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BYDLENÍ

DESIGNDESIGN
SE ZLATÝM DNEM

Seznamte se 
s mladými 
designéry, 

kteří uchopují 
odkaz českého 

řemesla i lidové 
tradice po svém 
– dekadentně, 

ironicky, 
minimalisticky 

i nadčasově. Oživují 
fi gurální porcelán 
s ručním dekorem, 
tradiční tkalcovství 
i folklorní chodskou 
keramiku a novým 
pojetím je dostávají 

zpět do života 
a do současných 

interiérů.
TE X T:  K AROLÍNA HORNOVÁ

DESIGNDESIGN
PŘÍRODNÍ MATERIÁLY 
Juta, len a režné plátno 
nacházejí své místo 
i v moderním textilním 
designu. 
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ČČeské řemeslo, to pro mnohé z nás znamená především 
sklářství a porcelán. „Zlaté dno“ českého řemesla je ale 
mnohem širší a zapomenout nelze na odvětví, kterým se 
u nás počátkem 20. století zabývalo přes deset tisíc dílen 
a továren – zpracování textilu. Textilní výroba u nás sahá 
do hlubokého středověku, kdy bylo plátenictví a soukenictví 
jedním z mála svobodných řemesel. Má u nás tak patrně 
delší kořeny než sklářství, o kterém jsou první zmínky ze 
13. století z oblasti Lužických hor.

První textilní manufaktura u nás vznikla roku 1678 
ve Kdyni: Zaměstnávala pět set dělníků a spolupracovala 
s dalšími až šesti tisíci domácími výrobci. To je na tehdejšího 
půldruhého milionu obyvatel opravdu úctyhodné číslo. 
Sklářství v té době fungovalo především v rámci menších 
horských manufaktur a stalo se mimo jiné oblíbeným 
předmětem žertovných i luxusních dárků vyšších vrstev 
obyvatelstva: Právě do této doby datujeme první fi gurky 
z barevného tvarovaného skla i takzvaný český křišťál.

Tradice pokračovala ale i v dalších stoletích – 
Leitenbergova továrna ve Verneřicích byla roku 1797 prvním 
textilním průmyslovým provozem ve Střední Evropě. 
Vznikla pouhých 25 let po nejstarších provozech v Anglii, 
od nichž také tajně okopírovala technické vybavení – to 
bylo sestrojeno podle propašovaných anglických nákresů. 
Do stejného desetiletí datujeme vznik první české 
porcelánky v Horním Slavkově. 

Do té doby byla materiálem pro dekorativní i užitné 
nádoby především kamenina a keramika. Pokud jste si 
právě vybavili tu chodskou, pak vězte, že ta je ve skutečnosti 
mladší než český porcelán. Dnes tradiční malované 
vzory se masově rozšířily až v 19. století jako součást 
„marketingového tahu“ – na popud turistů, kteří si 
z Chodska chtěli odvážet „něco typického“. Jeden příklad 
za všechny, že tradice vznikaly a vznikají různě a ani před 
sto lety nešlo vždy jen o dědictví předků.

ODVÁŽNÁ TRADICE 
Zmíněná řemesla byla u nás natolik zakořeněná, že se 
ctí přežila i neslavné doby – i když mnohdy jen o vlásek. 
Ať už to byl odchod německých textilních továrníků 
po druhé světové válce, znárodnění prosperujících podniků, 
nemožnost provozovat zajetou živnost, ale i změna trendů, 
nebo ještě později nástup masové výroby dostupných 
kousků, které začaly být po revoluci k mání v řetězcích 
s bytovými doplňky. Řemeslný a do jisté míry tradiční 
odkaz má své místo i v aktuálním českém designu.

