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Proč právě LaVista?

Kolekce LaVista podle hodnotitelské ko-
mise pracující při AČN představuje kon-
cept, který se nebojí, je osobitý, jedinečný 
a velkorysý. Je inspirován konstrukcí tzv. 
windsorské židle, jejímž charakteristickým 
prvkem jsou soustružené tyče. Ty se sice 
po staletí vyrábí v různých podobách na 
celém světě, ale u předmětného výrobku 
jsou zakomponovány s použitím moder-
ních technologií i ručního zpracování ve 
zcela novém kontextu. Tím dávají posteli 
jednoduchost a čistotu současného de-
signu, přičemž tradiční prvek je posouván 

do zcela jiných měřítek. Charakteristické 
„žbrlení“ je u postele LaVista vzájemnou 
souhrou tvarů a funkcí. Židle, jenž kdysi 
stávala volně vedle postele jako noční sto-
lek, zde srůstá s čelem postele v jeden 
celek, přičemž tento prvek propůjčuje 
posteli neotřelý půvab tradičního řemes-
la s jemnou dávkou lidové architektury. 
Vzdušné čelo umožňuje postel situovat 
i do prostoru a v kombinaci s polštářem 
nabízí příjemnou polohu pro čtení nebo 
relaxaci. Celá postel je v duchu filozofie 
společnosti Jelínek vyrobena z místní tvr-
dé dřeviny masivního dubu. Povrchová 
úprava je provedena přírodními oleji a je 
dostupná v různých barevných kombina-
cích, ať už v retro stylu nebo dle vlastního 
požadavku zákazníka. Součástí kolekce 
je také komoda a lavice se zásuvkami, 
kde jsou použity charakteristické prvky 
profrézování horního dílu „sedáku“ a tva-
rovaných noh.

Mimořádně zdařilý design

AČN kromě vítěze ocenila na návrh hod-
notitelské komise ještě dalších šest vý-
robků, které z hlediska designu považuje 
za mimořádně zdařilé. Jsou jimi (řazeno 
abecedně podle výrobce):

Sedací souprava „PULVINO“, výrob-
ce Dýhy Večeřa a spol., design Jiří 
Pelcl, David Crla
Pulvino je nízká sedačka, které esteticky 
i funkčně dominuje polohovatelný pol-
štář jako symbol pohodlí a odpočinku. 
Polštáře opěráku jsou přitom vypraco-
vané tak, aby evokovaly skutečný vzhled 
rozložených polštářů. Sedačka je tak 
díky nim úmyslně nízká, aby v otevře-
ných bytových dispozicích umožňovala 
dokonalé zapojení do interiéru a neruši-
la v rozhledu po místnosti. Polštáře jsou 
pevně připevněné, přitom však pod-
dajné. Tvoří totiž neobvyklá opěradla, 
která efektivně podepřou tělo sedícího 
člověka v různých polohách a i po delším 
sezení působí lehce a zůstávají poddajné 
a načechrané. Polštář je podle výrobce 
důležitým prvkem, jenž způsobí, že prv-
ním slovem, které člověka po usazení 
do sedačky napadne, je pohodlí. Díky 
variabilitě dostupných prvků se dá se-
dačka Pulvino sestavit do velkého množ-
ství tvarů a rozměrů. Společně s volbou 
klasické rovné područky, či područky 
s polštářem, lze její vzhled i funkčnost 
přizpůsobit i velmi rozdílným nárokům 
zákazníka.

Sedačka „NANTES“, výrobce Exit 112 
s.r.o., design Michal Karafiát, Petr 
Kadlec

V zahajovací den 5. ročníku veletrhů FOR FURNITURE a FOR OFFICE, které 
proběhly 19.–22. března na výstavišti PVA EXPO v Praze – Letňanech, byla vy-
hlášena cena Asociace českých nábytkářů – NÁBYTEK ROKU 2015. Vítězným 
výrobkem se poprvé v šestileté historii tohoto prestižního ocenění nestal sedací 
nábytek, ale originální nábytková „KOLEKCE LaVista“ z produkce společnosti 
JELÍNEK – výroba nábytku z Valašského Meziříčí, kterou pro ni navrhl mladý 
český produktový designer Jaroslav Juřica.

