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historie

O designérské činnosti Josefa Macho
lána se ví méně, přestože některé z jím 
navržených systémů (Alfa, Intertekta) 
se vyráběly v obrovských počtech kusů 
a svého času patřily k nejrozšířenějším 
nábytkovým typům. Totéž platí o interié
rových návrzích významných veřejných 
budov a institucí v Československu 
i v zahraničí – podílel se například na 
vybavení hotelu Praha; mobiliář hotelu 
byl naštěstí při nedávné destrukci budo
vy z velké části zachráněn a druhotně 
využit při rekonstrukci jiného historické
ho objektu. Zatímco ve volném čase se 
intenzivně věnoval autorské tvorbě, ve 
svém zaměstnání pracoval na státních 
úkolech, na vývoji nábytku pro průmys

lovou výrobu a společensky důležitých 
interiérových zakázkách. Zabýval se 
navrhováním výrobních programů pro 
nábytkářské podniky, spolupracoval 
s UP závody Bučovice, národním pod
nikem Interier Praha a Dyha Brno. K jeho 
nejúspěšnějším návrhům, vyráběným 
dlouhá léta ve velkých sériích, patřil již 
zmíněný kancelářský nábytek Alfa, díl
cová sestava Intertekta, ložnice Koryna 
a Sekona. Vypracoval rovněž řadu ar
chitektonických studií na zařízení repre
zentačních místností, veřejných prostor 
i soukromých objektů.

Po absolutoriu Vyšší školy uměleckého 
průmyslu v Brně (nejprve se vyučil ve sto
lařské dílně svého otce) pracoval zpočát
ku jako návrhář ve Výzkumném ústavu 
místního hospodářství, v Krajském kon
strukčním středisku a v Dřevopodniku 
města Brna. V roce 1962 nastoupil do 
Výzkumného a vývojového ústavu nábyt
kářského, v němž prožil téměř tři desítky 
let (do zániku ústavu v roce 1991) po 
boku Františka Vrány, s nímž se přátelil, 
a dalších osobností. Stejně jako F. Vrána 
si velmi cenil příkladu svého učitele J. A. 
Šálka, který mu dal vynikající školení pře

Josef Macholán: nejen židle…

Architekt Josef Macholán je veřejnosti znám především svými židlemi 
– objekty; v rozmezí let 1985–2004 ve své dílně v Sudicích navrhl 
a sám zhotovil 93 kusů solitérů odlišných konstrukcí, materiálem, 
povrchovou úpravou. Vedle výroby židlí měl i další koníčky: výborně 
kreslil a maloval, zabýval se užitkovými objekty a šperky, knižní ilu-
strací a tvorbou betlémů ze dřeva, papíru, plátna, přírodnin a dalších 
materiálů. Byl také dobrým znalcem historického nábytku, porcelánu, 
poučeným sběratelem a především zručným řemeslníkem – pro své 
objekty například vlastnoručně opracovával nerosty, které nacházel 
nejen v okolí svého bydliště. Jeho volná tvorba, prezentovaná na men-
ších výstavách, svědčí o obdivuhodně širokých zájmech, všestranné 
orientaci, o praktických znalostech řemesla i teoretickém poučení.
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Architekt Josef Macholán (*20. 6. 1932 
– †9. 11. 2007)

Obývací sektorová sestava Intertekta byla v roce 1979 oceněná jako nejlepší výrobek 
oboru, výrobce Interier Praha, n.p.
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devším v oblasti navrhování interiérů.  
Svou tvorbu představil Josef Macholán 
poprvé souborně na výstavě v Umělecko
průmyslovém muzeu Moravské galerie 
v Brně v roce 1997; úspěch vystavené 
kolekce židlí vedl k reprízám v Horácké ga
lerii v Novém Městě na Moravě a v Galerii 
výtvarného umění v Hodoníně. O několik 
let později se výstava přesunula na zámek 
Nové zámky u Nesovic a do Muzea vý
chodních Čech v Hradci Králové. První 
úspěch však architekt zaznamenal již na 
konci roku 1989 v Kabinetu designu na 
Starobrněnské ulici v Brně – za kolekci 
„tyčkových“ židlí získal ocenění Dobrý 
design od Design centra ČR a tři modely 
byly vybrány do sbírek Moravské galerie 
v Brně. Další výstavy pak byly zaměřeny 
převážně na betlémy. Macholánovy origi
nální, vtipné a provokující betlémy získaly 
opakovaně díky aktivitě Muzea v Třebíči 
a jeho ředitele Ing. Martínka ocenění na 
mezinárodní výstavě betlémů v Římě.
Zkušený designér a současně zručný 
řemeslník Josef Macholán pracoval nej
častěji se dřevem, které doplňoval další
mi materiály – kovem (železným řetězem, 
drátěným pletivem, mosaznými patkami), 
nerosty (jaspisem, serpentinem) i dalšími 
předměty (starými smalty, válečkem na 
nudle, kloboukem), využil také neopra
covaného pařezu nebo větví. Některé 
objekty zůstaly v přírodním stavu, větši
na je však barevně pojednána – natřena, 
nastříkána nebo pomalována. V souboru 
více než devadesáti kusů najdeme „ob
jekty“, židle z hranolových profilů, s ko
líkovou konstrukcí, s kameny, malovaný 
nábytek... Mezi tvarově rozmanité „objek
ty“ řadíme rozměrná křesla s malovaným 

povrchem: křeslo ve tvaru mrakodrapu, 
křeslo s obrazovým výjevem, židle v po
době stožáru, vysoký stromeček, objek
ty sestavené z dřevěných špalíků nebo 
židle svázaná těžkým řetězem. Druhou 
velkou skupinu reprezentuje nábytek zho
tovený z dubových hranolků s barevnou 
povrchovou úpravou – vysoké objekty 
jednoduchých geometrických tvarů a ně
kolik typů drobných sedaček ze silnějších 
profilů. Zajímavou podstavou ze svazků 
tenkých pružných tyček se vyznačují níz
ké sedačky, některé doplněné opěrnou 
vysunovací hůlkou. Výraznou povrchovou 
úpravou zaujmou „malované“ židle – jed
ná se převážně o obyčejné sériové židle, 
upravené, doplněné a barevně pomalo
vané. Řemeslně mistrovské jsou židle 
vykládané kameny. Tyto židle – objekty 
– jsou svědectvím architektova osobitého 
přístupu k nejnáročnějšímu designérské
mu úkolu a jeho řemeslné zručnosti.

K nedožitým osmdesátým pátým naro
zeninám architekta Josefa Macholána 
připravila obecně prospěšná společnost 
Národní centrum nábytkového designu 
výstavu symbolicky nazvanou „nejen 
židle…“. Záměrem organizátorů bylo 
ukázat zejména volnou tvorbu v oblasti 
nábytku, tedy Macholánovy židle, které 
jsou vizuálně poutavé a divácky vděč
né, ale prostřednictvím dokumentačních 
materiálů (letáků, katalogů, kreseb, fo
tografií) připomenout také jeho práci 
designérskou, která na podrobnější 
zpracování teprve čeká. 
Výstava „Josef Macholán: nejen židle…“ 
je v prostorách zámku v Bystřici pod 
Hostýnem přístupna do 1. října t. r. 
V jejím závěru na samém konci září se 
uskuteční konference, která připomene 
Macholánovu tvorbu v kontextu činnosti 
brněnského výzkumného a vývojového 
ústavu, v němž byl zaměstnán.
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