jeho řemeslné a 
sochařské zázemí. V jeho podání není design jen užitným oborem, ale i volnou platformou pro neomezené krea-
tivní myšlení a společenskou, či dokonce politickou kritiku. Berdych vystudoval Střední průmyslovou školu kera-
mickou a sklářskou v Hořicích, dnes se věnuje se svým studiem Qubus koncepčnímu vedení prodejní galerie Dox 
by Qubus a volné i užité tvorbě. Obě polohy se pak v jeho posledních dílech prolínají více než dříve, například 
jeho kolekce s názvem Z letošního konce světa navazuje jak na tradici Qubus, tak na monumentální českou skle-
něnou plastiku. Návrhy Jakuba Berdycha i Maxe Velčovského realizují porcelánky v Loučkách, v Royal Dux v 
Duchcově či v Haas & Czejzek v Horním Slavkově, a ačkoli činnost Qubusu nikdy nemohla zbavit porcelánky 
jejich hlavního finančního příjmu, tj. produkce kýčovitých předmětů určených pro východní trh, dostal přesto český 
porcelán díky jim dvěma zcela novou, do té doby skrytou kvalitu. Kýč se na stranu druhou stal též velmi oblíbe-
ným výtvarným motivem i samotné značky Qubus, když Berdych i  Velčovský ve svých dílech používají typické 
prvky pokleslého porcelánu, které různými způsoby dekonstruují a pozměňují, aby i čistě vizuální stránkou svých 
produktů mohli dát najevo svůj nesouhlas se současným stavem české porcelánové produkce. Novou kvalitu 
ocenilo především odborné publikum v západním světě, když se o značce Qubus začalo intenzivně psát v odbor-
ných médiích a její produkty se postupně dostaly do mnoha prestižních galerií po celém světě. Nechybí mezi nimi 
ani Mint v Londýně, Moss v New Yorku nebo sbírky užitého umění v Neue Pinakothek v Mnichově či v muzeu 
Victoria & Albert v Londýně. Jakub Berdych spolu s Maxem Velčovským převzali za Qubus a Dox by Qubus 
v letech 2006 a 2008 cenu Obchod roku na Czech Grand Design).                                                     (Adam Štěch) 
 

 
 
RONAN & ERWAN BOUROULLEC 
 
Bratři Ronan a Erwan Bouroullecovi se narodili v Bretani v letech 1971 a 1976 a společně pracují od poloviny 90. 
let minulého století. Zlomový okamžik přišel v roce 1997, kdy na pařížském veletrhu „Salon du Meuble“ představili 
svou modulovou kuchyni a byli objeveni Giuliem Cappellinim, velkým mistrem italského designu, který jim zadal 
první průmyslovou zakázku. Spolupráce bratří Bouroullecových se značkou Vitra v roce 2002 pak dala směr jejich 
dalšímu vývoji. Mezi jejich nejznámější výrobky pro značku Vitra patří židle „Slow Chair“ a rostlinami inspirovaná 
stohovatelná židle „Vegetal Chair“. Výsledkem této spolupráce bylo spojení s dalšími proslulými výrobci nábytku, 
včetně značek Magis a Ligne Roset. Pro francouzský nábytkářský trh pomohli bratři Bouroullecovi vyvinout krys-
taly inspirovanou čalouněnou řadu „Facett“, která vytvořila zcela nový vzhled v oboru polstrovaného nábytku. Oba 
designéři opakovaně prokázali svůj zájem o designové příležitosti související s textilem, například svými pracemi 
pro švédskou společnost Kvadrat nebo pro společnost Issey Miyake.                                     (T. Fassati) 
 
MARCEL BREUER (1902 –1981) 
 
Pocházel z Budapešti, nejdřív studoval sochařství a malířství na akademii ve Vídni, ale nebyl spokojen s náplní 
studia a přešel do německého Bauhausu, kde se později stal vedoucím nábytkářského ateliéru. Zpočátku navrho-
val dřevěný nábytek v kombinaci s textilním potahem, později pracoval s ohýbanou trubkou (inspiroval se kovo-
vým rámem kola, jeho lehkostí, pevností a odolností). Jeho nejstarší návrhy imitovaly Rietveldův nábytek. Úspěch 
prvních návrhů ho stimuloval ke zkoumání anatomie sezení a vhodných materiálů pro sedací nábytek (textilie 
z koňských žíní, plátno). Trubkové křeslo Wassily, pojmenované po Vasiliji Kandinském, s plátěnými potahy se 
stalo jednou z ikon funkcionalistického nábytku. Breuer postupně zařizoval prostory nové budovy Bauhaus 
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v Dessavě nábytkem, realizovaným leteckou firmou Junkers. Zprvu používal niklovaný povrch ocelových trubek, 
později chromovaný. Po roce 1928 vyráběla tento nábytek firma Thonet – Mundus. V roce 1935 emigroval do 
Velké Británie, kde spolupracoval s firmou Isokon na nábytku z ohýbané překližky, před vypuknutím války odešel 
do Spojených států, kde se zabýval architekturou. V roce 1958 projektoval s architektem Pierem Luigim Nervim 
budovu UNESCO v Paříži, Whitney Museum v New Yorku apod.                                                        (D. Karasová) 
                                                                                                                                      
VÍT CIMBURA (1950) 
 
Studoval architekturu na VŠUP u Pavla Smetany a Josefa Svobody. Zpočátku se zabýval užitou grafikou a re-
klamou a volnou fotografickou tvorbou, v letech 1985-1995 řešil veřejné interiéry obchodů a restaurací v Praze. 
Od roku 1987 byl členem skupiny Atika. Ve volné nábytkové tvorbě koncipuje židle, sekretáře, stoly a hodiny jako 
monumentální objekty totemického charakteru výrazné kontrastní barevnosti.                                    (D. Karasová) 
                                                                                                                     

 
 
CHRISTIAN DELL  
 
Dell byl německým stříbrníkem. Narodil se v Offenbachu am Main v Hesensku (24 února 1893 – 18. července 
1974).  V letech 1907-1911 absolvoval na akademii obor kovotepetcví drahých kovů.  Poté (1912-1913) studoval 
na saské vysoké škole umění a řemesel ve Výmaru.  V létech 1922-1925 pracoval jako předák kovodílny na Bau-
hausu ve Výmaru.  Jako jeden z prvních průmyslových návrhářů Dell používá bakelit a aminoplasty pro svá svíti-
dla Molitor-Zweckleuchten (1929-1930).  Známé jsou také jeho návrhy pro továrnu svítidel Gebr.  Kaiser & Co v 
Neheim Hüsten (1933 – 1934), které byly vyrobeny ve velkém množství. V roce 1926 přešel do Frankfurtu umě-
lecké školy (Städelschule). Nacistická strana zabránila jeho dalšímu působení ve škole po roce 1933 a Walter 
Gropius mu proto nabídl práci ve Spojených státech. Dell se však rozhodl zůstat v Německu. Po druhé světové 
válce se dále zabývá tvorbou produktů ze stříbra a roku 1948 otevírá klenotnictví v Wiesbadenu, které provozuje 
až do roku 1955. Zemřel ve Wiesbadenu v roce 1974.             (T. Fassati) 
 
OTAKAR DIBLÍK (1929 – 1999) 
 
V roce 1993 absolvoval Vysokou školu architektury VUT Brno, v letech 1956-59 působil jako průmyslový výtvarník 
v podniku Karosa Vysoké Mýto, poté dva roky v Tatře Kopřivnice. Od roku 1961 byl ve svobodném povolání, 
spolupracoval se ZVIL Plzeň, ZKL Brno, ADAST Adamov. V roce 1968 emigroval, od následujícího roku byl 
designérem ve studiu Bonetto Milano v Itálii, kde zastával od roku 1983 funkci hlavního designéra. Od roku 1991 
do 1999 působil jako vedoucí ateliéru Designu průmyslových výrobků na VŠUP Praha. Realizoval tvarové řešení 
volantu a interiéru letounu L200 Morava, tvarové řešení autobusů Škoda SB a Š706 RTO, luxusní provedení 
interiéru Š706 pro výstavu Expo 58 v Bruselu, návrhy obytného přívěsu a chladírenských návěsů Karosa, dále 
tvarové řešení laminát. kapoty elektrické lokomotivy Škoda 32 E, tvar traktoru Zetor Crystal, ofsetový stroj Adast 
Romayor, variabilní svítidlo Flu, osvětlovadla pro Artemide, sanitární keramiku Cerabotie, lyžařské boty Nordica, 
nábytek Guzzini, soustruhy OCN, veřejný telefonní automat Urmet, tomografy a medicínské lasery Elsinet, auto-
rádia Autovox a ofsetový stroj Polly 474 (spolupráce J. Chmelař). V roce 1969 byl oceněn cenou CID RVKV za 
design stroje Romayor, v letech 1979, 1981 a 1989 Compasso d’Oro Milano, v roce 1997 Zlatou cenou Embax-
print a v roce 2000 posmrtně cenou Vynikající design DC ČR.              (J. Pauly a J. Hulák) 
                                                                                         

 
 
IVAN DLABAČ (1961) 
 
Absolvoval VŠUP Praha, ateliér Tvarování užitkových předmětů, ateliér Architektury a designu, stáže v USA, 
Nizozemsku a Itálii. V letech 1991 – 1994 byl majitelem společnosti Dílna Design Produktion, design a realizace 
interiérů, od roku 1994 spolumajitelem studia Divan Design Praha se zaměřením na průmyslový design. Od roku 
2007 vede ateliér Design výrobků I. na VŠUP Praha, ve Zlíně a je designérem ve vlastním studiu se zaměřením 
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na průmyslový design. Mezi roky 1996-2006  realizoval kolekci batohů, lůžko pro intenzivní péči Multicare, žací 
stroj, zubní kartáčky Elegant, Clinic, Tyrkys Plus a Junior, kolekci elektroinstal. produktů Element a Time ABB, 
zdravotní techniku, anestetický přístroj Gentleman, odsávačku Victorii a Dynamic, vakuovou jednotku, přímopíšící 
EKG, multifrekvenční hlavice a fyzioterapie BTL, dále smykový nakladač, kloubový nakladač, láhev 1,5 l na stolní 
vodu, úklidovou soupravu Eko, dětský kočárek Athéna, čerpací stojan Adast, dětský inkubátor, motocykl 650 
Jawa Styl, transportní lůžko Sprint, redesign pet láhve Korunní voda, tryskací bubnový stroj, vysokozdvižnou 
plošinu a pracovní stůl Polygon. V roce 1989 zvítězil v soutěži Mladý design, Praha, v roce 1999 dostal ceny 
Vynikající design DC ČR a Zlatá Mefa Praha, v roce 2000 Národní cenu za design DC ČR Praha, v roce 2001 
Zlatou medaili IBS za kolekci vypínačů, IBS NSR a Zlatou  Mísu a v roce 2003 Grand Prix Pragomedica.   

