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Průmyslový design je spojen s průmyslovou výrobou v celém jejím vývoji. V devatenáctém století byl iniciátorem a tvůrcem průmyslového výrobku majitel firmy nebo konstruktér. Byli to univerzální tvůrci, kteří zvládali řešit tehdejší požadavky
na výrobek, to je, technické problémy, konstrukci, technologii, funkci a vzhled výrobku. Tehdy nastal vedle individuální
řemeslné výroby výrazný nástup procesu sériové výroby.
V druhé polovině 20. století se design stává hlavním výrazem kvality a projevem komplexní péče o vznik nového výrobku. Velká pozornost se věnuje také pracovnímu prostředí. Norma na barevnost obráběcích strojů ztrácí svoje opodstatnění a do výrobních hal se dostává větší pestrost barev nejen strojů, ale celých interiérů výrobních hal. Obecnými
požadavky té doby jsou kritéria, podle kterých se výrobky tvořily a posléze i posuzovaly. Jsou to požadavky sociální,
funkční, ergonomické, estetické. Splnění těchto kritérií dává výrobku jeho kvalitu.
V závěru dvacátého století se design stává novou filozofií spotřeby a užití. Snaží se respektovat také přírodu a chránit
životní prostředí. U řešení výrobků, už v procesu navrhování, se počítá i s tím, jakou formou bude výrobek likvidován po
době své životnosti.
Design i v tomto století stále slouží k naplňování základních lidských potřeb, zkracuje distanci mezi výrobkem a uživatelem. Řešení nového výrobku má být srozumitelné a nelze z něj vypustit lidského činitele. U tvůrců předpokládá konstruktérské zkušenosti a výtvarné schopnosti. Interiérový architekt, průmyslový designér, aranžér, grafik, keramik, oděvní
návrhář… to byly názvy profesí, které jsou v současné době zařazené pod jeden pojem „design“. Pokud se setkáme
s pojmem „produktový design“, tak jde o tvorbu, jejímž výstupem je zpravidla sériový výrobek. Lze ale také říci, že
produktový design je kreativní proces, na jehož začátku identifikujeme nějakou potřebu trhu. Pro daný problém pak hledáme nejlepší řešení tak, aby vyhovovalo technickým požadavkům a zároveň bylo atraktivní. Při návrhu se zohledňuje
mimo jiné poměr cena/kvalita, potřebné materiály, ergonomie a mnoho dalšího.
Jak probíhá proces tvorby produktového designu? Dobrý design nikdy nevznikne tak, že si designer sedne za stůl
a prostě něco nakreslí. Na začátku každého produktového designu proběhne důkladná analýza problému, potřeb
budoucích uživatelů produktu a estetických požadavků. Je třeba jasně říci, kde, kým a jak se bude produkt používat.
Teprve pak mohou vzniknout první návrhy. Ty jsou provedené v kresbě, následuje tvorba modelu, technická dokumentace a výroba prototypu. V každé fázi tvorby jsou nutné konzultace se zadavatelem, konstruktéry a ověření funkce
u budoucích spotřebitelů. Po začlenění připomínek z procesu schvalování do řešení výrobku je možné začít se sériovou
výrobou...
Design patří k nejmladším oborům umělecké tvorby. Je možné konstatovat, že je také atraktivním oborem pro mladé
talenty. Ty zajímá tvůrčí práce, vymýšlení nových idejí a jejich realizace. Možnost realizovat dobré myšlenky v designu
je v současné době reálná vzhledem k technologickým postupům a novým materiálům, které za poslední léta přináší
vývoj v celém světě.
Připomenula bych jednu odlišnost, kterou má design od volného umění. U sochy nebo obrazu najdeme i jméno
autora. To u výsledků práce designéra není obvyklé. Designér zůstává ve většině případů v anonymitě. Jeho jméno je
zveřejněno většinou pouze v odborném tisku, nebo na výstavách.
Tato výstava proto odkrývá anonymitu některých tvůrců designu, kteří působili, nebo ještě působí na Plzeňsku (anebo
naopak působit budou). Je konfrontací prací starší generace s tou novou, která se na práci v oboru teprve připravuje...
ISBN: 978-80-905400-8-8

Marie Kasalická
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MgA.

ANNA ARNETOVÁ
Obory umělecké činnosti:
design, kresba, malba

návrh a realizace interiéru
4

návrh a realizace interiéru
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Ing. arch.

VL ADIMÍR HRUBÝ / 1929–2017
Obory umělecké činnosti:
interiérová a nábytková tvorba

židle, kov
6

dětské židle, dřevo
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Akad. soch.

