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Bezprostredne po skončení druhej svetovej 
vojny sa na celom území Slovenska začalo 
s postupným prevádzaním súkromných pod-
nikov do štátneho vlastníctva. Všeobecnú 
nespokojnosť mal zmierniť argument vše-
obecného blahobytu, ktorý by bez celospolo-
čenského „vkladu“ nebolo možné dosiahnuť. 
Poštátňovanie vyvrcholilo v roku 1948 druhou 
vlnou znárodnenia, tentokrát už aj malých 
a stredných podnikov, živností a remeselných 
dielní, čo spôsobilo utlmenie malovýroby 
a rozmach veľkých národných podnikov. Slo-
vensko zažívalo v tomto období masívnu in-
dustrializáciu, avšak v porovnaní s preferova-
ným českým prostredím, boli slovenské mestá 
skôr odbytišťom pre zastarané zariadenia ťaž-
kého priemyslu.1 Našťastie, aj v týchto časoch 
sa na Slovensku udržala silná pozícia drevár-
skeho a drevospracujúceho priemyslu a domá-
ce drevo – „slovenské zlato“ sa tu spracúvalo 
až na spotrebné výrobky a nábytok. 

V povojnovej etape rozvoja drevárskeho 
priemyslu na Slovensku vznikli tri národ-
né podniky – Drevoúnia Žilina na piliarske 
spracovanie mäkkej guľatiny, Drevokombinát 
Košice na spracovanie listnatej guľatiny a Dre-
voindustria Bratislava na druhostupňové 
spracovanie. Roky 1950 – 1958 boli poznače-
né viacerými organizačnými zmenami, ktoré 
vyvrcholili odčlenením hospodárskej sféry od 
štátnej, pričom operatívne i koncepčné ria-
denie bolo zverené výrobno-hospodárskym 

jednotkám, ktoré mali status podriadených 
závodov národného podniku Drevoindustria 
Bratislava. Následne v roku 1961 sa správa 
týchto nábytkárskych závodov, medzi nimi aj 
Mier Topoľčany, n. p.; Nový domov Spišská 
Nová Ves, n. p.; Tatra nábytok Pravenec, n. p. 
a Západoslovenské nábytkárske závody Brati-
slava, n. p.; sústredila do agendy Generálneho 
riaditeľstva Združenia podnikov drevárskeho 
a nábytkárskeho priemyslu so sídlom v Žiline, 
kam sa opäť začlenili aj dočasne odsunuté slo-
venské nábytkárske podniky z Brna.2 

V národných nábytkárskych podnikoch sa 
pôvodne nepočítalo s projektovaním vlastné-
ho sortimentu.3 Koncepcia vývoja nových pro-
duktov bola riešená externe, v samostatnej 
špecializovanej organizácii, čo súviselo s hro-
madnou bytovou výstavbou, ktorá sa riadila 
celoštátne platnými normami, aplikovanými 
pri projektovaní a typizácii obytných stavieb. 
Už v rámci vládneho nariadenia o hromadnej 
bytovej výstavbe z roku 1948 sa súčasne hovo-
rí o bytovom zariadení, konkrétne o vývoji ná-
bytku. „ […] Je potrebné vypracovať nové smery 
vo vývoji a výrobe nábytku vo vzťahu k rozvoju by-
tovej výstavby a bytovej kultúry”4 (Kadlec, 1977, 
s. 7) V snahe kultivovať domácu nábytkovú 
produkciu veľkých národných podnikov vzni-
kol v roku 1953 poradný zbor vlády – Sbor 
pro bytovou kulturu, ktorého predsedom bol 
Jindřich Halabala a podpredsedom František 
Jirák.5 Trvalo však takmer desať rokov, kým 

diZaJn nábYtku 
PO rOku 1954 – 
nábYtkOVé 
kOmPletY VerZus 
indiViduálnY 
mObiliár
Katarína trnovská

ALFA02_2016.indd   18 04/08/16   14:53



diZaJn nábYtku PO rOku 1954 – nábYtkOVé kOmPletY VerZus indiViduálnY mObiliár

alFa 2 / 2016 19

sa do masovej výroby uviedla sortimentálna 
skladba nábytku, ktorá bola v súlade s progra-
mom rozvoja bytovej kultúry.6 

