
Gebrüder Thonet Vienna

Jméno největšího nábytkového průmyslníka Michaela Thoneta si 
u nás rádi přivlastňujeme, ačkoliv se narodil na území Německa. 
Protože Koryčany a Bystřice pod Hostýnem, jeho první slavné 
továrny, leží na Moravě, i když vznikly v době Rakousko-uherské 
monarchie, je zkrátka Thonet „náš“. Moravu tím pádem považují za 
kolébku evropského designu i četní odborníci v zahraničí. Ne každý 
však má jasno ve spletité více než 150leté historii firmy, zejména 
v současnosti, kdy v Miláně a Kolíně potkáváme kromě moravské 
větve firmy také její německou příbuznou z Frankenbergu a také třetí 
odnož s názvem Gebrüder Thonet Vienna. Všechny tři vycházejí 
z tradice výroby ohýbaného nábytku, přičemž německá větev se 
dávno zaměřila na nábytek z ohýbané trubky.
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I když samozřejmě věnujeme obrovskou 
pozornost aktivitám českého TONu, ne
lze nevidět, jak čile se má k světu jeho 
rakouská příbuzná, která rovněž tech
nologii ohýbaných bukových hranolků 
nikdy neopustila. Velezajímavá expozice 
společnosti Gebrüder Thonet Vienna na 

posledním salónu v Miláně toho byla do
kladem.

Počátky firmy

Počátky firmy původem z Boppardu jsou 
notoricky známé. Thonetovo setkání 

s rakouským kancléřem Metternichem 
na regionální Výstavě spolku přátel umě
ní v Koblenzi a jeho pozvání do Vídně 
s příslibem možnosti rozvíjet techno
logii ohýbání dřeva vede v roce 1853 
k založení firmy „Gebrüder Thonet“ 
(bratři Thonetové), kdy prozíravý otec 

Židle Radetzky, Michele de Lucchi. 
Nevšední pojetí opěradla z masivního 
bukového dřeva a tvarová syntéza rov-
ných a ohýbaných částí doplněných 
sedací plochou překližky směrují tento 

produkt především 
do elegantně ře-

šených veřej-
ných interiérů

Waltz, GamFratesi. Věšák je demonstrací téměř nekonečných tvarových možností 
ohýbaného hranolu, pocta vídeňským kořenům firmy. Lehkost nábytkového prvku 
skutečně připomíná valčík, jako první standardní typicky vídeňský tanec, jeho tvar lze 
asociovat s pohybem páru po parketu. Věšák je překvapivě flexibilní, každý segment 
se skládá ze tří modulů, dva jsou nasměrovány nahoru, j e d e n 
dolů. Mohou se používat v růz- n ý c h v ý š - kových 
variantách
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Další novinky z produkce GTV 
najdete v pdf verzi tohoto 

článku na portálu

www.drevmag.com
v sekci HISTORIE

zapojí do vedení firmy i svoje syny. 
Ohýbání dřeva je prastará technika. Jako 
součást řemeslného umění různých civi
lizací ale dlouho stála díky omezeným vý
hodám výroby na okraji zájmu. Ohýbání 
vícevrstvých plátů namáčením do hor
kého klihu a následné vysušování v pev
ných formách totiž nezajišťovalo dobrou 
odolnost produktu. Ve Vídni Thonet tuto 
dosud používanou technologii ohýba
ných lamel opouští a přechází na nový 
chemickomechanický proces průmys
lového charakteru. Vychází z intuice, že 
čerstvé dřevo je flexibilnější než dřevo 
vysušené. 
V roce 1842 patentuje proces, který ho 
proslavil: soustružené bukové hranoly 
jsou uloženy v autoklávech, kde absor
bují vlhkost. Pak jsou natvarovány a fixo
vány v kovových formách, kde vy schnou. 
Následuje montáž výpletů, dalšího typic
kého firemního prvku. Ohýbání buko
vých tyčí v páře umožní vytvořit novou 
kolekci racionálních tvarů vhodných pro 
rychlejší sériovou výrobu. Dobrá kvalita 
a tvarová elegance s absencí ornamentu 
vykazuje maximální lehkost a umožňuje 
mnohostranné využití produktu. S tím 
nutně souvisí vybudování distribučního 
systému, jenž je schopen pružně rea
govat na požadavky trhu.
V té době vznikne model č. 1, vyvinu
tý na zakázku Schwarzenbergského 
paláce. „Jednička“ je považována za 
jakýsi archetyp, od kterého se odvíjí 
řada následujících modelů až po slav
nou „čtrnáctku“. Nasazení moderních 
technologií a rychlé šíření produktů ve
doucí k průniku do povědomí veřejnosti 
motivuje i ty nejznámější architekty k na
vrhování nových nábytkových objektů. 
Otto Wagner firmu pověří výrobou svého 
programu pro zařízení Poštovní spořitel
ny, Adolf Loos navrhne židli pro kavárnu 
Museum a v roce 1895 nadšeně píše: 
„Když jsem byl v Americe, pochopil jsem, 
že židle od Thoneta je ta nejmodernější, 
jakou si lze představit“. V roce 1911 už 
firemní katalog obsahuje 980 různých 
modelů. 
Na konci 2. světové války vzniknou v růz
ných zemích nezávislé výrobní jednotky, 
které se rozvinou v nezávislé subjekty. 
V Rakousku je v prostoru Thonetova im
péria znova vybudována firma jeho ná
sledníků. Iniciativu přebírá prapravnuk 
Fritz Jakob Thonet a jeho děti EvaMarie 
a Richard Thonet. Začínají v podstatě od 
nuly, s minimem zkušeností. Jedinou 
zbraní je jejich nadšení pro nábytek 
a úcta k rodinné tradici. Obchodní čin
nost ve svém vídeňském skladu obnoví 
už bezprostředně po válce.