Nábytkem roku 2015 se stala 
„Kolekce LaVISTA“

Autor: Z tiskových informací AČN 
zpracoval Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor a archiv AČN

Vítězný výrobek „Kolekce LaVista“, výrobce JELÍNEK – výroba nábytku, design 
Jaroslav Juřica
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Nantes je novým modelem čalouněné 
pohovky značky Böhm s jasně čitelnými 
retro prvky, který byl vytvořený na zák-
ladě poptávky po jednoduchém, variabil-
ním modelu. Přestože se jedná o cenově 
dostupný produkt, jsou v něm zachovány 
všechny základní atributy značky Böhm, 
jako jsou kvalitní materiály, precizní zpra-
cování a netradiční design. Jedná se 
o pohovku určenou do interiérů o menší 
rozloze, u níž pak zákazník ocení přede-
vším kompaktní rozměry a variabilitu ele-
mentů. Při navrhování sedačky Nantes 
se autoři inspirovali ve starém gauči 
s dřevěnými područkami, s jakým se 
ještě dnes můžeme potkat na řadě víken-
dových chalup nebo v domácnostech 
našich prarodičů. A to s cílem skloubit 
moderní technologie s prvky klasické-
ho čalounění, jako je knoflík a paspule 
(pletená nebo tkaná lemovací šňůra či 
stuha ke zpevnění lemů a švů), které však 
nezastávají pouze estetickou funkci, ale 
pomáhají také k napínání potahové lát-
ky a tím částečně eliminují její zvlnění. 
Vlastní područka pohovky je vyrobená 
z bukového nebo březového multiplexu 
a její spodní hrana (frézovaná pod úhlem) 
dává vyniknout zajímavé struktuře toho-
to materiálu. Područky je podle výrobce 
možné lakovat do barev RAL nebo dýho-
vat podle přání zákazníků.

Židle „WOODY“, výrobce FORM, spol. 
s r.o., design MgA. Daniel Barták, 
MgA. Martin Beinhauer
Woody představuje kolekci celodřevě-
ných lamelových židlí a polo-křesílek uni-
verzálního použití. Charakteristické pro 
tuto řadu je spojení dvou samostatných 
vrstvených lamel, tvarově opracovaných 
do tvaru podnože a sedáku s opěrákem, 
které mohou být v různém rozsahu čalou-
něné. U nečalouněné verze některých 
modelů vynikají výřezy opěráků sloužící 
jak pro manipulaci, tak pro odložení věcí, 
například k zavěšení kabelky.

Židle „FLEXI“, výrobce LD SEATING 
s.r.o., design Paolo Orlandini, Folco 
Orlandini
Nová série sezení (židle a křesílko) 
Flexi, vytvořená týmem techniků firmy 
LD Seating ve spolupráci s profeso-
rem designu na univerzitě la Scuola 
Politecnica di Design v Miláně panem 
Paolem Orlandini, je svým provedením 
a použitými materiály povedená nejen 
po vizuální stránce, ale i co do účelnos-
ti a praktičnosti designu. Poprvé byla 
představena loni na podzim na veletrhu 
Orgatec v Kolíně nad Rýnem, kde podle 
výrobce díky několika variantám prove-

dení zaznamenala již při prvním odhalení 
veliký úspěch. Židle může být nabízena 
v kombinaci s polštářkem, který mimo 
estetické funkce plní i funkci praktické 
bederní opěrky. Další variantou je židle 
s područkami, které poskytují oporu 
předloktí. Ve všech variantách však 
nabízí nejenom velmi pohodlné seze-
ní, ale pro svůj propracovaný design 
splňuje i náročná ergonomická kritéria 
pro „zdravé“ sezení. Příčinou tohoto 
efektu je speciální mechanika kloubu, 
zabudovaná v opěráku křesílka či židle, 
která zajišťuje flexibilní oporu pro záda.