Zásadnú úlohu v tomto procese zohral ná-
rodný podnik Vývoj nábytkářskeho průmyslu 
(VNP Brno, 1954), ktorý definoval typologic-
kú skladbu a tvarový vývoj nábytkového sorti-
mentu masovej výroby v Československu.7 

V roku 1961 sa k VNP Brno pripája sloven-
ské stredisko Vývojový závod nábytkárskeho 
priemyslu (VZNP) v Bratislave, ktoré pôso-
bilo ako samostatné vývojové centrum, zod-
povedné za riešenie úloh slovenských nábyt-
kárskych podnikov.8 Obidve pracoviská však 
vzájomne spolupracovali na riešení celoštát-
nych úloh. Jadro návrhárov VZNP Bratisla-
va v šesťdesiatych rokoch tvorili architekti: 
František Jirák, Jiří Petřivý, Magda Sépová, 
Jozef Lučivjanský, Michal Ondruška, Ján Hu-
ťan a ďalší.9

Popri centralizovaných, štátom zriaďova-
ných vývojových pracoviskách, vznikali pri 
výrobných podnikoch z iniciatívy samotných 
dizajnérov lokálne vývojové laboratóriá. Tu 

sa skúšali nové tvarové formy a realizovali sa 
prototypy. Ich existencia závisela skôr od roz-
hľadených členov vedenia konkrétneho pod-
niku, ako potreby presadiť sa na trhu. 

Obrovský dopyt po nábytku spôsobený 
hromadnou bytovou výstavbou, bezproblé-
mový predaj a centrálne plánované hospodár-
stvo potláčali princípy trhového mechanizmu. 
Chýbal konkurenčný tlak a tým i dôraz na ino-
vačné procesy vo výrobe, čo prirodzene viedlo 
k istej pasivite v oblasti vývoja dizajnu.10 Je 
paradoxné, že napriek dobovej popularizácii 
bytovej kultúry najvyššej akosti a odborným 
názorom, že „[...] předměty, s nimiž se člověk 
sžije, mají vliv na jeho způsob života, myšlení 
a vnímání“, bola v šesťdesiatych rokoch 20. 
storočia úloha dizajnéra v praxi skôr „plato-
nická“. (Koželka, 1948, s. 6)11 Viac ako nad-
časová forma sa od neho očakávalo tvaroslo-
vie výrobku, ktoré svojím výrazom zaujme čo 
najširší okruh zákazníkov. Dizajnéri sa teda 
usilovali o výtvarnú realizáciu, ktorá neskĺz-
ne do pozície formálnej podliezavosti, a bude 
v súlade so základnými etickými a estetickými 

normami súdobej dizajnérskej tvorby vo sve-
te. Domáca masová produkcia sa však od tej 
svetovej čoraz väčšmi vzďaľovala, keďže už 
vo fáze vývoja narážala na nezáujem zo stra-
ny centralizovaného riadenia a materiálno-
technologické limity slovenských výrobných 
podnikov. 

Určitou výnimkou boli limitované edície 
a tzv. sólo kusy nábytku realizované na objed-
návku, najčastejšie družstevnou alebo komu-
nálnou výrobou.12 Návrhári si tu mohli dovoliť 
experimentovať a svoje idey ďalej rozvíjať na 
kvalitatívne vyššom stupni. 

Výtvarnú kvalitu prototypov nábytku schva-
ľovali umeleckopriemyselné výtvarné komisie 
so zameraním na nábytok a interiér.13 Detail-
né architektonické a konštrukčné previerky 
vykonávalo vývojové pracovisko Družba Bra-
tislava, n. p. (neskôr ZNZ Bratislava, n. p.). 
Testoval sa tu sortiment národných nábyt-
kárskych podnikov, ale aj individuálne ná-
bytkové kusy predkladané v mene samotných 
autorov. Výkresy preverených prototypov ná-
sledne schvaľovalo ministerstvo vnútorného 

1  Propagačné fotografovanie nábytkového 
kompletu O-46, navrhnutého dizajnérom  
Františkom Jirákom 
zdroj: osobný archív renaty lenharčíkovej
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obchodu, pričom do sériovej výroby mohol 
byť zaradený len schválený typ nábytku s riad-
nym označením.14 

VýrObný PrOGram slOVenskýCh 
nábYtkárskYCh POdnikOV 
Obmena výrobného programu veľkých ná-
rodných nábytkárskych podnikov prebiehala 
pomaly, čo bolo spôsobené jednak konzerva-
tívnosťou spotrebiteľa, ale predovšetkým ťaž-
kopádnosťou výroby a následne obchodu. 

