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U externistů je důležité 
„padnout si do oka“

Velkou proměnou prochází v posled
ní době např. sortiment společnosti 
JELÍNEK – výroba nábytku z Valaš
ského Meziříčí. Nejmarkantněji je to 
patrné u jejích dvou posledních nábyt
kových kolekcí, a to u cenou Nábytek 
roku 2015 oceněné ložnice LaVista (viz 
DM 5/2015) a třetí cenou v Grand prix 
veletrhu For Furniture 2015 se pyšnící 
kolekce Amanta. Zejména druhá ze jme
novaných ložnic (Amanta), která posléze 
získala i I. cenu Grand Prix Mobitex (v ka
tegorii Progresivní design), si sice stále 
zachovává některé pro výrobce charak
teristické prvky (masivní dub, oblé hrany 
a kvalitní řemeslné zpracování), ale její 
celkový vzhled a provedení detailů jsou 
od dosavadního sortimentu doslova k ne
poznání. Stejně jako její „starší sestra“ 
LaVista je výsledkem loni navázané spolu
práce společnosti s brněnským produk
tovým designérem Jaroslavem Juřicou, 
ke které firma podle obchodního ředitele 
Davida Srněnského přistoupila s cílem 
nabídnout zákazníkům vedle kvalitního 
nábytku navíc i atmosféru, styl a osobi
tost. „Chceme i nadále produkovat kva
litní nábytek z masivu, ale současně také 

Jen z podstaty žít nelze, 
nastal čas svěřit design odborníkům 
Část 1: spolupráce s externími designéry

Není tomu tak dávno, kdy se o design u našich výrobců nábytku až na výjimky staral majitel firmy 
nebo všestrannější technolog, inspirující se přitom mimo jiné na domácích a zejména zahraničních 
veletrzích. Nicméně s přibývající konkurencí, zvyšujícím se dovozem zahraničního nábytku a pře-
devším rostoucím a pro některé výrobce doslova existenčním exportem si mnozí postupně začali 
uvědomovat nutnost navázat určitou formu spolupráce s profesionálními designéry. Tím se řadě 
z nich nejenže změnil sortiment takřka k nepoznání, ale jejich snahu pozvednout každoročně svůj 
nábytek o něco výš oceňuje vedle odborníků (např. na výstavách, kde dnes takříkajíc sbírají jednu 
cenu za druhou) především pro ně důležitá široká veřejnost nemalým zájmem o nabízenou produkci.
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Vloni představená LaVista i letošní Amanta, tvořící prémiovou řadu JELÍNEK 
COLLECTION, pochází z tvůrčí dílny Jaroslava Juřici
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chceme, aby byl moderní a líbil se lidem 
v dnešní době. Proto se u těchto nových 
modelů snažíme skloubit design s účel
ností a s fortelným řemeslem ve snaze 
oslovit hlavně mladší generace, které na 
internetu nebo při svých cestách do za
hraničí poznávají nové věci a oproti star
ším lidem jsou daleko náročnější,“ říká 
D. Srněnský s tím, že donedávna firma 
vyráběla nábytek výhradně podle vlast
ních nápadů jednoho z jejích majitelů. 
„V poslední době jsme ale začali přichá
zet na to, že nás již nic nového nenapadá 
anebo, i když jsme nějaké nápady měli, 
že nás příliš svazuje myšlenka, jestli ta
kový návrh bude technologicky provedi
telný. Architekt to ale vidí trošičku jinýma 
očima a dokáže nás těchto úvah oprostit 
a ukázat nám novou cestu. A to zejména 
takový, jakým je pan Juřica, který si ta
kříkajíc padl do oka s našimi technology, 
neboť jako absolvent dřevařské průmys
lovky v Bystřici pod Hostýnem bere při 
svých návrzích v potaz i jejich proveditel
nost a také některé praktické požadav
ky uživatelů,“ doplnil obchodní ředitel ve 
spojení zejména s kolekcí Amanta, která 
je s ohledem na cenu, pohybující se zhru
ba kolem firemního standardu, určená 
pro širší okruh veřejnosti.

Čím je Amanta 
až tak zajímavá?

„Charakteristickým prvkem této kolek
ce je iluze levitace. Postel totiž působí 
tak, jako by popírala zákony zemské 
gravitace a vznášela se nad zemí jako 
pírko. Ačkoliv je vyrobená z masivního 
dubového dřeva, dochází zde k jedi
nečnému kontrastu, kdy bytelné dřevo 
(v kombinaci tlouštěk 40 a 25 mm) pů
sobí náhle velice odlehčeně, aniž by ve 
skutečnosti ztrácelo svoji pevnost a ob
jem,“ pokračuje D. Srněnský s tím, že 
dojem postele vznášející se nad zemí 
je ještě umocněn odkládacími polička
mi (místo klasických stolků), které jsou 
vetknuty do bočnic a evokují tak malá 
křídla. Celkového efektu levitace je pak 
docíleno výrazně ustoupeným soklem, 
jenž při pohledu na postel není vidět, 
ale navzdory tomu nabízí poměrně velký 
úložný prostor, který je navíc oproti řadě 
jiných postelí i nadstandardně vzdušný. 
„Prostor pod postelí je možné na přání 
zákazníka také např. podsvětlit nalepe
nými LED pásky,“ doplňuje obchodní ře
ditel, poukazujíc přitom na další výjimeč
ný prvek této nábytkové sestavy – na 
přiznané spasování bočnic a předního 

čela viditelnými kolíkovými spoji. Postel 
Amanta je podle něj dále působivá ještě 
svým plným dřevěným zadním čelem se 
záměrně přiznanými suky. Tento detail 
spolu s napojením poličky k bočnici po
stele a zmíněnými kolíkovými spoji na 
předním čele je pak ještě zdůrazněn 
pomocí přírodních olejů a kombinací 
vždy dvou barevných odstínů.
„Zatímco kolekce LaVista, kterou chá
peme spíše jako prezentaci toho, co 
umíme, a která je tudíž cenově poněkud 
výše nad naším běžným standardem, se 
prodává spíše po jednotlivých kusech, 
u kolekce Amanta po jejím prvním před
stavení na veletrhu Nábytok a bývanie 
v Nitře (10.–15. 3. 2015) zazname
náváme objednávky v řádech desítek 
kusů,“ pochlubil se nám D. Srněnský 
o týden později na pražském veletrhu 
For Furniture s dovětkem, že součástí 
kolekce jsou ještě šatní skříň a komody 
různých rozměrů se zásuvkami vybave
nými tlumeným polovýsuvem a blokací. 
Skříně a komody jsou zhotoveny v kom
binaci masivního dubu a dubové spárov
ky o tloušťce 40 a 18 mm a kromě jiného 
je charakterizuje rovněž mírně ustoupený 
sokl, korespondující s designem levitující 
postele.

I výrazně ustoupený sokl může nabíd-
nout velkorysý a navíc dobře větratelný 
úložný prostor

Detail vetknutí odkládacích poliček do bočnic a jejich upevnění nábytkovým kováním

Zvýraznění přiznaného spasování bočnic s předním čelem
S designem levitující postele koresponduje i mírně ustoupený 
sokl skříňového nábytku
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