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A/ ŠKOLA 
1. Text o škole: 
 

Mendelova univerzita v Brně 
Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav nábytku, designu a bydlení 
Zemědělská 3, 613 00 Brno  
Kontaktní osoba: Ing. Karel Krontorád, CSc., Ing. Milan Šimek, Ph.D.  
Tel.: +420 545 134 175, +420 545 134 315 
E-mail: karekron@gmail.com, milansimek@gmail.com  
Ústav nábytku, designu a bydlení, založený v roce 1991, navazuje na tradici zaniklého Výzkumného a 
vývojového ústavu nábytkářského, jenž pracoval v Brně od roku 1954 do roku 1990. Obnovuje 
výzkum v oboru nábytku a interiéru. Jeho základním posláním je vysokoškolská pedagogická činnost s 
cílem výchovy nové generace nábytkářských inženýrů. Ústav řeší problematiku nábytku, která 
postihuje tvůrčí proces od návrhu výrobku po jeho uplatnění v procesu bydlení nebo užití v interiéru. 
Zaměřuje se na konstrukci, materiály, technologie, problematiku odpadů, emisí výroby 
a monitorování úniku těkavých látek v interiéru. Součástí ústavu je akreditovaná zkušebna nábytku, 
která je významným partnerem výzkumné základny 
 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem  
Fakulta umění a designu, ateliér Design keramiky 
Tovární 50, 417 02 Dubí 2  
Kontaktní osoba: doc. ak. soch. Pavel Jarkovský 
Tel.: +420 736 641 790 
E-mail: atelier.dubi@seznam.cz 
Ateliér Design keramiky UJEP, založený v roce 1993, sídlí od roku 2000 v zrekonstruované továrně 
v Dubí, kde se od poloviny 19. století vyráběla majolika a později porcelán. Studentům nabízí výuku a 
praktické osvojení tradiční řemeslné dovednosti s pochopením pro ryze současnou tvorbu 
ušlechtilého porcelánu, jímž je tato oblast proslulá. Forma studia je bakalářská i magisterská. Studenti 
získávají teoretické, technologické i praktické znalosti a zkušenosti a dobrou průpravu pro praxi. 
Ateliér navázal ihned po založení spolupráci s místní porcelánkou Český porcelán, a. s., s jejíž pomocí 
zde byly vytvořeny vynikající podmínky výuky designu porcelánu pro české i zahraniční studenty. 
Podílí se na ověřování a výzkumu nových technologií ve spolupráci s průmyslovými a výzkumnými 
podniky i s Akademií věd ČR, spolupracuje s řadou odborných institucí (Uměleckoprůmyslovým 
museem v Praze, Národním technickým muzeem ad.), od počátku vede vlastní Výstavní síň designu. 
 

2. Text o autorovi a předkládané práci: 
 

Pavel Rendl / Konferenční stůl Bendroni 
Absolvent Střední průmyslové školy ve Volyni, oboru Tvorba a výroba nábytku, pochází ze 
Strážova u Klatov z rodiny s truhlářskou tradicí. Nyní studuje obor Nábytek na Mendelově 
univerzitě v Brně a na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích si v rámci oboru 
Obchodní podnikání prohlubuje teoretické znalosti v ekonomické oblasti. 
Konstrukce konferenčního stolu je navržena jako skládačka, čemuž odpovídá i název: Bendroni je 
velšský překlad slova skládačka. Všechny prvky stolu kromě výztužných elementů jsou vyrobeny z 
nábytkové překližky, výztužné elementy jsou zhotoveny z masivního buku. Stůl je díky CNC strojům 
možno průmyslově vyrábět. 
Materiál: překližka, buk 
Rozměry: 100 x 100 x 60 cm 
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B/ STUDENT (pokud se přihlašuje samostatně mimo rámec školy) 
Text o autorovi a předkládané práci: 
 

Václav Mlynář / Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 
U laboratoře 4, 162 00 Praha 6 
E-mail: vaclavmlynar@gmail.com 
Václav Mlynář studuje třetím rokem v ateliéru Design výrobků III vedeném Michalem 
Froňkem a Janem Němečkem na VŠUP. V rámci ateliéru se zabývá různými úkoly – od 
návrhů instalací výstav přes dětské saně po dětský nábytek. Mimo školu se s kamarádkou 
věnuje vlastní značce Animaler zaměřené na módní doplňky a design. 

 Dětská židle 
Dětská židle spojuje dřevěnou židli vyrobenou z ohýbané překližky a „molitanovou“ stavebnici. Židle 
je lehká a lze ji snadno přenést. Barevnou stavebnici tvoří patnáct kusů hranolů: dítě – malý architekt 
z ní dokáže postavit mnoho “staveb”. Po zasunutí barevné stavebnice se ze židle stane dvojsedačka 
pro děti i dospělé. Židle může sloužit také jako úložiště pro stavebnici. 
Materiál: dřevo, polyuretanová pěna, látka 
Rozměry: 100 x 60 x 30 cm 
 
 

Barbora Pexová / Univerzita Tomáše Bati v Zlíně 
Svážná 11, 634 00 Brno 
Tel.: +420 604 847 809 
E-mail: pexovab@gmail.com 
Absolventka Střední školy umění a designu v Brně, ateliéru Design nábytku a interiéru, 
v současné době studentka Ateliéru prostorové tvorby na FMK UTB ve Zlíně. Obor si 
vybrala kvůli svým zájmům o interiérový a exteriérový design, jemuž by se ráda věnovala i 
v budoucnu.  V době středoškolského studia se zabývala převážně návrhy interiérů a 
nábytku. Ve své nynější tvorbě se zaměřila především na tvorbu exteriérů a výstavních 
prostor (např. veletržní stánek pro prezentaci UTB na veletrhu Reklama/Polygraf 2011), 
v návrzích nábytku se věnuje otázkám ekologie, sleduje cenu výrobku a jednoduchost 
sestavení zákazníkem. Zajímá se také o scénografii, o kresbu a o práci na počítači v 3D 
modelovacích programech. 

 Eco Solution – malý úložný prostor do předsíně  
Autorka si stanovila dvě základní kritéria: ekologické hledisko a nízkou pořizovací cenu. Sestavu do 
předsíně určenou především pro mladé rodiny, které v začátcích nemají dostatek financí na drahý 
nábytek, proto vytvořila z přírodního materiálu – recyklovatelné lepenky.  Sestavu lze přizpůsobit 
velikosti prostoru a je možné ji poskládat dle požadavků a fantazie uživatele. Výhoda tohoto 
úložného prostoru spočívá v tom, že k sestavení není potřeba lepidel ani spojovacích součástí, díly se 
do sebe zasunou, čímž je dosaženo požadované stability. Nábytek je recyklovatelný, snadno 
rozebratelný, po vyřazení jej lze odvézt do sběru. Je možné jej však využít i jiným způsobem, např. 
pro děti na kreslení.  
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