NEPRAVIDELNÉ TVARY
Ručně vyráběné nádobí Salt 
prodává WestwingNow.cz

Luisa Bělohlávková, mladá 
designérka, o níž můžeme v poslední 
době slyšet stále častěji, zakládá 
svou tvorbu právě na „ruční práci“ 
a přímém kontaktu s hmotou. 
Do každého kousku tak může 
vtisknout detail, který ho činí 
originálním. „Hlavní médium je pro 
mě keramická hmota. Věnuji se jak 
volné tvorbě, tak jejím průnikům 
do designu. V poslední době se 
zaměřuji hlavně na práci rukama, 
tedy nepoužívám formy ani hrnčířský 
kruh, mám ráda nepravidelné tvary 
a nedokonalosti,“ říká designérka.

Její doménou jsou sochy, vázy, ale 
i užitá keramika jako čajové servisy 
nebo jídelní sety. Důležité pro ni je, aby 
každý kus byl originál: „I proto ve své 
tvorbě často využívám mačkání hmoty 
nebo ruční dekorování či malbu. Baví 
mě ilustrace, která v mojí tvorbě také 
hraje velkou roli – podle svých kreseb 

Luisa Bělohlávková, mladá Luisa Bělohlávková, mladá 
designérka, o níž můžeme v poslední 

SOUČASNÉ CHODSKO
Značka ÓDA NA DOMA 
přetváří typické lidové motivy 
na decentní reliéfní dekor

VYBROUŠENÝ 
MINIMALISMUS
Vázy značky ÓDA 
NA DOMA vycházejí 
z tradiční techniky 
broušeného skla

RUČNÍ PRÁCE 
Z E-SHOPU
Řemeslně 
zpracované pohárky 
Junomi, prodává 
WestwingNow
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modeluji sošky nebo tvořím barevné dekory na nádobí.“ V její 
tvorbě má své výrazné místo i nadsázka a ironie. Jedna z jejích 
aktuálních novinek tak spojuje odkaz typických porcelánových 
sošek s tradicí až jazykovědnou – Luisa v nich zhmotňuje původ 
„typických“ českých sprostých slov.

„Při tvorbě sošek, které jsem dělala na Umprum v ateliéru 
keramiky a porcelánu, jsem hledala inspiraci v klasických 
plastikách známých českých, dnes již často zaniklých 
porcelánek, jako jsou Royal Dux, Ditmar Urbach a další. 
Nejrůznější romantické výjevy, ale i zobrazení všedních 
scenérií, sošky, které mají doma naše babičky, 
nebo plastiky, které si z dětství pamatují naši 
rodiče. Chtěla jsem vytvořit sochy, která 
by mohly navázat na tuto tradici, a zdobit 
tak i současné interiéry. Použila jsem 
k tomu ale jinou, vlastní techniku, a tak 
je každý kus, na rozdíl od těch sériově 
vyráběných, originálem,“ osvětluje 
designérka pozadí odvážné série sošek.

NATURÁLNÍ ODSTÍNY 
Řemeslně zpracované výrobky 
najdeme i v řetězcích a e-shopech, 
jako je WestwingNow

OD KOŘENŮ K DEKADENCI 
I NADČASOVOSTI
Design není jen „výrobek“ nebo 
„dekorace“, ale nápad, kterému byl dán 
tvar a který zároveň nese svůj význam 
nebo myšlenku přesahující rámec běžné 
„věci do bytu“. Poctivá řemeslná práce je 
jednou z možností, jak toho docílit a jak 
dát i lehce dekadentním dílům další 
přidanou hodnotu: „Řemeslo i tradice 
jsou samozřejmě nedílnou součástí práce 
s keramikou a pro mě důležitý zdroj 
inspirace. Často používám tradiční 
techniky, ať už v dekoru, nebo tvaru, 

a přetvářím jejich původní 
význam do vlastního, 

současného kontextu,“ 
doplňuje Luisa 

Bělohlávková.
Její tvorba je 

ukázkou, že 
tradice nemusí 
být nuda, 
která se hodí 

STAV A ČLUNEK
Tak vzniká tkanina 
v Moravské gobelínové 
manufaktuře

PŘED ZROZENÍM
Špulky vláken, z nichž vznikají 
deky značky IHOR

DESIGN Z TKALCOVNY 
Spoluautor kolekce 
PIET Ihor Sabadosh 
v Tkalcovně Kubát

TRADICE 
NEMUSÍ BÝT 

NUDA, CO SE HODÍ 
JEN DO VITRÍNY 

V BABIČČINĚ 
KUCHYNI
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INZERCEjen do vitríny v babiččině kuchyni nebo do bytu plného 
starožitností. A v současném českém designu není zdaleka 
sama. 