Kancelářská židle „EASY PRO“, výrob-
ce RIM-CZ, spol. s r.o., design Antonín 
Zderčík, Lukáš Hasala, Jiří Daněk
Kancelářská židle EASY PRO je dílem 
zkušené trojice designérů Rim Design 
Teamu Lukáše Hapsaly, Jiřího Daňka 
a Antonína Zderčíka a současně také 
zatím posledním projektem konstrukč-
ního oddělení společnosti. Vytvoření této 
židle je podle výrobce reakcí na aktuální 
potřeby zákazníků na evropském trhu. Je 
u ní kladen mimořádný důraz na ergono-
mii a design, nicméně při vývoji nebyly 
opomenuty ani ekonomické aspekty. 
Židli EASY PRO letos v létě doplní ještě 
nové konferenční židle z produkce spo-
lečnosti RIM-CZ.

Polohovací křeslo „SANTIAGO“, vý-
robce TON a.s., design René Šulc
Převratnou novinkou společnosti TON 
v její více jak 150 let trvající produkci 
sedacího nábytku je od loňského roku 
výrobní kolekce křesel Santiago. Byla 
vyvinuta pro pohybově omezené oso-
by a její autor René Šulc v ní propojil 
funkčnost, komfort i současný moderní 
design. Základ křesel tvoří pevná bu-
ková konstrukce, očalounění je mož-
né samozhášivými i pratelnými potahy, 

mají jednoduché ovládání a detaily zpří-
jemňující sezení i vstávání. Polohovací 
křeslo Santiago firma nabízí jak s ma-
nuálním, tak i elektrickým ovládáním, 
zaručujícím jednoduchou volbu pozice 
zádové a nožní opěrky, včetně nasta-
vení podpěry hlavy. Boky jsou opatřeny 
úložným prostorem a držákem franco-
uzských holí. Ke snadné údržbě a po-
hodlné manipulaci s křeslem přispívají 
již zmíněné snímatelné a pratelné po-
tahy, dobře omývatelná překližka odní-
matelného stolku, kolečka s brzdicím 
mechanismem a zadní kovové madlo 
zaručující bezproblémový přesun. 

Co, jak a kým se hodnotí?

V ocenění „Nábytek roku“ je hodnocen 
nejlepší design a inovace nábytku v da-
ném roce v České republice. Do ankety 
se mohou přihlásit všechny firmy, které 
v ČR vyrábí nábytek, a to bez ohledu na 
členství či nečlenství v různých oboro-
vých organizacích. Cílem této aktivity 
Asociace českých nábytkářů je pod-
pořit tvorbu nábytku v ČR s důrazem na 
kvalitní design, přiblížit veřejnosti špič-
kové výrobky českých výrobců nábytku 
a motivovat designéry k tvůrčí aktivitě. 
Přihlášené výrobky hodnotí pětičlenná 
komise, tvořená nezávislými odborní-
ky, z hlediska funkčnosti, bezpečnosti, 
estetiky, vhodnosti konstrukce a použi-
tého materiálu.

Obrázky dalších oceněných 
výrobků najdete v obrazové 

příloze článku na portálu

www.drevmag.com
v sekci ODBORNÉ TÉMA

Polohovací křeslo „SANTIAGO“, výrobce TON a.s., design René Šulc
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Sedací souprava „PULVINO“, výrobce Dýhy Večeřa a spol., design Jiří Pelcl, David Crla

Židle „FLEXI“, výrobce LD SEATING s.r.o., design Paolo Orlandini, Folco Orlandini

Sedačka „NANTES“, výrobce Exit 112 s.r.o., design Michal Karafiát, Petr Kadlec
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Židle „WOODY“, výrobce FORM, spol. s r.o., design MgA. Daniel Barták, 
MgA. Martin Beinhauer

Kancelářská židle „EASY PRO“, výrobce RIM-CZ, spol. s r.o., 
design Antonín Zderčík, Lukáš Hasala, Jiří Daněk