                                                     (J. Pauly a J. Hulák) 
 

 
 
HENRY DREYFUSS (1904-1972) 
 
Dreyfuss byl rodák z Brooklynu, New York. Původně se učil u divadelního scénografa Normana Bel Geddese, 
roku 1929 si založil vlastní studio divadelního a průmyslového designu. Rychle pak získal obchodní úspěchy. 
Jako jedna z celebrit průmyslových návrhářů v letech 1930 – 1940, Dreyfuss výrazně zlepšil vzhled a použitelnost 
desítek produktů spotřebního zboží. Na rozdíl od Raymonda Loewy a dalších současníků, Dreyfuss používal při 
řešení problémů designu především zdravý rozum a vědecký přístup. Působil také hodně při veřejné popularizaci 
otázek funkčnosti a pro odbornou sféru zpracoval řadu vědeckých podkladů z oblasti ergonomie, antropometrie a 
„human factors“. K jeho nejvýznamnějším knihám patří Designing for People (1955), The Measure of Man (1960) 
a Symbol Sourcebook (1965). Z dnešního pohledu jde stále o nepřekonané základní učebnice praktického navr-
hování designu a grafického designu. K nejslavnějším Dreyfussovým designérským návrhům patří stolní telefon 
"Western Electric 302" pro společnost Bell Laboratories (1930, výroba 1937-1950), lokomotiva "Twentieth Century 
Limited" (1938), traktor John Deere Model A a Model B (1938), psací stroj Quiet DeLuxe pro Royal Typewriter 
Company (po roce 1940), nebo fotoaparát Polaroid SX-70 Land camera (1972). Po Dreyfussově smrti jeho studio 
působilo dále pod názvem Henry Dreyfuss Associates.                                      (T. Fassati) 
 

 
 
CHARLES ORMOND A BERNICE ALEXANDRA „RAY“ EAMESOVI 
 
Charles Ormond Eames, Jr. (1907–1978) a Bernice Alexandra „Ray“ (rozená Kaiser) Eames (1912–1988). Ame-
ričtí designéři, manželé, kteří významně přispěli k vývoji moderní architektury a nábytkového designu. Působili 
rovněž v oblasti průmyslového a grafického designu, filmu a užitného umění. Charles se narodil   v roce 1907 v 
St. Louis v Missouri. Během studií na střední škole pracoval na částečný úvazek v Lacleede Steel Company, kde 
se seznámil s technickým kreslením, inženýrstvím a architekturou a kde se také rozhodl stát se architektem. Krát-
ce studoval architekturu na Washington University v St. Louis, ale po dvou letech studia opustil. V roce 1930 si 
společně s Charlesem Grayem otevřel svůj vlastní ateliér a později se k nim připojil třetí partner Walter Pauley. 
Charles Eames byl významně ovlivněn finským architektem Elielem Saarinenem, na jehož pozvání se v roce 
1938 přestěhoval do Michiganu, aby zde studoval architekturu na Cranbrook Academy of Art, kde se později stal 
učitelem a vedoucím oddělení průmyslového designu. Společně s E. Saarinenem navrhl pro New York´s Museum 
of Art nábytek, který získal ocenění v soutěži „Organic Design in Home Furnishings“. Jejich práce představila 
nové techniky ve tvarování dřeva, které Eames později rozvinul u mnoha produktů z překližky, kromě židlí a jiné-
ho nábytku také např. u dlah a nosítek pro americké námořnictvo během 2. světové války. V roce 1941 se Eames 
podruhé oženil, a to se svou kolegyní Ray Kaiser, původem ze Sacramenta v Kalifornii. Spolu se pak přestěhovali 
do Los Angeles, kde žili a pracovali až do své smrti. Na konci 40. let jako součást studie pro časopis Arts & Archi-
tecture navrhli a postavili tzv. Eames House. Průkopnický dům umístěný na útesu nad Pacifikem, postavený 
vlastníma rukama během několika dnů z prefabrikovaných ocelových dílů ideálních pro průmyslové stavby, se 
stal milníkem moderní architektury. Mezi jejich nejznámější nábytkářské výtvory pak patří židle DSR a DAR, křes-
lo Lounge chair, věšák Hang it all a dětská stolička Elephant, které v současné době stále vyrábí společnost Vitra. 
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EVA EISLER (1952) 
 
Šperkařka, designérka, sochařka, umělkyně, jejíž tvorba je světově proslulá a velice rozsáhlá, propojující oblast 
architektury, designu a výtvarného umění Svou šperkařskou tvorbou vyjadřuje názor na architekturu, na prostředí, 
na život v moderní době. Hledá vždy nejjednodušší a nejlogičtější řešení, třeba také proto užívá jako šperkařský 
materiál nerezovou ocel – náročný, exaktní materiál, který dokáže zdůraznit krásu linky, uvolněnost a propoje-
nost, znázornit cestu. Její cesta k minimalismu začala koncem 60. let u ready-made šperků. Vznikaly objekty, 
lampy, šperky ze zubních vrtaček, kuchyňského nářadí, atd, kdy ji zajímalo použití šperku jako provokace proti 
uniformnosti a strachu se vizuálně identifikovat. Věnuje se kurátorské a výstavní činnosti, pedagogicky působila 
na New York University, Parsons School of Design i Rhode Island School of Design, když mezi lety 1983 a 2006 
žila v USA. V té době budovala kontakty a vztahy na světové scéně, které dnes předává studentům v Ateliéru 
K.O.V. na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, který od roku 2007 vede. Kromě pedagogické činnosti, 
která je pro ni v poslední době primární, se zabývá kurátorskou a instalační činností. Její díla jsou zastoupena v 
řadě významných sbírek ve Spojených státech i v Evropě, např. v Brooklyn Museum of Art, Cooper-Hewitt Design 
Museum, Museum of Arts and Design a Metropolitan Museum of Art v New Yorku, Renwick Gallery ve Washing-
tonu, D.C. Museum of Fine Arts v Montrealu, v Bostonu a v Houstonu, v Pinakothek der Moderne v Mnichově. 
Zúčastnila se mnoha samostatných a skupinových výstav po celém světě. Z ocenění stojí za zmínku Residency, 
Rockefeller Study Center, Bellagio, Italy, Fellowship, 1993, New York Foundation for the Arts a Form 2003, For 
Mono Cimetric, Bundesverband Kunsthanwerk, Germany.                                    (T. Fassati) 
 

 
 
MICHAL FRONĚK (1966) 
 
Absolvent ateliéru Tvarování užitkových předmětů u Alexia Appla a ateliéru architektury u Bořka Šípka na VŠUP 
v Praze. V roce 1990 založil s Janem Němečkem studio Olgoj Chorchoj a v roce 1993 Artěl II – společnost pro 
výrobu reprodukcí (věrných kopií) českého designu první poloviny 20. století. Od roku 1999 vedou na VŠUP ateli-
ér tzv. produktového designu (designu výrobků). Věnují se navrhování individuálního nábytku, interiérů a průmys-
lových artefaktů (interiéry obchodů, kanceláří, galerií a veřejných budov). Spolupracují s nábytkářskými podniky, 
pro které navrhují nábytek pro sériovou výrobu (TON, Bystřice pod Hostýnem). Experimentují s novými materiály 
a jejich účelným využitím v nábytkářství. Za své návrhy získali mnoho prestižních ocenění, naposledy v roce 2010 
cenu Czech Grand Designer.                (D. Karasová) 
                                                                                                                                                
RADEK HEGMON (1970) 
 
Studoval v ateliéru průmyslového designu na VŠUP ve Zlíně. Od roku 1994 spolupracuje s Davidem Karáskem 
ve firmě Cité, později MMcité, se zaměřením na městský venkovní mobiliář navrhovaný pro Českou republiku i 
zahraničí (design a konstrukce mnoha ucelených řad měst.mobiliáře a přístřešků pro česká i evropská města, 
železniční stanice apod). Získali řadu ocenění – cenu za národní design a vizuální styl města Zlína (1996), za 
parkové lavičky Brunea a Onda (2002 a 2003), cenu Vynikající design za lavičku a sedací prvky Radium (2005). 
Pracují v nápaditém a nadčasovém stylu, založeném na maximální funkčnosti a odolnosti materiálu.   