V roce 1948 pronajmou průmyslový ob
jekt ve štýrském Rohrau, aby mohli vy
rábět, než se podaří otevřít v roce 1962 
vlastní továrnu ve Friedbergu. Dalším 
mezníkem v historii firmy je vybudování 
nové vzorkovny přímo v centu Vídně, na 
Kohlmarktu č. 6. Tato adresa je více než 
symbolická, právě zde totiž stála známá 
kavárna Daum, kterou jako svoji první 
zakázku vybavil Michael Thonet židlemi 
č. 4. Tento počin odstartoval jeho hvězd
nou kariéru – vybavovat svým nábytkem 
především veřejné interiéry. V roce 1976 
se změní historický název Gebrüder 
Thonet na dnešní  Gebrüder Thonet 
Vienna (zkratka GTV). Tím je zajištěna 
jasná identifikace vzhledem k ostatním 
společnostem vzešlým z původní firmy.

Tradiční modely 
v inovovaném tvaru

GTV bezpochyby těží z respektu k židli 
č. 14. Té se mezi lety 1850 a 1930 vyro
bilo přes 50 milionů, ještě dnes vyvolává 
emoce a fascinuje celé generace spo
třebitelů. Slavná tradice je ale zavazující. 
Firemní filozofií je vyrábět tradiční modely 
v inovovaném tvaru. Jen tak může reflek
tovat představy současného zařizování. 
Moderní technologie a výrobní procesy 
totiž dále rozvíjí možnosti tradičního mate
riálu, a proto hrají ve výrobním procesu vý
znamnou roli designéři. Právě oni musejí 
být obdařeni zvláštním smyslem uplatnit 
tradiční technologii v tvarosloví odpoví
dajícím požadavkům počátku 21. století.
Portfolio designérů je široké. Zahrnuje 
autory všech věkových kategorií, národ
ností a mezinárodního renomé, a tak 
lze mezi novinkami posledního roku 
najít produkty navržené živoucí legen
dou italského designu Michelem de 
Lucchi hned vedle mladých designérek 
ze švédské skupiny Front nebo tvůrců 
z USA, Japonska či Kanady. Výsledkem 
tohoto pestrého tvůrčího týmu jsou mno
hostranně využitelná inovatívní a době 
odpovídající řešení, která se úspěšně 
řadí k firemním klasickým produktům. 
Firma Gebrüder Thonet Vienna 
je tak nasměrována 
do budoucna, 
aniž by se zřekla 
hodnot a zkuše
ností své slavné 
minulosti.

Zdroje: IMM Kolín 
nad Rýnem
http://www.geb-
ruederthonetvien-
na.com

Targa Lounge, GamFratesi. Kolekce se-
dacího čalouněného nábytku Targa vyjad-
řuje představy svých autorů o pohodlném 
sezení pro neformální kontakt nejen ve 
veřejném interiéru. Dvojpohovka i křeslo 
obsahují typické znaky Thonetova nábyt-
ku jako ohýbané bukové masivní dřevo, 
které určuje tvar rámu sedáku i kontury 
částečně čalouněného opěradla. To na 

první pohled působí 
velmi poho-
dlně, stejně 
jako sedák. 
„V í d e ň s k ý “ 
výplet akcen-
tovaný subtil-
ním detailem 
e l i p t i c k é h o 
tvaru dodává 
nábytku typic-
kou lehkost

Křeslo Hideout, Front. 
Komfortní křeslo spojuje 
designérskou rafinovanost 
s originálně interpretovaným skandináv-
ským pojetím. Kostra z masivního ohýba-
ného buku vytváří velkou a pohodlnou 
sedací plochu jako základnu pro netra-
dičně částečně čalouněné opěradlo. 
Jeho zbývající část tvoří tzv. Vídeňský 
výplet, který přispívá k pocitu lehkosti 
při zachování vysoké míry intimity sezení
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Arch Coffee Table, Front. Stolek s netradičně řešeným pod-
nožím z ohýbaných bukových hranolů je vhodným doplňkem 
ke křeslu Hideout

Houpací kůň FURIA, Front. Výsledkem vtipné hry s materiálem 
je neobyčejný objekt, který se líbí především dětem. Nezapře 
stylistickou lehkost tvůrčího týmu – ženského tria Front, je-
hož činnost je založena na dialogu, výzkumu a experimentu. 
Všechny autorky se podílí na celém postupu od skici produktu 
až po vznik prototypu

Allegory, GamFratesi. Elegantní a současně neuvěřitelně pros-
tý home-office dokonale zapadá do sortimentu GTV. Ohýbaný 
bukový kruh s „Vídeňským“ výpletem není jen symbolem firmy 
a estetickým prvkem, ale především spojuje pracovní desku 
s podnoží a také umožňuje uchycení různých doplňků, lístků 
s poznámkami atd.
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Single curve bar stool, Nendo. Barová stolička nese charakteristické prvky japonského minimalismu a nově interpretuje firemní 
znaky, jako ohýbaný hranol a „Vídeňský“ výplet. Součástí kolekce Single curve je i jídelní stůl se skleněnou deskou