MARIE KASALICKÁ
Obory umělecké činnosti:
design

STS Horažďovice – OTAVAN – jednonápravový sběrač – 1972
MEDICA FILTER – Kašperské Hory – respirátor – 1991
8

ŠKODA Plzeň – cigaretový stroj C9 – diplomová práce – 1968
9

PETR KOZEL
Obory umělecké činnosti:
malba, interiér

Osvětlení po způsobu
dvojice závěsných lamp nad
stůl do střídmého interiéru
vnáší moment překvapení.
Zneklidňující klam oka
dovedně využívá lomů světla
a hry odlesků pomyslné
kaleidoskopové camery
obscury. Tvůrce poskytuje
uživatelům rozvinout vlastní
představivost. Jeho objekty
vybízejí k nekonečným
možnostem výkladu
v souvislosti s technikou
provedení, rafinovanou
rozdílností vnější a vnitřní
formy a tenkou hranicí mezi
jasně ohraničenou realitou
a nekonečnou dimenzí
představ.
Jaroslav SOJKA / kurátor

Krasohled, 30 × 60 × 40 cm, design Petr Kozel, Atypinterier design, realizace Atelier Skleo
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6 × nerez svítidlo., 4 ks box, ocel – dřevo, celkem 80 m2, design Petr Kozel
Atypinterier design, realizace Atelier Skleo
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Akad. soch.

FRANTIŠEK PELIK ÁN / 1948–2016
Obor umělecké činnosti:
průmyslový design

obráběcí centrum strojírny TYC Mýto, realizováno
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interiér nízkopodlažní tramvaje Škoda 14 T, realizováno
13

Mgr.

KAREL SYKA

Obory umělecké činnosti:
malba, grafika, design

design retro sportovního automobilu Gordon roadster, karoserie a interiér. Technika a design V. Friml.
Vyroben v Plzni v počtu 20 kusů.
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Akad. arch.

VÁCLAV ŠMOLÍK
Obory umělecké činnosti:
architektura, design, malba

popelník – Oktogon, spolupráce Nikita Rashetska
16

design lustru do kanceláře, spolupráce Nikita Rashetska
17

Mgr. et BcA. Lenka Lišková

SERVÍROVACÍ STOLEK ËDA

Nerudovka je střední odborná škola v Plzni, na které lze studovat jeden ze 3 uměleckých oborů: Grafický design, Multimediální tvorbu a Design interiéru. A právě obor Design interiéru vám představujeme. Jedná se o zajímavé studium, ve
kterém se žáci naučí estetickému cítění, navrhování interiérových solitérů i celých interiérů budov. Sami si také vyzkouší
jednotlivé kusy nábytku nebo interiérové doplňky vyrobit. Studium spojuje znalosti a dovednosti z navrhování, práci v počítačových programech a řemeslnou průpravu. Práce našich studentů jsou oceňovány na tuzemských i mezinárodních
soutěžích. Část oceněných prací vám představujeme na této výstavě.

Pevná kovová konstrukce s integrovanou
mřížkou zaručí, že Vám ËDA uschované víno
určitě nevyklopí a díky měkoučkému výpletu z
marshmallow příze bude v ËDOVI jako v bavlnce.
Odjímatelný tác z masivního dřeva se bude
hodit při jakékoliv příležitosti na roznášení pítí a
zákusků.

MAGDALENA MARKOVÁ , servírovací stolek ËDA
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MATURITNÍ PRÁCE

MAGDALÉNA MARKOVÁ , POP toaletní stolek
20

Navrhovala: Michaela Svobodová / Školní rok: 2018-2019 / Vedoucí práce: Mgr. et BcA. Lenka Lišková

MICHAELA SVOBODOVÁ , interiér advokátní kanceláře
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BLANKA TOUPALOVÁ , Origami Bird – židle
22

ALEXANDR ZIKMUND, Hausboat
23

Hana
Vykysalová
2. ročník MgA.
obor Design

Ptačí budka

Hana
Vykysalová
2. ročník MgA.
obor Design

Ptačí budka

SUTNARKA / Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (FDULS) Západočeské univerzity v Plzni vznikla 1. září 2013
transformací Ústavu umění a designu, čímž se završil desetiletý rozvoj školy, která si za dobu své existence vybudovala
pevné postavení mezi ostatními vysokými uměleckými školami v České republice.
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU je vyhledávanou vzdělávací institucí v oblasti výtvarného umění a designu. Studenti zde pod vedením řady významných českých umělců získávají bakalářské a magisterské vzdělání v širokém spektru oborů zaměřených na design, aplikované a užité umění.
356 mm

Práce na výstavě představují ucelený soubor ptačích budek. Studenti z ateliéru Jana Korabečného měli za úkol navrhnout a vyrobit funkční budku pro vybrané druhy ptáků. Na plakátech představují základní životní podmínky a prostředí
vybraného ptactva.