                                                               (D. Karasová)       
 

PAVEL HLAVA (1924) 
 
Studoval na speciální rytecké a brusířské sklářské škole v Železném Brodě, v roce 1948 dokončil studia na VŠUP 
v Praze v Ateliéru sochařství a uměleckého skla u prof. Karla Štipla. Poté prošel snad všemi disciplinami sklář-
ského umění. V letech 1959-1985 působil v oddělení skla Ústavu bytové a oděvní kultury v Praze, organizoval 
výstavy a soutěže a zasedal v řadě komisí a uměleckých rad. Mimoto pracoval soustavně s Crystalexem Nový 
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Bor. V roce 1967 byl hostujícím pedagogem na Royal College of Art v Londýně. Jeho technická všestrannost mu 
umožnila věnovat se jak funkčnosti užitkového skla, tak novým nebo znovuobjeveným historickým technologiím 
na vázách a dekorativních předmětech. Od roku 1972 uplatňoval své návrhy nápojového skla pro plně automati-
zovanou výrobu, od 90. let se věnoval individuální tvorbě skleněných plastik. V roce 1992 byl jmenován stálým 
členem poroty pro mezinárodní výstavy v Kanazawě. Je jedním z těch, kdo jako první s úspěchem prosazovali 
české sklo na mezinárodní scéně. V letech 1958 a 1968 byl získal Cenu Svazu českých výtvarných umělců, 
v roce 1966 zlatou medaili za umělecké vázy na veletrhu Mädler Pasagen v Lipsku a v roce 1971 na Mezinárod-
ním veletrhu řemesel v Mnichově, v letech 1973 a1978 Grand prix a medaile na 1. mezinárodní výstavě skla a 
porcelánu v Jablonci nad Nisou, v roce 1977 Coburskou cenu za moderní sklářskou tvorbu v Evropě v Coburgu, 
v roce 1988 zlatou medaili na Mezinárodní výstavě sklářského řemesla, v roce 1991 zlatou cenu Cenu Design 
centra ČR (nejlepší design roku 1991) na Mezinárodní výstavě skla v Kanazawě. Je zastoupen v mnoha sbírkách 
po celém světě.                              (M. Lamarová) 

   

 
 
JONATHAN IVE (1967) 
 
Sir Jonathan Paul „Jony“ Ive (27. února 1967 Londýn, Chingford) je britský designér a Senior Vice President pro-
duktového designu ve společnosti Apple. Vztah k oboru získal již od svého otce, který byl stříbrníkem a přednášel 
na polytechnice v Middlesexu. Ive  studovat průmyslový design na Newcastle Polytechnic. Jeho styl ovlivnila také 
práce a zásady Dietera Ramse, dlouholetého hlavního designéra společnosti Braun. Do společnosti Apple přišel 
Jonathan Ive v 90. letech před návratem Steve Jobse a podílel se na novém oživení značky. Byl vedoucím návr-
hářem výrobků MacBook Pro, iMac, MacBook Air, iPod, iPod touch, iPhone, iPad, iPad mini a iOS. Získal za ně 
řadu ocenění a patří nejuznávanějším designérům současnosti. Steve Jobs o něm s úsměvem prohlásil: Ive má 
z celé společnosti Apple největší operační kapacitu, kromě mne. V roce 2006 byl vyznamenán Řádem britského 
impéria a roku 2012 povýšen do hodnosti rytíře (KBE).            (T. Fassati) 
 
LUKÁŠ JABŮREK (1983) 
 
Po studiu na SUPŠ sklářská v Novém Boru absolvoval postupně v letech 2002-2006 Pedagogickou fakultu ZČU 
Plzeň a VOŠ sklářská v Novém Boru, obor umělecké zpracování skla. Toto zaměření prohluboval na četných 
zahraničních stážích, poslední v irském Dublinu, kde spolupracoval se sklářskou výtvarnicí Róisín de Buitlear a 
National College of  Art and Design Dublin, studio Kite Design Waterford. V současné době vykonává funkci umě-
leckého ředitele sklárny Moser a vedoucího designového a vývojového střediska Studia Moser. V roce 2009 reali-
zoval návrh a výrobu broušeného a lepeného kříže, dar pro papeže Benedikta XVI. k návštěvě ČR od Úřadu 
Vlády, o rok později návrh a výrobu broušeného a rytého bloku ve tvaru bible s rytým motivem chrámu sv. Víta, 
dar pro papeže Benedikta XVI. od Karla Schwarzenberga, který předával český arcibiskup Dominik Duka při ná-
vštěvě Vatikánu. V letech 2012-13 získal 1. cenu za návrh lahvičky na šňupavý tabák  Gletscherprise Glaskunst-
preis 2012 v Německu a byl nominován na Designéra roku na Czech Grand Design,   
v roce 2013 se stal Vítězem Ceny veřejnosti prestižních cen Czech Grand Design 2012 za design váz Hruška a 
Kolorit. Jeho křišťálová váza Ikebanos byla vybrána odbornou komisí ceny Design Plus na veletrhu Ambiente ve 
Frankfurtu nad Mohanem v Německu mezi Trends 2012 v soutěži Design Plus.           (T. Fassati) 
                                                                                                               
 

 
 
ARNE JACOBSEN (1902 – 1971) 
 
Arne Emil Jacobsen byl dánský architekt a designér. Studoval architekturu na Královské dánské akademii umění 
u Kay Fiskera a Kay Gottloba. Ovlivnil jej Bauhaus (Ludwig Mies van der Rohe) a Gunar Asplund. Oslovila ho 
také průkopnická estetika Le Corbusiera. Jeho stavby jsou důkazem ideálního propojení architektury s přírodou 
(Bellavista Housing v Kodani, 1930-34). Je připomínán pro svůj přínos architektonickému funkcionalismu, světo-
vého úspěchu dosáhl jednoduchými, ale efektními návrhy designů židle. Známý je jeho smysl pro proporce, oce-
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ňován je jeho humanistický skandinávský vklad světovému designu. Ve třicátých letech experimentoval 
s tvarováním vrstveného dřeva. V roce 1951 vytvořil pro firmu Fritz Hansen trojnohou židli Ant (Mravenec), leh-
kou, kompaktní a snadno stohovatelnou. V polovině padesátých let zopakoval úspěšný koncept poněkud robust-
nějším modelem Series 7. Poté uskutečnil svůj největší projekt – SAS Royal hotel v Kodani, pro kterou navrhl 
vše, od budovy samotné až po pohovky a baterie do koupelen. K nejvelkolepějším návrhům jeho další tvorby patří 
zaoblená křesla – Egg, Swan, Drop a Pot. Již na Světové výstavě v Paříži 1925 získal stříbrnou medaili a na XI. 
trienále v Miláně 1957 další ocenění. Od roku 1957 vyučoval architekturu na kodaňské akademii.       (T. Fassati) 
 
PAVEL JANÁK (1882 – 1956) 
 
Vystudoval architekturu u Josefa Schulze na české technice v Praze a Otto Wagnera na vídeňské akademii, byl 
spolupracovníkem Jana Kotěry. Autor kubistických staveb, ale zejména plodný návrhář nábytku, keramiky a do-
plňků (koberce, textil) realizovaných a prodávaných sdružením Artěl. Byl jedním ze zakladatelů Svazu českého 
díla, působil jako publicista a teoretik. Zabýval se rekonstrukcemi historických objektů a po roce 1920 byl 
s Josefem Gočárem hlavním protagonistou rondokubismu. Jeho kubistické návrhy jsou střídmé, později se vy-
značují klasicizujícími rysy. Po roce 1925 opustil rondokubismus a stal se výraznou osobností purismu, neoplasti-
cismu a posléze funkcionalismu.                                                                                                           (D. Karasová) 
 
EVA JIŘIČNÁ (1939) 
 
Po studiích na fakultě ČVUT v Praze u Jaroslava Fragnera a na AVU v Praze pracovala krátce v Ústavu bytové a 
oděvní kultury, kde se zabývala kancelářským nábytkem. Od roku 1968 žije ve Velké Británii, kde spolupracovala 
s architektem Janem Kaplickým, a od roku 1976 měla vlastní architektonický ateliér Eva Jiricna Architects. Interié-
ry londýnských obchodů a bytů řešila ve stylu high tech, podobně jako úsporně strohý, nečetný nábytek. 
V Londýně realizovala interiér Sir John Soane’s Museum, v Leicesteru interiér knihovny, v Praze interiéry firmy 
Anderson Consulting v Tančícím domě. Dále navrhla Oranžérii v zahradě Pražského hradu, v rodném Zlíně bu-
dovu knihovny a kulturního centra. V letech 1996–2006 vedla ateliér architektury na VŠUP v Praze.  

                           (D. Karasová)             

  
 
JAROSLAV KADLEC (1926) 
 
Vystudoval architekturu v Ateliéru užité architektury u Adolfa Benše na pražské VŠUP, kde poté, od roku 1951 
pracoval jako jeho asistent. V roce 1969 byl jmenován docentem, roku 1974 musel školu z politických důvodů 
opustit. V letech 1975-1991 pracoval v Institutu průmyslového designu, kde se věnoval publicistické činnosti (ko-
mentoval expozice nábytkářských podniků na domácích veletrzích). Kadlecova tvůrčí činnost byla neobyčejně 
rozsáhlá. Zabýval se jak pozemními stavbami, tak zahradní a krajinářskou tvorbou, dále interiérem, výstavnictvím 
a designem nábytku. Byl autorem nebo spoluautorem československých expozic v zahraničí (v šedesátých letech 
Expo’58 v Bruselu, 10. bienále v Sao Paulu,1969). Byl členem skupiny EDIS, která v šedesátých letech hledala 
nový výraz pro nábytkový design, také členem mnoha porot a rad, v nichž prosazoval povědomí o vyšší úrovni 
designu a bydlení vůbec. Navrhoval nábytek pro Ústředí lidové umělecké výroby, později kubizující židle, realizo-
vané Dřevotvarem, Jablonné nad Orlicí, a další individuální varianty sedacího nábytku. Významná byla tehdy i 
jeho činnost teoretická a publicistická – pravidelně spolupracoval s časopisy Design, Domov, Projekt a jinými. Byl 
neúnavným kritikem pokleslé výroby nábytku a přednášel na mnoha sympoziích a seminářích.        (D. Karasová)     
                                                                                    
 

 
 
JAN KAPLICKÝ (1937 – 2009) 
 