Požádali jsme ji, aby nás upozornila na další současné 
tvůrce, kteří tvoří v duchu lokálních tradic. „Mezi takové 
patří třeba projekt ÓDA NA DOMA Johany Němečkové 
a Barbory Vildové, věnující se klasickým českým řemeslům, 
jako je tvorba nábytku a také ručně malovaný porcelán,“ 
zmiňuje designérka. 

Jejich porcelán odkazuje na chodskou keramiku, jejíž 
typický dekor na černém nebo bílém podkladu je na dnešní 
dobu až moc výrazný, a dostal se tak do pozice sběratelského 
kousku. Designérky ho chtějí vrátit do „běžného života“: 
Pestrobarevnou malbu převedly pouze do bílé, která díky 
specifi cké technice vystupuje do reliéfu. Je nenápadná, ale 
pokud ji vezmeme do ruky a věnujeme hrnku či talíři trošku 
pozornosti, objevíme krásu lidového dekoru, který díky 
decentnímu, nadčasovému pojetí do moderního interiéru 
nejen zapadne, ale také v něm vynikne. 

DEKA JAKO DESIGNOVÝ SOLITÉR
„Z oblasti textilní tvorby bych určitě zmínila značku IHOR 
Sáry Matysové a Ihora Sabadoshe, která se představila 
na posledním Designbloku,“ doplňuje Luisa Bělohlávková 
další ze svých vrstevníků, kteří navracejí české textilní 

LUISA BĚLOHLÁVKOVÁ
Mladá česká designérka a studentka UMPRUM v Praze 
tvoří v rámci Ateliéru keramiky a porcelánu Maxima 
Velčovského a Milana Pekaře. Velkou inspirací pro její tvorbu 
jsou starožitnosti, u kterých si všímá jejich odvážného, až 
dekadentního potenciálu. Jejich odkaz kombinuje s inspirací 
z běžného života – vedle tradičně působících dekorů jsou její 
díla zdobena třeba ztvárněním jejích vlastních fobií (davy lidí, 
hromadná doprava), nebo upozorňují na některé společenské 
stereotypy (či je naopak boří). Její mačkaný jídelní servis 
Večeře byl nominován na ceny Czech Grand Design a Cenu 
Designbloku a získala nominaci ELLE Deco International 
Design Awards v kategorii Mladý talent. Svá díla prezentuje 
na instagramovém účtu @luisa_ceramics, kde sděluje novinky 
i přijímá zakázky na míru – ať už jde o sošky, jídelní a čajové 
servisy, nebo i samostatné kusy nádobí.



OSKAR
Pletená dětská přikrývka 
od značky IHOR

PIET
Česká značka IHOR vzdává 
hold českému tkalcovství 
i malíři Pietu Mondrianovi

GLOBUS POMÁHÁ 
ORGANIZACÍM 
ZASAŽENÝM PANDEMIÍ

Program Globus Lepší svět již popáté fi nančně pomůže 
organizacím realizovat veřejně prospěšné projekty. Letos 
jsou vyčleněny 4 miliony korun na podporu lidí, komunit 
nebo projektů, které se zaměřují na pomoc během pandemie 
koronaviru i po ní. O jeden milion korun se podělí tři organizace 
s celostátním působením, další 3 miliony jsou určené pro 45 
projektů v okolí třiceti kilometrů hypermarketů Globus. 

Skrze přihlášené komunitní projekty program Globus Lepší 
svět podporuje handicapované, děti, seniory a další potřebné 
ve svém regionu. „Loni na jaře jsme věnovali pomoc nejen malým 
organizacím, ale i těm s celostátní působností, které pomáhaly 
a pomáhají lidem, kterým pandemie ještě více ztížila život. A letos 
v tom budeme pokračovat, celé 4 miliony korun pomohou těmto 
potřebným,“ řekla Lutfi a Volfová, mluvčí hypermarketů Globus. 