Až niekedy okolo polovice päťdesiatych 
rokov 20. storočia sa začína viac definovať aj 
profesia nábytkového dizajnéra. I keď prevlá-
da názor, že na tvorbu univerzálneho výrob-
ného programu národných nábytkárskych 
podnikov stačí len niekoľko návrhárov, najmä 
počas nasledujúcej dekády sledujeme meta-
morfózy odborného povedomia v praxi, ktoré 
kulminujú zvlášť ku koncu šesťdesiatych ro-
kov. Dizajnér sa už nechápe „len“ ako ideový 
tvorca formy, ale konečne sa začína čoraz viac 
hovoriť o zodpovednosti dizajnéra, ktorý už 
v začiatočnom štádiu návrhu musí pri svojej 
práci zohľadniť materiálové, technologické 
a ekonomické aspekty, nevynímajúc požia-
davky „trhu“.15 

V októbri 1960 usporiadali Združenie 
podnikov nábytkárskeho priemyslu v Brne 
a Združenie podnikov drevárskeho a nábyt-
kárskeho priemyslu v Žiline výtvarnú konfe-
renciu. Cieľom konferencie bolo realizovať 

rozbor výtvarnej úrovne nábytku a vytýčiť 
zásadnú líniu k ďalšiemu zvyšovaniu výtvar-
nej hodnoty nábytkových zariadení v treťom 
päťročnom pláne, so zámerom zaistiť najvyš-
šiu kultúru bývania. Zásady uplatňované pri 
tvorbe nových typov nábytkov neboli náhod-
né, riadili sa v tejto línii:
1. Zariadenie bytovej jednotky sa rieši podľa 

dispozícií stavebného priestoru.
2. Jednotlivé bytové funkcie na seba nadväzu-

jú a zariadenie sa navrhuje tak, aby umož-
ňovalo v bytovom priestore ich potrebnú 
súvislosť a diferenciáciu.

3. Tvar zariadení sa očisťuje od samoúčelnej 
dekoratívností – zakrivených čelných plôch, 
ťažkých architektonických prvkov, akými 
sú napríklad sokle a rímsy a podobne. Far-
ba sa chápe ako prvok výtvarného riešenia.

4. Bytové zariadenie musí byť v súlade so 
základnými funkciami bývania (spánok, 
varenie), ale plní aj individuálne funkcie 
(záujmové a odpočinkové aktivity). Preto 
sa odporúča premiešať šablónovité súpravy 
a sektory s otvorenými kompletmi a nábyt-
kovými solitérmi.

5. Nové konštrukčné a účelové materiály po-
skytujú väčšie možnosti novému výtvarné-
mu výrazu.

6. Nábytková tvorba kuchýň sa orientuje na 
zostavovacie kuchyne a potláčajú sa tradič-
né súpravy.

3  Dispozícia trojizbového bytu  
zdroj: čavoJsKÝ, rudolf, PetŘivÝ, Juraj: ako 
moderne bývať. Bratislava, obzor 1967, s. 50

2  nábytkové zariadenie podľa kategórie 
typizovaného bytu 
zdroj: KoUla, Jan emil – KoŽelKa Karel.:  
dnešní byt. Praha, sntl 1962, s. 32 
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7. Kuchynský nábytok úzko súvisí so staveb-
nou dispozíciou a inštaláciou bytu. V súvis-
losti s novou bytovou výstavbou sa preferu-
je nábytok vstavaný.

8. Pri spálňach sa potláča úzus tradičnej ho-
nosnej zostavy určenej výhradne na spanie 
a propaguje sa polyfunkčná obývacia spál-
ňa. Zo spálňových kompletov boli vyvinuté 
otvorené komplety.