Jan Kaplický se narodil 18. dubna 1937 v Praze do umělecké rodiny. Jeho matka, Jiřina Kaplická, byla kreslířka a 
jeho otec, Josef Kaplický, byl malíř, architekt a sochař. V Praze vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, 
načež nějaký čas působil na volné noze. V roce 1968 emigroval do Anglie. První architektonickou kanceláří, ve 
které působil, byla v letech 1969–1971 Denis Lasdun and Partners.  Poté byl zaměstnán v ateliéru Renza Piana a 
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Richarda Rogerse, kde se podílel na projektu pařížského Centre Georges Pompidou (realizováno 1971–1977). 
Roku 1975 získal britské občanství.  V roce 1979 založil společně s Davidem Nixonem architektonické studio 
Future Systems, ve kterém působil až do své smrti. Kromě staveb navrhoval interiéry, nábytek i drobný design 
zejména pro stolování. Zemřel 14. ledna 2009 v Praze. Náhle mu selhalo srdce, když procházel ulicí Českoslo-
venské armády nedaleko Vítězného náměstí v den, kdy mu jeho druhá žena Eliška porodila dceru Johannu. Pro-
slulý Kaplického nerealizovaný návrh pražské Národní knihovny se stal symbolem neschopnosti většinové české 
postkomunistické společnosti využít investice do novostaveb špičkových kulturních institucí k reprezentaci státu a 
posílení národní identity. 
                                                                                  
DAVID KARÁSEK (1969) 
 
Absolvent ateliéru průmyslového designu na VŠUP ve Zlíně. V letech 1994-1995 působil jako odborný asistent 
v ateliéru designu výrobků na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně, pak tamtéž jako pedagog na Fakultě strojní-
ho inženýrství a jako pracovník odboru průmyslového designu Ústavu konstruování. Spolupracuje s Radkem 
Hegmonem ve společnosti MMcité, která se věnuje výrobě městského mobiliáře.       (D. Karasová)    
 
FRANTIŠEK KARDAUS (1908 – 1986) 
 
byl český průmyslový návrhář a grafik. Mezi lety 1928 a 1930 studoval grafiku a průmyslové výtvarnictví na Aca-
demie de la Grande Chaumiére v Paříži. Poté tam do roku 1934 pracoval u architekta Leona Boue. V témže roce 
se vrátil do Prahy a pracoval jako samostatný výtvarník. Spolupracoval s podniky Ringhoffer-Tatra, Škoda, Josef 
Walter a spol. a Československá zbrojovka. Po válce v roce 1947 byl grafikem a průmyslovým výtvarníkem druž-
stevních reklamních ateliérů B a R (Josef Burjanek a Remo - Reklama a móda), dále pracoval pro n. p. Tesla, n. 
p. Tatra, kde spolupracuje s Vladimírem Popelářem na modelu nového automobilu Tatra 107 (Tatraplan), jehož 
prototyp byl vystaven v říjnu 1947 na Autosalonu v Praze. Dále spolupracoval na úpravě vozu Tatra 600, Tatra 87 
Diplomat, Tatra 603, návrhu trolejbusů T400, T401, ilustroval knihu k 50. výročí n. p. Tatra. Spolupracoval na 
návrzích tramvají T1, T2, T3, KT4 a T5 a na motorové vlakové soupravě Balm. Vytvářel řadu filmových plakátů. V 
letech 1957–80 pracoval jako propagační grafik pro podniky zahraničního obchodu Motokov, Strojexport, Moto-
techna a pivovar Staropramen. Získal I. cenu v soutěžích za plakáty: Pražské vzorkové veletrhy, Eucharistický 
sjezd v Praze, Pax Romana, Masarykova letecká liga.                                              (T. Fassati)                             
                                                 
PATRIK KOTAS (1964) 
 
V roce 1988 absolvoval Fakultu architektury ČVUT Praha, kde od roku 1990 působil jako pedagog, poté přešel na 
Fakultu dopravní téže školy. Od roku 1993 působil jako projektant a designér ve vlastním ateliéru. Od roku 2009 
je vedoucím Ústavu průmyslového designu, Ateliéru dopravních prostředků na Ústavu průmyslového designu 
fakulty architektury ČVUT Praha. Jeho realizace se odvíjejí od jeho zaměření na architekturu dopravních staveb a 
design dopravních prostředků, spolupracoval s Metroprojektem, je hlavním projektantem stanic metra Lužiny, 
Rajská zahrada, Střížkov a tramvajové trati Hlubočepy – Barrandov, komplexního projektu tramvajové dopravy 
v Liberci vč. budovy terminálu a řešení pěší zóny, navrhl terminál hromadné dopravy v Hradci Králové, zpracoval 
projekty rekonstrukce nádraží v Karlových Varech, Mariánských lázních, Praze – Hlavním nádraží. V roce 1990-
1993 navrhl nízkopodlažní tramvaj RT6 – N pro ČKD Tatra Smíchov, nízkopodlažní trolejbusy 21 Tr, 22. Tr a 
autobusy 21 Ab pro Škoda Ostrov nad Ohří. Později nové vozy pro pražské metro včetně spolupráce na řešení 
projektu Pendolino pro Alstom Ferroviaria, design interiérů a exteriérů vozů. V roce 1999 byl oceněn cenou Stav-
ba roku ČR za stanici metra B Rajská zahrada.              (J. Pauly a J. Hulák) 
                                                                                                                 

 
 
JAN KOTĚRA (1871 – 1923) 
 
Po studiích na státní průmyslové škole a Odborné škole stavitelské v Plzni pokračoval ve studiu na vídeňské 
Akademii výtvarných umění od roku 1894, kdy tam nastoupil nový profesor Otto Wagner, který Kotěru značně 
ovlivnil. Ve Vídni se mladý Kotěra seznámil s Jože Plečnikem, Josefem Hoffmannem, Josefem Urbanem, ale i s 
Adolfem Loosem. Po dvouletém stipendijním pobytu v Itálii nastoupil na speciální školu dekorativní architektury 
na pražské uměleckoprůmyslové škole na místo Friedricha Ohmanna. K jeho žákům tam patřil například Josef 
Gočár. Roku 1910 byl jmenován profesorem nově vytvořené speciální školy architektury na Akademii výtvarných 
umění v Praze, kde učil např. Bohuslava Fuchse a Františka L. Gahuru. Jan Kotěra působil ve spolku výtvarných 
umělců Mánes a jako redaktor časopisu Volné směry. V jeho atelieru postupně pracovali Otakar Novotný, Josef 
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Gočár, Pavel Janák, Bohuslav Fuchs a Josef Štěpánek. Absolvoval několik cest do Paříže, Holandska, Belgie, 
Německa. První skutečně velkou zakázkou byla stavba okresního domu pro Hradec Králové na sklonku roku 
1902. Hradecký primátor František Ulrich, který úkol zadal, podporoval moderní výtvarné směry. Kotěra navrhl i 
veškeré vnitřní zařízení kavárny a restaurace, právě tak věnoval mimořádnou péči interiérům s bohatou dekorací 
v Národním domě v Prostějově a pracovně primátora královského hlavního města Prahy na Staroměstské radnici. 
Do domu sochaře Stanislava Suchardy, který Kotěra rovněž projektoval, navrhl v několika etapách i veškeré 
vnitřní zařízení. V roce 1900 převzal práci započatou Friedrichem Ohmannem na instalaci výstavy Uměleckoprů-
myslové školy na Světové výstavě v Paříži. Za tuto práci obdržel stříbrnou medaili. Sám organizoval také množ-
ství výstav, např. výstavu Auguste Rodina v pavilonu SVU Mánes (1902), kdy sám Rodin ocenil ve svém dopisu 
kvality pavilonu i vlastní Kotěrovy instalace, v roce 1903 pak expozici českého umění na světové výstavě v St. 
Louis. V letech 1902-3 realizoval scénu pro Rusalku v Národním divadle v Praze.                        (podle Wikipedie) 
 

 Stanislav Libenský s Jaroslavou Brychotovou 
 
STANISLAV LIBENSKÝ (1921 – 2002) 
 
byl sklářským výtvarníkem a pedagogem. Po studiu na pražské UMPRUM pokračoval v ateliéru J. Kaplického na 
VŠUP, kde absolvoval v roce 1950 a kde byl mezi lety 1963-87 pedagogem a vedoucím atelieru sklářského vý-
tvarnictví. Do roku 1954 vyučoval na odborné sklářské škole v Novém Boru, poté byl až do roku 1967 ředitelem 
sklářské školy v Železném Brodě. V 80. a 90. letech působil společně s J. Brychtovou opakovaně v USA. S ní 
předtím spolupracoval již od roku 1954. Věnovali se monumentálním úkolům – stěnám, mřížím, vitrajím, nejprve 
převážně s figurativními, geometricky stylizovanými motivy, koncem 60. let přecházejí k barevným plastikám 
v abstraktní geometrické formě, v nichž hraje velkou roli světlo. Později obě formy kombinují. Svými realizacemi 
pro Expo 58 v Bruselu, Expo 67 v Montrealu a Expo 1970 v Osace otevřeli sklu nebývalé možnosti a formy uplat-
nění v architektuře. Libenský navrhoval také nápojové sklo. Sklářské dění doma i ve světě ovlivnil nejen vlastní 
tvorbou, ale také svými pedagogickými výsledky, neboť více než tři desítky absolventů jeho ateliéru se stabilně 
prosazuje doma i v zahraničí. V roce 1958 získal (s J. Brychtovou) Grand prix na Expo v Bruselu, v roce 1965 
speciální zlatou medaili na 8. bienale v Sao Paolu, v roce 1967 bavorskou státní cenu se zlatou medailí na Inter-
nationale Handwerkmesse, Exempla v Mnichově, v roce 1975 Herderovu cenu ve Vídni, v roce 1984 Rakow 
Award for Excelence in the Art of Glass v USA.                                       (Nová encyklopedie českého výtv. umění)  
 
IVAN LINHART (1945) 
 