221 mm
217 mm

Ptačí budka slouží pro Sýkoru modřinku. Vletový otvor je opatřen kovovým plíškem,
který zabraňuje k poškození (zvětšení) otvoru většími druhy ptactva a následnou
okupací budky. Oplechovaná střecha chrání před vnějšími vlivy a její zkosení zabraňuje přístup predátorů. Inovací této budky je jednoduchá variabilita uchycení pomocí objímky na sloupy nebo lampy v městských parcích. Budka je nasunuta na závitové tyče a připevněna maticemi. Na spoje desek z masivu (tl.20mm) jsou použity
šroubovité hřebíky.

doba hnízdění

charakteristika druhu

Sýkora Modřinka

356 mm

Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) je malý sýkorovitý pěvec.
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• Délka těla: 11–13 cm
• Rozpětí křídel: 20 cm
• Hmotnost: 11 g
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Hnízdí v různých dutinách stromů a hnízdních budkách. Zpravidla klade 6-12 vajec,
inkubační doba činí 2 týdny a mláďata opouští hnízdo po 17-20 dnech. Hnízdo je vytvořeno z trávy a mechu a je vystláno peřím či chlupy. Sezení na vejcích probíhá na
počátku jara, kdy se objevují housenky píďalky.

1 – 2× ročně
duben – červenec
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lokace budky: umístění v prostředí, které je polozakryté zelení (křoví, větve…)

221 mm
217 mm

výška umístění budky: cca 3m na sloupu
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Ptačí budka slouží pro Sýkoru modřinku. Vletový otvor je opatřen kovovým plíškem,
který zabraňuje k poškození (zvětšení) otvoru většími druhy ptactva a následnou
okupací budky. Oplechovaná střecha chrání před vnějšími vlivy a její zkosení zabraňuje přístup predátorů. Inovací této budky je jednoduchá variabilita uchycení pozdroj: www.birdguides.com
mocí objímky na sloupy nebo lampy v městských parcích. Budka je nasunuta na závitové tyče a připevněna maticemi. Na spoje desek z masivu (tl.20mm) jsou použity
šroubovité hřebíky.

HANA VYKYSALOVÁ , 2. ročník MgA., obor design, ptačí budka
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BcA. Tereza
Albrechtová
3. ročník MgA.
obor Design

Tomáš
Starý

Ptačí budka

3. ročník MgA.
obor Design

Ptačí budka

350 mm

Budka je vyrobena z lehčené betonové směsi a dubového dřeva ošetřeného proti vlhkosti. Uchycení je zajištěno kovovou konstrukcí, která je pevně přivrtána do
zdi a budka je následně na konstrukci zavěšena. Tento způsob uchycení bez vrtání
do betonu prodlužuje životnost budky, která nemá tendenci praskat. Betonové
330 mm

budky oproti dřevěným lépe odolávají vnějším vlivům.
Lehký beton se sepeciálním kamenivem liapor je pevný a trvanlivý jako klasický
beton, navíc má však několik výhod, jako nízkou objemovou hmotnost, výborné

Výsledná podoba budky pro rorýse se vyznačuje jednoduše řešeným přístupem do
budky pro případnou kontrolu, či čištění vnitřních prostor - k tomuto účelu slouží
vyklápěcí dvířka čelní strany, aretace funguje na principu magnetu. Druhým inovativním řešením je možnost zcela uzavřít velikost vstupního otvoru, který musí pro

tepelně-izolační vlastnosti, odolnost vůči žáru a je recyklovatelný.
Přední a zadní stěna je vyrobena z kvalitního dřeva, stejně jako bidýlko, které slouží
především pro mláďata poštolky, když se učí létat.
400 mm

rorýse dodržovat stritkní rozměry. Uzavření budky se hodí pro období mimo dobu
hnízdění, kdy by mohla být budka dodatečně obsazena jinými ptáky, či sršni a po-

300 mm

materiálu proti povětrnostním vlivům.

34cm

kov
280 mm

150 mm

dobně. Posuvník se dá zevnitř zajistit, aby se nemohlo stát, že si pták vlet do budky
nechtěně sám uzavře. Tvar a velikost budky vychází více méně z ozkoušených principů - ví se, že vletový otvor by měl být nakloněn pod úhlem, jelikož rorýsi do budky
vlétají zespod. Budka si zakládá na funkčnosti, ale to jí neubírá na celkovém pozitivním estetickém dojmu a smyslu pro detail - všimněme si např. okapničky či přesahů

hliník/
plech

dřevo

22 cm

150 mm

lehčený beton

310 mm
350 mm

na
ná

doba hnízdění

charakteristika druhu

Poštolka obecná

26cm

smrkové
dřevo

Poštolka obecná je malý zástupce z řádu sokolů. Mezi znaky patří výrazně zašpičatělé konce křídel a delší ocas. Pro druh je typické rezavohnědé zbarvení zad. Roz-
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11

udka

pětí křídel se pohybuje v rozmezí 70–80 cm. Poštolky hnízdí v otevřené krajině v
návaznosti na potravu, na okrajích lesů a reaguje na změnu krajiny. Vlastní hnízdo
nestaví, využívá hnízda jiných ptáků, větší dutiny, přirozené i budky. Ve městě hnízdí