Více informací zjistíte na www.globus.cz/lepsisvet.

SKRYTÉ VÝZNAMY
„Neklidný“ talíř z kolekce Večeře a soška Kokot, 
ztvárňující původ významu sprostých slov
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Z RODINNÉ 
DÍLNY 
DO E-SHOPU
Zájmu zákazníků o poctivou ruční 
práci, kvalitní řemeslné zpracování 
i nadčasovost, kterou tradiční prvky 
přinášejí, si všimly už i velké řetězce, 
a především e-shopy s doplňky 
do interiéru. „K řemeslu odkazuje i styl 
wabi-sabi, který z Japonska dobyl 
celý svět: Je to styl zaměřující se 
na krásu skrytou v nedokonalostech. 
Wabi znamená jednoduchost, zatímco 
sabi je krása pocházející z času. 
Tento trend skládá poklonu řemeslu. 
Nerovnoměrně tvarovaný talíř nebo 
pohár můžeme považovat za vadný, 
nebo se nechat vést touto japonskou 
fi lozofi í a ocenit jeho jedinečnost,“ říká 
Marta Suchdolská, kreativní ředitelka 
společnosti Westwing CEE, která 
se rozhodla požadavku zákazníků 
na jedinečnost a „nesériovost“ vyhovět: 
„Ve společnosti Westwing k řemeslu 
také přistupujeme s úctou a respektem – 
díky rozsáhlé síti kontaktů se dostáváme 
i k malým podnikům a rodinným dílnám 
v celé Evropě, díky kterým mohou 
zákazníci snadno získat neobvyklé 
předměty, například z Itálie nebo 
Španělska, a těšit se jimi i ve vlastních 
domovech,“ doplňuje Suchdolská.

tvorbě její renomé, 
spojené třeba s linií 
umělecké tapiserie 
60. až 80. let. 

Jejich aktuální 
kolekce Piet nese v názvu 
křestní jméno malíře 
Mondriana, který – stejně jako 
IHOR v této kolekci – redukoval vzory na nejzákladnější 
linie a barvy.

Geometrické uspořádání, pro tkané deky do jisté míry 
typické, přenášejí do čistých vertikálních a horizontálních 
linií, které dávají vyniknout právě řemeslné stránce 
a doslova vyprávějí příběh jednotlivých textilních technik. 
Na ty se autorská dvojice pečlivě soustředila a vybrala 
několik výrobců, kteří se na zpracování kolekce podíleli: 
Ručně tkané kelimové koberce vznikly v Moravské 
gobelínové manufaktuře (která byla první svého druhu 
v Československu) a deky a utěrky byly realizovány 
v rodinné Tkalcovně Kubát ve Strmilově.

Kombinace žluté, režné, červené a černé barvy působí 
výrazně a díky materiálu zároveň i měkce. Minimálním 
vyjádřením dosahují maximálního efektu a z praktického 
doplňku dělají výrazný designový solitér. Produkt, 
který navazuje na tradici tkalcovského řemesla, tak 
najde své místo jak v tradičním, tak moderním a zcela 
minimalistickém interiéru – a to je jeden z předpokladů 
pro udržení, respektive navrácení „ruční práce“ do našich 
domovů. 

ŘEMESLNÝ 
A DO JISTÉ 

MÍRY TRADIČNÍ 
ODKAZ MÁ 
SVÉ MÍSTO 

I V AKTUÁLNÍM 
ČESKÉM 
DESIGNU

ŠÁLEK „VODA“
Designérka Lenka Malíská 
spojuje karlovarský porcelán 
s moderním přístupem 
a inspirací v přírodě. Prodává 
Originalniporcelan.cz

tvorbě její renomé, 

MAKOVIČKA
Karlovarský porcelán a tradiční 
motiv v neotřelém pojetí. 
Šperky vyrábí Studio Malíská.
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