9. V obývacích izbách sa uplatňuje sektoro-
vý nábytok, ktorý sa u zákazníkov ujal. Je 
potrebné pokračovať vo vývoji odľahčenia 
sektorového nábytku (montisektory).

10. V ohýbanom nábytku dochádza k omlade-
niu výrobného programu, pričom nové typy 
stoličiek sa opticky odľahčili.

11. Kovový nábytok zastal na predvojnovej 
úrovni, ale obmena tvaroslovia sa už začala.

12. Malá pozornosť je venovaná doplnkovým 
nábytkovým jednotkám. Naliehavo treba 
riešiť vývoj skriniek na rádiá a televízne 
prijímače (najmä rohové), skriniek na ši-
tie, obuv, špinavú bielizeň a typ barovej 
skrinky.16

 
Na prelome päťdesiatych a šesťdesiatych 

rokov 20. storočia sa teda súbežne s reorgani-
záciou slovenského nábytkárskeho priemys-
lu mení aj sortimentálna skladba národných 
nábytkárskych podnikov, pričom zastarané 
typy nábytku formálne ukotvené na vzoroch 
z medzivojnového obdobia nahrádzajú novšie 
vývojové rady.17 Svedčia o tom ponukové kata-
lógy vydávané Združením podnikov nábytkár-
skeho priemyslu, ktoré propagovali vybrané 
nábytkové súbory kuchýň, spální a obývacích 
izieb, spolu so samostatne predajnými ná-
bytkovými kusmi.18 Sortiment bol v šesťde-
siatych rokoch 20. storočia propagovaný aj 
v celoštátnych typovníkoch nábytku, ktoré 
vydával VNP Brno spolu so Sdružením pod-
niků nábytkářskeho průmyslu.19 Typovníky 
boli čisto technické pomôcky pre odberateľov 

(distribútorov) a predajcov. Kresby zobrazo-
vali presné proporcie, vnútorné delenie ná-
bytku a skladbu komponentov. Využívali ich 
aj architekti pri zariaďovaní nových typizova-
ných bytov, ktoré mali celkom odlišnú dispo-
zíciu ako starý bytový fond. 

Slovenské národné nábytkárske podniky 
spolupracovali oveľa viac s vývojovým závo-
dom nábytkárskeho priemyslu v porovnaní 
s českým prostredím, kde podniky uprednost-
ňovali vlastných kmeňových projektantov.20 
Najmä po roku 1969 sa začalo so sústredením 
najlepších domácich dizajnérov na projekčné 
oddelenie bratislavského Vývojového závodu 
nábytkárskeho priemyslu (neskôr Vývojový 
a výskumný ústav nábytkárskeho a drevár-
skeho priemyslu), čo súviselo s nastupujúcou 
normalizáciou aj v interných štruktúrach veľ-
kých nábytkárskych podnikov.21 Cieľom bolo 
zlepšiť kvalitu vzorov každoročne odporú-
čaných na zaradenie do priemyselnej výroby. 
Vývojový závod disponoval v tom čase po-
merne veľkým projekčným kolektívom, ktorý 
okrem dizajnérov tvorili kresliči, modelári, 
konštruktéri, technickí pracovníci zodpoved-
ní za výrobu prototypov a podobne. V pries-
toroch vývojového závodu sa nachádzal aj 
fotoateliér, kde sa prototypy dokumentovali 
najmä na propagačné účely, ako i z dôvodu 
ich uverejňovania v ponukových a výstavných 
katalógoch. Pracovisko malo zároveň zria-
denú odbornú knižnicu, ktorej fond okrem 
špecializovaných publikácií pozostával z od-
borných domácich aj zahraničných periodík, 
zameraných na oblasť bytovej kultúry a dizajn 
nábytku.22 

Napriek všetkým týmto zmenám k lepšie-
mu však VZNP naďalej zotrvával skôr v pozícii 
poradnej vedeckej inštitúcie, keďže výrobné 
podniky, „uspávané netrhovým prostredím“, 
nemali záujem inovovať svoj sortiment. Svo-
ju vtedajšiu pasivitu niektorí bývalí vedúci 
pracovníci obhajujú najmä argumentom, že 