01
02

v kostelních věžích, na půdách, balkonech a ve výklencích ve zdivu. Hnízdí od konce

10

03

dubna do července jednou ročně, při výrazně příznivých podmínkách výjimečně
zahnízdí i dvakrát. Samice snáší zpravidla 3–7 vajec.
lokace budky: v otevřeném prostoru, vchod do budky by měl být směřován na jiho-

2× ročně
květen – červenec

doba hnízdění

východ, případně tak, aby byl chráněn před převládajícími větry

09

04

charakteristika druhu

Rorýs obecný

výška umístění budky: minimálné 4 metry
hnízdní materiál: písek

08

05
potrava: hraboši, ještěrky, drobní ptáci
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06

BcA.
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TEREZA ALBRECHTOVÁ , 3. ročník MgA., obor design, ptačí budka

01

11

TOMÁŠ STARÝ, 3. ročník MgA., obor design, ptačí budka

02

zdroj: www.adobestock.com

10

03
1× ročně
květen– červenec

09

Rorýs je nejlepší letec mezi ptáky. Mimo hnízdní období je stále ve vzduchu, někdy se
v letu otáčí podél své osy. Dorůstá délky až 19 cm s rozpětím křídel zhruba 40 cm. Často létá ve skupině v kruzích a velmi hlasitě se ozývá. Rorýs ve vzduchu spí, páří se i pije.
Dokáže nabrat až výšku dvou kilometrů, aby mohl při klesání spát. Živí se drobným
hmyzem a kvůli svým zakrnělým končetinám se dokáže jen minimálně pohybovat po
pevném povrchu. Rorýs původně hnízdil v dutinách stromů a štěrbinách skal, ale se
stavbou budov se adaptoval na hnízdění ve skulinách zdiva vyšších domů. V Čechách
se jedná o ohrožený druh, jelikož jeho hnízdiště ohrožuje masivní zateplování budov.
Přirozeným predátorem může být sokol a poštolka.

04

lokace budky: panelová zástavba Plzeň - Doubravka/ na panelových sídlištích na
Lochotíně, Vinicích, ve Skvrňanech či staré zástavbě na Borech - pod střechami
výška umístění: alespoň 4m nad zemí; na místech kde nejsou v jejich startovací dráze
vyšší stromy
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Tomáš
Starý
3. ročník MgA.
obor Design

Ptačí budka

Výsledný návrh budky pro sýčky se liší od jiných stávajících návrhů možností vložit
či odebrat vnitřní přepážku s podvojným otvorem do budky, která zamezuje vniknutí predátora (v tomto případě zejména kuny) dovnitř ptačího přístřeší. Pokud je
totiž budka umístěna někde, kam se predátor nedostane, je možné příčku z budky
vysunout a pták má tak snadnější přístup do budky. Toto se hodí při možném přemísťování budky. Budka se dále vyznačuje logickou stavbou celku a odolností vůči
povětrnostním vlivům, a to hlavně vůči vniknutí vody. Tvar vychází z funkce, ale ponechává si v sobě i cit pro detail a estetickou kvalitu.

hliník/
plech

44cm

36 cm

smrkové
dřevo

32cm

doba hnízdění

12

charakteristika druhu
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11

02

10

03
1× ročně
duben – červenec

Sýček obecný

Sýček obecný dorůstá zhruba velikosti holuba domácího. Má robustní tělo, širokou
a nízkou hlavu, krátký ocas a silné končetiny s ostrými a silnými drápy. Aktivním je
zejména v noci a většinu dne tráví pozorováním okolí na vyvýšeném místě. Mláďata
sýčka rovněž začínají létat už ve dvou týdnech, přičemž po měsíci života již opouštějí
teritorium rodičů a jsou plně samostatná. V současné době je na území České republiky odhadem posledních sto párů sýčka - druh je na pokraji vyhynutí, zejména
kvůli ztrátě přirozeného biotopu. Přirozeně se zahnizďuje v dutinách starých, listnatých stromů, či na půdách stodol a podobně. Přirozeným predátorem je zejména
kuna lesní, či kočka.
lokace budky: na okraji města s dostatečným stromovým porostem

09

04

výška umístění: 4-5m

TOMÁŠ STARÝ, 3. ročník MgA., obor design, ptačí budka
potrava: drobní hlodavci, ještěřky a žáby, mláďata krmí žížalami
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05
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TOMÁŠ STARÝ, 3. ročník MgA., obor design, netopýří budka
29

zdroj: www.deviantart.com
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