V roce 1972 vystudoval VŠUP Praha, Katedra tvarování strojů a nástrojů Gottwaldov (Zlín). Následujících dvacet 
let působil jako šéfdesignér v ČKD Praha, poté do roku 1999 v Aeru Vodochody. Mezi lety 1999-2007 byl vedou-
cím ateliéru Design výrobků I. VŠUP Praha, Katedra designu Zlín, po roce 2007 je nezávislým designérem do-
pravních prostředků. Mezi lety 1993 a 2002 realizoval interiér, pilotní a pasažérské sedadlo letounu AE 270 a 
úpravy jeho exteriéru, dále L 159 a jeho akviziční nátěr pro rollaut, komplexní design nízkopodlažní jednosměrné 
tramvaje typ Astra, design exteriéru dvoučlánkové rychlodrážní tramvaje pro Minneapolis v USA a design nízko-
podlažní tramvaje Inekon 2001, typ TRIO. V roce 1995 byl oceněn cenou Vynikající design DC ČR za tramvaj 
Astra.                     (J. Pauly a J. Hulák) 
 

 
 
SILVIE LUBĚNOVÁ 
 
Česká keramička a ilustrátorka. Studovala Střední průmyslovou školu keramickou v Bechyni a v ateliéru ilustrace 
profesora Jiřího Šalamouna na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (1997-2003). Vytváří mj. návrhy pro 
značku Maestrokatastrof. Působí v organizačním týmu festivalu Designblok a designérských cen Czech Grand 
Design (Profil Media).                (T. Fassati) 
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LUDWIG MIES VAN DER ROHE (1986-1969) 
 
Ludwig Mies van der Rohe je hlavním představitelem klasické moderny a patří spolu s architektem Le Corbusie-
rem k nejvlivnějším architektům 20. století. Ludwig Mies van der Rohe se nejprve vyučil kameníkem ve svém 
rodném městě Cáchy, poté odešel v roce 1905 do Berlína, kde pracoval mimo jiné u Petera Behrense až do roku 
1913, kdy se osamostatnil. Po neoklasicistických začátcích, které byly ovlivněny hlavně Schinkelem, se začal 
Ludwig Mies van der Rohe věnovat moderně. Jeho stavby, např. Vila Tugendhat v Brně (1929), pro kterou také 
navrhl nábytek (např. pružící křeslo Brno), přesvědčily svou čistotou tvaru, proporční elegancí a dokonalostí detai-
lů. Ve 30. letech působil na proslulém Bauhausu v německém Dessau. V té době vytvořil mj. řadu návrhů funkci-
onalistického nábytku. V roce 1938 Ludwig Mies van der Rohe emigroval do USA, kde převzal profesuru na IIT 
v Chicagu. K jeho pozdějším nejznámějším dílům patří vedle Crow Hall v Chicagu a budovy Seagram v New 
Yorku také Národní galerie v Berlíně, která byla dokončena krátce před jeho smrtí.         (T. Fassati) 
 
MIROSLAV NAVRÁTIL (1913 – 1999) 
 
Po vyučení na Mistrovské škole nábytkářské ve Valašském Meziříčí studoval na Uměleckoprůmyslové škole 
v Praze. Zpočátku pracoval v podniku na výrobu lodí, pak se zaměřil na výrobu nábytku technologií ohýbání, 
kterou dále rozvíjel ve Vývoji nábytkářského průmyslu (VNP) v Brně. Kromě lamelových židlí a křesel 
z polyuretanové pěny navrhoval skořepinový sedací nábytek ze skelných laminátů. V padesátých letech spolu-
pracoval s architekty Miroslavem Požárem a Františkem Plhoněm na vývoji kloubové a ohýbané židle a křesla 
s měnitelnou polohou. Navrhoval též školní nábytek a soubor ohýbaných židlí pro TON, Bystřice pod Hostýnem.   

                                            (D. Karasová)   

 
 
JAN NĚMEČEK (1963) 
 
Absolvent ateliéru Tvarování užitkových předmětů u Alexia Appla a ateliéru architektury u Bořka Šípka na VŠUP 
v Praze. V roce 1990 založil s Michalem Froňkem studio Olgoj Chorchoj a v roce 1993 Artěl II – společnost pro 
výrobu replik českého designu první poloviny 20. století. Od roku 1999 vedou společně na VŠUP  ateliér produk-
tového designu (designu výrobků). Věnují se navrhování individuálního nábytku, interiérů a průmyslových artefak-
tů (interiéry obchodů, kanceláří, galerií a veřejných budov). Spolupracují s nábytkářskými podniky, pro které navr-
hují nábytek pro sériovou výrobu (TON, Bystřice pod Hostýnem). Experimentují s novými materiály a jejich účel-
ným využitím v nábytkářství. Za své návrhy získali mnoho prestižních ocenění, naposledy v roce 2010 cenu 
Czech Grand Designer.                                                                                                                         (D. Karasová)                             
 

 
 
PAVEL OPOČENSKÝ (1954) 
 
Pavel Opočenský je svou původní profesí šperkař (vystudoval SUPŠ Jablonec nad Nisou, obor bižuterie a SUPŠ 
Turnov, obor zpracování kovů a kamenů), ale do povědomí výtvarné scény se výrazně zapsal jako sochař – autor 
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kamenných objektů v první polovině 70. let. V roce 1979 emigroval do Německa, o dva roky později do USA. V 
roce 1990 se z emigrace vrátil do Čech a kromě šperků s nekonvenční podobou začal vytvářet i kamenné sochy. 
S hmotou Opočenský pracuje jako se samostatným prostorovým objektem, ať už je to brož nebo socha. Systema-
ticky zkoumá složení a fyzikální vlastnosti materiálu. V úporném hledání filosofie hmoty pokračuje zejména po 
návratu z emigrace, kdy vytváří kolekci šperků „Lyžebrože“ v geometrické abstrakci a minimalismu. Fascinován 
transparentností vrstev materiálů, uplatňuje barvu a typický dekor kruhů a elips, odkazujících k umění přírodních 
materiálů. Zároveň tvoří sérii stél převážně ze syenitu, neboť se orientuje především na tvrdé kameny (syenit, 
žula, čedič). Kamenné stély, připomínající dávné menhiry, Opočenský vždy záměrně ponechával bez názvu. 
Poprvé zde uplatnil svou techniku, kterou též používá při tvorbě šperků: kámen probrušuje konvexně ze dvou 
stran do tenké, průsvitné vrstvy tak, aby se v určitém momentu objevila jemná, nepravidelná trhlina se skořápko-
vitě křehkými okraji. Jiným kamenům ponechává jejich kompaktní podobu a prořezává je rýhami v podobě kruhů 
nebo rourovitých děr. V Opočenského sochách se mísí filigránské „šperkařské“ zacházení s kamenem s razancí, 
hodnou velkých kamenosochařů. Poslední sérii soch s názvem Ursakrál vytvořil sochař v roce 2011. Od umělco-
va předchozího pojednání kamene se značně liší: Opočenský zde opouští geometrickou formu a vytváří „měkké“ 
sochy, v nichž se ve velmi specifické podobě začíná objevovat figura. Sochař vydlabává kusy žuly tak, aby vytvo-
řil jakýsi negativní otisk figury v kameni. Otisky mají rozměr životní velikosti lidského těla a přímo vybízejí k tomu, 
aby si člověk do otisku lehl anebo sedl. Autor se zde nechal unést nalezenou formou kamenů: jedná se o obří 
žulové valouny o stáří několika milionů let, ohlazených ledovcem během mnoha tisíciletého přírodního procesu. 
Je zastoupen v mnoha sbírkách po celém světě.                                                                                (M. Lamarová) 
 

 
 
VERNER PANTON (1926 – 1998) 
 
Jeden z nejdůležitějších a nejvíce novátorských designérů druhé poloviny dvacátého století. Narodil se v roce 
1926 v dánském Gamtofte, architekturu vystudoval na „The Royal Art Academy“ v Kodani (1947-1951). Dva roky 
pracoval v architektonickém studiu Arne Jacobsena, v roce 1955 si pak otevřel vlastní architektonické a designo-
vé studio. Pracoval jako nezávislý designér v mnoha evropských zemích. Jeho nábytek založený na geometric-
kých tvarech, vyráběný společností Plus-linje přilákal mezinárodní pozornost. Design Vernera Pantona se vyzna-
čuje okázalým citem pro tvar a využívá nové průmyslově vyráběné syntetické materiály své doby, čímž se jasně 
odlišoval od klasického skandinávského designu. V průběhu let vytvořil Panton ve spolupráci se společnostmi 
jako je Fritz Hansen, Louis Poulsen, Thonet, Herman Miller, Vitra a Luber bezpočet návrhů na židle, či světla, z 
nichž řada se vyrábí dodnes. Mezi tyto bestsellery patří bezesporu lampa „Flowerpot“, ikonou designu se stala 
židle Panton, která byla po dlouhé a intenzivní vývojové fázi poprvé prezentována v roce 1967 a okamžitě získala 
celosvětový ohlas. Panton byl též vynikající textilní designér. Koncem šedesátých let navrhl pro společnost Mira-X 
kompletní kolekci textilu pro domácnost, kde opět zdůraznil použití jasných barev a geometrických tvarů. Mimo-
řádně důležité jsou také jeho návrhy interiérů. Svoji neodlučitelnou filozofii a cit pro design prokázal například při 
návrhu interiérů restaurací Komigen (Langsö 1958), Astoria (Trondheim 1960), Varna (Aarhus 1970) aj. Reedice 
jeho děl jsou důkazem pokračujícího zájmu o jeho produkty, které byly rovněž oceněny mnoha mezinárodními 
cenami.                   (T. Fassati) 
 

 
 
JIŘÍ PELCL (1950) 
 
Vystudoval VŠUP v Praze u Pavla Smetany a Ladislava Vrátníka. V roce 1987 se zúčastnil roční stáže na Royal 
College of Art v Londýně. Zpočátku spolupracoval s výrobními podniky, později se zaměřil na individuální tvorbu, 
byl spoluzakladatelem a teoretikem skupiny Atika, reagující na evropskou postmodernu. Pracuje s různými mate-
riály – dřevem, kovem, kůží, plastem. Později se vrátil k úspornému minimalistickému stylu a rozšířil oblast tvorby 
o sklo, porcelán a keramiku, za něž získal ocenění od Design centra ČR. Je prvním nositelem ceny Czech Grand 
Design za rok 2006. Od roku 1998 vyučuje design na VŠUP  v Praze, kde byl v letech 2002-2005 rektorem.  

                 (D. Karasová) 
FRANTIŠEK PELIKÁN (1948) 
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V roce 1976 absolvoval VŠUP Praha, Katedra tvarování strojů a nástrojů Gottwaldov (Zlín), poté začal pracovat 
jako designér pro Výzkumný ústav elektrotechnické keramiky Hradec Králové, od roku 1978 spolupracoval 
s vývojovými pracovišti Jawa Praha, Ústav pro výzkum motorových vozidel Praha, TOS Žebrák, TOS Čelákovice, 
Kovosvit Holoubkov, SSAZ Nová Paka, Oasa Čáslav, Stasis Horní Slavkov, Škoda auto Mladá Boleslav, Škoda 
LIAZ Mnichovo Hradiště a mnoha dalšími podobně zaměřenými pracovišti. V roce 1991 se stal designérem kole-
jových hnacích vozidel pro Škoda Dopravní technika Plzeň, později přednášel průmyslový design na Ústavu 
umění a designu ZČU Plzeň. Realizoval elektrickou lokomotivu Škoda 103E, vysokorychlostní jednotku Škoda 
109, modernizoval interiéry vozů pražského metra a v roce 2003 komplexně řešil novou soupravu metra ř. 6 Mt. 
V roce 1981 byli spolu se Svatoplukem Králem oceněni cenou Vynikající design, v letech 1991,1994 a 1995 ce-
nou Dobrý design DC ČR.                                                                                                           (J. Pauly a J. Hulák) 
      

 
 
DANIEL PIRŠČ (1966) 
 
Přední český designér v oblasti porcelánu v roce 2003 absolvoval na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové, 
kde poté až do roku 2007 pracoval jako odborný asistent v Ateliéru keramiky a porcelánu. Od roku 2005 má 
vlastní studio PIRSC PORCELAIN v Mikulově na Jižní Moravě, současně od roku 2009 vede Ateliér keramiky na 
VŠVU v Bratislavě. Ve své art-designové tvorbě hledá nové využití porcelánu jako luxusního materiálu nejen pro 
stolování, ale i pro dekor interiéru, interiérové architektury a objektů pro náročnější klientelu. Kvalita, přístup, 
inovativní technologické zpracování a výjimečný design dělá z Daniela Piršče na českém i zahraničním trhu sku-
tečného mistra řemesla. V roce 2000 byl oceněn za nejlepší design roku 2000 – set Tereza, výroba Leander 
Loučky, v roce 2005 byla do České stovky – 100 ikon českého designu, vybrána jeho váza Filigrain. Z dalších 
realizací jmenujme světelné objekty Mraky/Clouds (vznikly pro interiér kavárny RUNWAY  v Brně), měkká lampa 
Nightfall a nové typy 3D tapet v černé glazuře a perleti. V roce 2008 získal Cenu Kritiků na Designbloku za nej-
lepší novinku roku 2008, stejnou cenu i v roce 2009 za nejlepší prezentaci obchodu: Vitra v ZOO a v roce 2011 za 
nejlepší prezentaci designéra. Za roky 2008, 2011 a 2012 byl nominován na cenu Grand Czech Design.                                            
 

 
 
RONY PLESL (1965)p 
 
V roce 1990 vystudoval pražskou VŠUP u prof. J. Soukupa a doc. L. Růžičky a u prof. V. K. Nováka a J. Harcuby. 
Je jedním z nejúspěšnějších a nejznámějších současných českých sklářských výtvarníků a designérů. Zabývá se 
volnou tvorbou, interiérovým designem, návrhy pro malosériovou i velkosériovou výrobu a vytváří limitované ko-
lekce pod vlastní značkou. Pracoval a pracuje pro významné klienty doma i v zahraničí, čtyři roky byl designérem 
nejstarší rodinné firmy na světě, sklárny Barovier & Toso, výtvarně řešil největší výstavu značky Cartier 
v dějinách, která se konala v Praze. Již deset let spolupracuje s německým koncernem SAHM, pro který vytvořil 
desítky návrhů sklenic pro nejvýznamnější značky. V současné době se věnuje především velkým projektům 
v architektuře, jako např. lustr pro Armani Casa v Praze, světelný objekt pro Tančící dům architekta Franka O. 
Gehryho, skleněné objekty do soukromých residencí atd. Je držitelem mnoha ocenění, včetně ocenění Red Dot 
Design Award, Good Design Award. Za rok 2011 byl za lustr Uovo d‘oro pro slavnou značku Lasvit a sklenice pro 
Moser vyhodnocen nejlepším designérem roku. Jeho díla jsou zastoupena v nejprestižnějších sbírkách doma i 
v zahraničí. Od roku 2008 vede ateliér Sklo na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.                  (H. Dutton) 
                                                                                    
GERRIT THOMAS RIETVELD (1888 – 1964) 
 
Vyučil se nábytkářem v otcově dílně v Utrechtu, poté studoval architektonickou tvorbu tamtéž. V rané tvorbě byl 
ovlivněn portfoliem Franka Lloyda Wrighta z roku 1910. Následující rok otevřel vlastní architektonickou kancelář 
v Utrechtu. Byl členem skupiny DeStijl společně s malířem Pietem Mondrianem – představitelem geometrické 
abstrakce v malířství a Theem van Doesburgem. Návrh červenomodrého křesla (Red Blue) z roku 1918 je sna-
hou aplikovat geometrickou abstrakci na design nábytku, který Rietveld chápal jako prostorovou kompozici bez 
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ohledu na jeho funkčnost (výsledek připomíná mj. inspiraci macintoshovskou geometrickou secesí). Jeho Schrö-
der House v Utrechtu demonstroval konstruktivistické pojetí architektury (odhalená konstrukce jako trvalá součást 
architektury). V designu nábytku předjímal průnik užité tvorby s tvorbou volnou. Ten nastal zhruba o šedesát let 
později v postmodernismu.                                                                                 (D. Karasová) 
 

 
 
RENÉ ROUBÍČEK (1922) 
 
je sklářským výtvarníkem, členem Umělecké besedy. Studoval na pražské UMPRUM v ateliéru J. Kaplického, kde 
absolvoval v roce 1952. Nejprve vyučoval na sklářské škole v Kamenickém Šenově, poté byl až do roku 1965 
vedoucím výtvarníkem v podniku Borské sklo v Novém Boru. Následující tři roky vyučoval externě na pražské 
AVU. Od počátku padesátých let dodnes se věnuje výhradně využití výtvarných kvalit hutního skla. Vedle desig-
nérských návrhů je uplatnil jako první u nás v rozměrných dílech, z nichž první vznikala jako exponáty našich 
významných expozic – Expo 58 v Bruselu, Čs. sklo 1959 v Moskvě, Československo 1960 v Praze. Později vytvá-
ří Roubíček vlastní typ monumentálních i komorních objektů, volně inspirovaných přírodou, které jsou zároveň 
východiskem tvorby interiérových součástí – svítidel, dělících stěn, fontán. V 70. a 80. letech zintenzivnil spolu-
práci s architekty doma i v zahraničí. Spolu s dvojicí Libenský – Brychtová a s J. Kotíkem otevřel sklu svou volnou 
tvorbou prostor pro další vývoj. V roce 1958 získal cenu Grand prix na Expo v Bruselu, v roce 1969 bavorskou 
státní cenu se zlatou medailí na Internationale Handwerkmesse, Exempla v Mnichově a 1. cenu za plastiku Zen-
talschweiz Glaspreis v Luzernu. Svým dílem je zastoupen v mnoha domácích i zahraničních sbírkách.    

(Nová encyklopedie českého výtv. umění) 
 
ETTORE SCOTTSASS (1917 – 2007) 
 
Nestor italských i světových designérů. Pochází z Innsbrucku, jeho otec byl žákem Otto Wagnera, od roku 1929 
rodina žila v Itálii. Po studiích architektury v Turíně pracoval samostatně, od roku 1957 pro firmu Olivetti, jejíž 
světové renomé bylo jeho dílem. Spolupracoval i s jinými známými firmami – Alessi a Poltronova. V šedesátých 
letech ho zaujala pop kultura. Jeho další tvorbu ovlivnila cesta do Indie, kde studoval východní filosofii. Koncem 
sedmdesátých let založil spolu s Alessandrem Mendinim a dalšími studio Alchymia a byl hlavním iniciátorem a 
duchovním vůdcem skupiny Memphis (založené 1981), která ve spolupráci s mladými designéry z celého světa 
usilovala o odvrhnutí funkcionalismu a jeho nahrazení bývalým, iracionálním stylem kombinujícím barvy, formy i 
zdroje inspirace, nazvaným postmodernismus. Ten posunul design užitkových předmětů k volné tvorbě a tuto 
hranici mnohdy zcela setřel.                                                                                                                  (D. Karasová) 
 

 
 
JAN SCHMID (1936) 
 
Český divadelník a výtvarník. Vyučil se malířem skla. Poté studoval na Střední průmyslové škole v Železném 
Brodě a v ateliéru sklářské tvorby Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. V závěru studia vytvořil řadu ná-
vrhů pro výrobnu lisovaného skla Sklo Union Rosice. Po absolutoriu se v roce 1961 stal výtvarníkem v Severo-
českém loutkovém divadle a v Naivním divadle v Liberci, kde pak působil jako autor a režisér. V roce 1963 založil 
experimentální soubor, který se od roku 1964 nazývá Studio Ypsilon, jehož je ředitelem (od roku 1990) a dlouho-
letým uměleckým vedoucím. V roce 1978 se soubor přestěhoval do Prahy. Kromě mateřského divadla Schmid 
příležitostně hostuje jakožto režisér v jiných divadlech, mimo jiné také podvakrát v pražském Národním divadle, 
režíruje v České televizi a v Českém rozhlase. Od roku 1975 vyučoval na katedře loutkářství Divadelní fakulty 
Akademie múzických umění (DAMU), od roku 1990 vyučuje na katedře alternativního a loutkového divadla. V 
roce 1994 se habilitoval jako docent, v roce 2003 byl jmenován profesorem. Společně s Janem Lukešem připra-
vuje a moderuje v České televizi Literární magazín 333. Jako výtvarník se věnoval zejména tvorbě plakátů, kniž-
ních ilustrací, kostýmnímu výtvarnictví a scénografii. Po létech jeho sklářské umění pro veřejnost objevili designér 
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a pedagog Maxim Velčovský s historikem umění Milanem Hlavešem. Schmidovo sklo je dnes oblíbeným sběra-
telským artiklem.                 (T. Fassati) 
 
MARTINUS ADRIANUS STAM (1899 – 1996) 
 
Holadský designér a architekt, studoval na Akademii v Amsterodamu, poté působil v Německu a Rusku. 
V Bauhausu jako hostující profesor vyučoval urbanismus a konstrukci staveb. Jako první experimentoval 
s ohýbanou trubkou pro samostatnou konstrukci pružící židle (první prototyp 1924), která byla realizována až o 
dva roky později, kdy s podobným principem přišli již Breuer a Le Corbusier. Ve třicátých letech vyvíjel další typy 
sedacího nábytku z kovové trubky (jídelní židle a lehátka) a v roce 1932 navrhl stohovatelnou židli.  (D. Karasová) 
                                                              

 
 
PHILLIPPE STARCK (1949) 
 
Po studiích na École Camondo v Paříži se zaměřil na interiéry a nábytkový design, který brzy upoutal pozornost 
výrobců i odborné veřejnosti. Předtím než si založil vlastní společnost, byl uměleckým ředitelem Pierre Cardin. 
Jeho návrhy nesou pečeť funkcionalistické exaktnosti a úspornosti, ale také vynikají sochařskou plasticitou. Navr-
huje též svítidla a doplňky z kovů, získal četná ocenění a byl jedním z designérů, podílejících se v osmdesátých 
letech na úpravách prezidentského paláce za prezidenta Francoise Mitteranda a ministra kultury Jacquesa Lan-
ga.                                             (D. Karasová) 
 
MILOSLAV ŠINDLER (1943) 
 
V roce 1967 absolvoval VŠUP Praha, Katedra tvarování strojů a nástrojů Gottwaldov (Zlín), poté se do roku 1972 
věnoval externí aspirantuře na FF UK Praha, Katedra estetiky. Spolupracoval s podnikem Nářadí Česká Lípa, 
Praha, Bělohrad, TOS Kuřim, TOS Ostrava, MEZ Brno, od r. 1967 vykonával svobodné povolání jako designér 
nástrojů a nářadí, obráběcích strojů, elektrotechnických zařízení a spotřebních výrobků. Realizoval řadu asyn-
chronních motorů typu 2N 4 355/6000 V (spoluautor Z. Kostka), stejnosměrný motor, hrotovou brusku BU 16, 
ruční elektrickou vrtačku EV 513 a EV 16, pneumatický škrabák PSK 410 (spoluautor P. Škarka), elektrickou pilu 
kotoučovou EPK 16, el. vibrační brusku a el. vrtací kladivo řady Pro Tool a další ruční el. nářadí nové řady Narex, 
rozřezávací pilu na dřevo PWR 301 a profilovací frézku.                                                            (J. Pauly a J. Hulák) 

 

BOŘEK ŠÍPEK (1949) 
 
Po studiích na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze emigroval a studia architektury a filosofie dokončil na 
akademii v Hamburku. Jako pedagog působil v Německu, usadil se v Holandsku. Je představitelem architektonic-
kého a designérského universalismu, jeho vzory byli Jože Plečnik a Antonio Gaudí. Navrhuje architekturu, náby-
tek, interiéry, keramiku, kovy a sklo inspirované historickými předlohami v postmoderním duchu, spolupracuje se 
světovými firmami. Od roku 1990 vedl ateliér architektury a designu na VŠUP  v Praze, o dva roky později ho 
tehdejší prezident Václav Havel jmenoval do funkce architekta Pražského hradu, později založil v Čechách sklář-
skou huť Ajeto.                 (D. Karasová) 
 
JIŘÍ ŠPANIHEL (1952) 
 
V roce 1977 absolvoval VŠUP Praha, Katedra tvarování strojů a nástrojů Gottwaldov (Zlín), poté byl až do roku 
1990 hlavním designérem v Tatře Kopřivnice. Externě spolupracoval s průmyslovými podniky, s architekty zejmé-
na v interiérové tvorbě. Od roku 1991 má vlastní designérské studio, spolupracuje s domácími i zahraničními 
průmyslovými výrobci se zaměřením na dopravní prostředky a zdravotní techniku, v roce 2002 zakládá vlastní 
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studio Descent pro vytváření konceptů, designérských projektů, ergonomických studií, firemního stylu, poraden-
ství a komplexní realizace projektů. Mezi lety 1984-2005 realizoval polokapotovou verzi nákladního vozu Tatra 
T162, malý užitkový automobil, chodníkový samosběr odpadků, výkonné rychlé zásahové vozidlo Tatra, automo-
bil Silencio, koncepční studii hliníkové kabiny Liaz, nemocniční postel Bett 2000, firemní styl vozů Tatra, Trambus 
TerrNO 1, kapotové provedení vozu Tatra Jamal, rekonstrukci motorového vozu Bz-mot, kamion tatra T 165, 
modernizaci vysokozdvižných vozíků Desta, gynekologické křeslo Radius, vysokozdvižné vozíky pro ČZ Strako-
nice, nemocniční stolek a postel Eleganza, kabiny rypadla SCHRS, porodní postel AVE, koupelnovou vanu Mam-
ba, Salsa a Bermuda, univerzální nemocniční postel Image a vlakové sedadlo 1. třídy pro střední a dlouhé tratě. 
V letech 1996, 1997, 2000, 2001, 2004 obdržel cenu Vynikající design DC ČR, v roce 2003 Národní cenu za 
design DC ČR, Red Dot Award Product Design Essen a Silver Product Design IF Design Award Hannover, v roce 
1999 Good Design Award Japonsko, v roce 2005 Dobrý design DC ČR.                                   (J. Pauly a J. Hulák)       
 

 
 
MICHAEL THONET (1796 – 1871) 
 
Michael Thonet se narodil 2. července 1796 v městečku Boppard nedaleko Koblence. Vyučil se stolařem a v 
rodišti založil řemeslnickou dílnu, v níž vyráběl nábytek. Ve třicátých letech 19. století začal dělat pokusy s ohý-
báním dřeva, čehož pak využil i ve své profesi. Ohýbaný nábytek poprvé představil veřejnosti roku 1841 na prů-
myslové výstavě v Koblenci, kterou navštívil i rakouský kancléř Metternich. Na jeho doporučení přesídlil Thonet v 
následujícím roce do Vídně, kde si založil vlastní firmu na výrobu nábytku. S manželkou Annou Marií měl celkem 
třináct dětí, jen pět synů se však dožilo dospělosti. Kvůli nim roku 1853 přejmenoval firmu na „Gebrüder Thonet“. 
Zájem o ohýbaný nábytek neustále rostl, roku 1856 se proto Thonet rozhodl založit novou továrnu. Kvůli výhod-
ným podmínkám si vybral moravské Koryčany, kam se následně sám na čas přestěhoval. Výroba se zde rozběh-
la roku 1857 a díky velkým úspěchům se firma zanedlouho rozšířila i o závody v Bystřici pod Hostýnem a Vsetíně. 
Později založil továrny také v Radomsku a v německém Frankenbergu. Thonetův ohýbaný nábytek se brzy stal 
pojmem a německý podnikatel za jeho výrobu získal i řadu ocenění, mimo jiné zlatý kříž za zásluhy či rytířský kříž 
řádu Františka Josefa. Na sklonku života byl uznávaným výrobcem nábytku. Zemřel 3. března 1871 ve Vídni a 
vedení firmy převzali jeho synové. Na původní firmu Thonet navázala po první světové válce akciová společnost 
Thonet-Mundus, která vznikla v roce 1926 spojením s konkurenční německou firmou. V roce 1946 vznikl znárod-
něním a sloučením řady nábytkářských továren v Československu národní podnik Thonet s ředitelstvím v Praze, 
od roku 1953 přejmenovaná na TON (továrna na ohýbaný nábytek), se sídlem v Bystřici pod Hostýnem. Součas-
ně byla rodinou Thonetů obnovena továrna Thonet v Frankenbergu. Obě nábytkářské firmy fungují dodnes.  

(T. Fassati) 
PETR TUČNÝ (1920) 
 
Mezi lety 1946-1952 postupně absolvoval VŠT, Fakultu architektury, dále VŠUP Praha a FF UK Praha, v roce 
1956 dokončil vědeckou aspiranturu. Od roku 1950 prováděl systematický vědecký výzkum v Laboratoři experi-
mentální a užité estetiky, od roku 1962 vyučoval na Akademii sztuk pieknych ve Varšavě a Hochschule für In-
dustrielle Formgestaltung v Ulmu, o rok později navrhoval design pro čs. strojírenský průmysl, stavební stroje 
Belzer Wuppertal a Poggenpohl v Německu. Od roku 1980 byl profesorem studia designu na HFBK Hamburg, od 
roku 1991 designér významných projektových studií kolejových vozidel v ČR – bezkolejová tramvaj, nové doprav-
ní systémy. Mezi lety 1963-1995 realizoval výrobní program Belzer, projekt kuchyňského programu a řady 6 typů 
nábytkového kování Poggenpohl, experimentální práce na konstrukcích a modelech z uzavřených a otevřených 
Al profilů, informační a orientační systém, tvar, konstrukce uzamykatelných sklopných sedadel pro Palác kultury 
Praha, řadu hydraulických rypadel DH 103 až DH 921 Uničov, samopojízdná rypadla a univerzální kolový nakla-
dač, důlní lokomotivy, typovou řadu lesních traktorů a lesní techniky, příměstskou patrovou jednotku vlaku, sou-
stavu dřevoobráběcích strojů střední kategorie, projekt na Komplexní informační a orientační systém MHD 
v Praze, projekt na 6vozové soupravy s plnou průchodností, projekt pro monorailovou dopravu Vrchlabí – 
Špindlerův Mlýn, koncepční projekt vysokorychlostního vlaku s kyvnými skříněmi pro koridor Berlín – Praha – 
Vídeň pro České dráhy se dvěma variantami čelního vozu a systémovou stavebnici tel. hovorny z ocel.profilů. 
V roce 1968 byl oceněn na Trienále Milano Hlavní cenou, v letech 1969 – 1990 řadou evropských cen za design, 
v roce 1993 cenou Vynikající design DC ČR.                                                                              (J. Pauly a J. Hulák) 
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GABRIEL VACH ML. (1976) 
 
Pochází z rodiny keramiků působící ve středočeských Netvořicích. Studoval Střední průmyslovou školu keramic-
kou v Bechyni (1990-1994), na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (1994-1996) a 
v ateliéru keramiky a porcelánu prof. Šeráka na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (1996-2002). V roce 
2002 získal ocenění Vynikající výrobek roku od Design Centra České republiky za čajový servis Metro. V témže 
roce také obdržel Cenu města Benešova pro mladého výtvarníka do 35 let a vyhrál 1. místo v soutěži studentské-
ho designu na veletrhu SiBo. Po roce 2000 působil společně se spolužákem z VŠUP Antonínem Tomáškem ve 
sdružení White Fruits. V současnosti je vedoucím ateliéru keramiky na Fakultě umění a designu Západočeské 
univerzity v Plzni.                                           (T. Fassati) 
 
JANA VAŇKOVÁ (1951) 
 
V roce 1973 absolvovala SUPŠ Uherské Hradiště, obor Tvarování strojů a nástrojů a tentýž rok nastoupila jako 
designérka do Meopty Přerov. Současně se věnovala grafickému designu, později krátce designu obalů, od roku 
1982 designu výrobků v externí spolupráci s Přerovskými strojírnami a firmou Preciosa Turnov. Mezi lety 1991-
2000 realizovala Dalekohled Spektiv 70, nivelační laser Neoplan D, střelecký dalekohled Artemis, sportovní dale-
kohled Hermes a další zaměřovací přístroje. V roce 1983 byla oceněna cenou Nejlepší výrobek resortu, v roce 
1993 a 1997 cenami Dobrý a Vynikající design DC ČR.              (J. Pauly a J. Hulák) 
                                                                                          

 
 
MAXIM VELČOVSKÝ (1976) 
 
Maxim Velčovský, absolvent VŠUP v Praze, se zabývá designem produktů ve vztahu ke svému prostředí. V roce 
2002 se stal spoluzakladatelem Qubus design studia. Zúčastnil se šedesáti společných výstav a jeho práce jsou 
zařazeny například ve sbírkách Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Moravské galerie v Brně nebo Mudac 
Lausanne. Jeho portfolio zahrnuje koncepty pro privátní galerie, stejně jako práce pro nadnárodní korporace. V 
roce 2006 se objevil na titulu kultovního britského časopisu Icon, přednášel v Londýně, Bělehradě a Berlíně. Jeho 
práce pro Qubus design studio byla zařazena Marcusem Fairsem do publikace Twenty-First Century Design a 
v roce 2007 byl v publikaci & fork vybrán mezi 100 nejzajímavějších mladých produktových designérů  poslední 
pětiletky. Podílí se na publicistice propagující kvalitní design, spolupracoval také s českou designérskou revuí 
Blok. Od roku 2010 pedagogicky působí na pražské VŠUP a je ředitelem firmy Lasvit.         (T. Fassati) 
 
VLASTISLAV VÝBORNÝ (1944) 
 
V roce 1962 absolvoval SPŠ strojní v Kopřivnici, 1964 SUPŠ Uherské Hradiště. Mezi lety 1966-1999 pracoval 
jako designér postupně v podnicích: Blex Karlovy Vary, Tatra Kopřivnice, Moravskoslezská vagonka Studénka a 
Romotop Suchdol nad Odrou. Realizoval inovaci vozu Tatra 613, kabriolet pro Ministerstvo národní obrany 
ČSSR, dvoupatrovou elektrickou jednotku řady 471 pro České dráhy, projekty úspěšné řady bytových krbů, krb 
Opus. V roce 2001 získal ocenění Dobrý design DC ČR, v roce 2002 Vynikající design DC ČR a v roce 2007 top 
Platinum Adex award for Design Excellence v USA.                                                                   (J. Pauly a J. Hulák)     
                                                                                                                 



MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU BENEŠOV – OSOBNOSTI SBÍRKY DESIGNU 

17 
 

 
 
WILHELM WAGENFELD (1900 – 1990) 
 
byl významný německý designér 20. století, jeden z průkopníků průmyslového designu, absolvent Bauhausu ve 
Výmaru. Wagenfeld věřil, že předměty pro každodenní potřebu v domácnosti by měly být „dostatečně levné pro 
dělníka a dost vyhovující pro bohaté.“ Po založení Bauhausu v Dessau v roce 1925 Wagenfeld zůstal ve Výmaru 
a nastoupil jako asistent v kovodílně nově založené Bauhochschule Výmar, kde pod vedením László Moholy-
Nagye a ve spolupráci s Karl J. Juckerem vytvořil konstrukce pro světla MT 8 v kovovém provedení a MT 9 ve 
skleněném provedení. Některé z jeho více než 600 návrhů, a to především ve skle a kovu, jsou dodnes vyráběny 
jako klasika designu, např. nadčasová stolní lampa s polokulovitým zvonem je stále jednou z nejznámějších Wa-
genfeldových realizací, uváděna a prodávána pod názvy Wagenfeld nebo Bauhaus lampa. V roce 1928 převzal 
vedení dílny. Po uzavření Bauhochschule v roce 1930 se Wagenfeld věnoval tvorbě pro společnost Jenaglass 
Schott & Gen. Během tohoto působení navrhl další známé vzory, jako např. servis z ohnivzdorného skla, který se 
rovněž stal vyhledávanou klasikou, vyráběnou téže firmou do současnosti. V letech 1931-1935 působil jako pro-
fesor na Státní umělecké akademii Grünewaldstrasse v Berlíně. Poté převzal umělecké vedení Spojených Lužic-
kých skláren, kde ve spolupráci s Charlesem Crodelem otevřel svým realizacím nové možnosti v přístupu do 
muzeí a na výstavy. Za druhé světové války byl povolán do vojenské služby na východní frontu, neboť odmítal 
nacismus. Po návratu ze sovětského válečného zajetí byl na krátkou dobu pedagogem na Univerzitě výtvarných 
umění v Berlíně, kde byl roku 1968 jmenován čestným profesorem. V roce 1954 založil Dílny Wagenfeld, kde 
působil až do roku 1978. V roce 1937 získal Zlatou medaili na Světové výstavě v Paříži, v letech 1940 a 1957 
Grand Prix na trienále v Miláně, v roce 1968 medaili Heinrich Tessenow, v letech 1969 a 1982 Federální cenu 
„Dobrý vzhled“ za nápojový servis „Greif“ a za Wagenfeld – lampu.         (T. Fassati) 
 
OTTO WAGNER (1841 – 1918) 
 
Studoval na technice a akademii ve Vídni a na akademii v Berlíně. Poté vyučoval na berlínské akademii, kde 
vytvořil moderní ateliér, kterým prošla řada budoucích vynikajících architektů (Josef Hoffman, Leopold Bauer, 
Josef M. Olbrich, Jan Kotěra, Jože Plečnik, Max Fabiani a další). V roce 1895 vydal publikaci Moderní architektu-
ra, kde se programově rozešel s historismem: „… dílo, které navrhujeme, musí věrně vyjadřovat naši dobu (…) 
špatně navržený předmět nemůže být krásný.“ V roce 1897 se stal členem hnutí Secession, založeného jeho 
žáky. Stěžejním Wagnerovým dílem je budova poštovní spořitelny, postavená ve Vídni v letech 1903-1906 neda-
leko Ringstrasse (pro umístění na Ringstrasse byla příliš moderní) ve stylu geometrické secese, někdy označo-
vané za předchůdkyni funkcionalismu. Zařízení z ohýbaného buku realizovaly firmy J. & J. Kohn a Gebrüder Tho-
net podle Wagnerových návrhů. Svým krédem „funkcionalismus-konstrukce-poezie“ byl představitelem originální-
ho moderního stylu geometrického pojetí secesní architektury.           (D. Karasová)  
 

 
 
SORI YANAGI (1915) 
 
Sori Yanagi významný japonský designér vystudoval uměleckou školu v Tokiu. V letech 1940-1942 pracoval u 
designéra Charlotte Perrianda, který byl v té době v Tokiu jako konzultant umění a řemesel pro Japanese Board 
of Trade. V roce 1952 Sori Yanagi založil Yanagi Industrial Design Institute. Jeho nejznámějším dílem je stolička 
„Butterfly“ z roku 1954, vytvořená ze dvou lehce zakřivených překližkových částí. Název „Butterfly“ – motýl získala 
díky svému elegantnímu tvaru. Design Sori Yanagiho představuje perfektní souhru japonské ohleduplnosti a 
západního designu. Jeho další známé dílo, „Elephant Stool“ z roku 1954, je jednoduchá stolička vyrobená ze 
skleněných vláken zesílených pryskyřicí. Sori Yanagi je všestranným designérem, kromě nábytku navrhuje také 
osvětlení, skleněné předměty, příbory a dětské hračky. Mezi jeho díla patří i stanice metra, automobily a motocy-
kly. Od roku 1977 je Sori Yanagi ředitelem Japanese Folk Art Museum v Tokiu.          (T. Fassati) 
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