4  nákres obývacej izby typizovanej bytovej jednotky 
T-03, zariadenej nábytkovým kompletom M 300 
zdroj: MiChalides, Pavol: 3. celoslovenská 
výstava úžitkového umenia a priemyselného 
výtvarníctva. Katalóg. Bratislava 1958

5  základné dielce montisektoru M-300, ktorého 
autorom je dizajnér František Jirák. nábytok bol 
sériovo vyrábaný v národných podnikoch Tatra 
nábytok Pravenec a západoslovenské nábytkárske 
závody Bratislava 
zdroj: KoUla, Jan emil-KoŽelKa, Karel: 
dnešní byt. Praha, sntl 1962, s. 48
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v čase zavádzania nových výrobných liniek by 
podnik nebol schopný plniť stanovený výrob-
ný plán, čo bolo v tom čase neprijateľné. 

Akoby nestačilo, že väčšina vynikajúcich 
návrhov nedostala šancu na kontakt so spot-
rebiteľom, ony dokonca prestali existovať úpl-
ne. V tom čase totiž nejestvoval v Českoslo-
vensku žiaden centrálny register, určený na 
evidenciu návrhov priemyselných výtvarníkov, 
ktorý by obsahoval i vzory napokon v priemy-
selnej výrobe nerealizované.23

ZdrOJe FOrmálneJ inŠPiráCie 
a ukaZOVatele ZOdPOVedné Za 
ÚrOVeň nábYtkOVéhO diZaJnu
Nové tvaroslovie priemyselne produkova-
ného nábytku sa vo výrobných programoch 
národných podnikov začalo presadzovať nie-
kedy na prelome päťdesiatych a šesťdesiatych 
rokov 20. storočia, hoci návrhy boli často 
mladšieho datovania. Napriek tomu domáci 
dizajn nábytku bol v tom období v časovom 
sklze v porovnaní so svetovým kontextom. 
Dôvod môžeme hľadať v počiatočnom ide-
ologickom presadzovaní ľudovej linky, kto-
ré začiatkom päťdesiatych rokov 20. storo-
čia neobišlo ani oblasť úžitkového umenia 
a priemyselného výtvarníctva. Vplyvom hro-
madnej bytovej výstavby však toto formálne 
spiatočníctvo, našťastie, netrvalo dlho a už 
v polovici päťdesiatych rokov sa volalo po 
utilitárnych formách moderného nábytkové-
ho zariadenia, ktoré malo svojou funkčnos-
ťou zodpovedať novej koncepcii povojnového 
bytu. Progresívne prístupy v tvarovaní nábyt-
ku sa najčastejšie odrážali v prototypoch rea-
lizovaných družstevnou a komunálnou výro-
bou, pričom sa tu počítalo aj s ručnou prácou, 

najmä pri vypracovaní konkrétnych detai-
lov – podnoží, úchytov, textilných aplikácií 
a podobne. Priemyselná výroba v národných 
nábytkárskych podnikoch zasa dizajnérom 
umožňovala, i keď v obmedzenej miere, ex-
perimentovať s novými technológiami a ma-
teriálmi, čo sa, pravdaže, odrazilo i vo výtvar-
nom vyhotovení sortimentu. Vo všeobecnosti 
prevládal trend v tvarovaní svetlých prírod-
ných materiálov, pričom odtieň a kresba dre-
va boli aj po finálnej povrchovej úprave často 
priznané. Koniec päťdesiatych rokov je však 
najmä obdobím plastických hmôt, ktoré pre 
dizajnérov znamenali úplne nový zdroj inšpi-
rácie, čo napokon vyústilo až do charakteris-
tickej organickej modelácie najmä sedacieho 
škrupinového nábytku. 

Ak hodnotíme celkovú úroveň dizajnu 
priemyselne vyrábaných súborov, musíme 
kriticky priznať, že, okrem niekoľkých svet-
lých výnimiek, v ponukových katalógoch pre-
vládali formálne jednotvárne, až nudné typy 
nábytku. Osobitnou kategóriou nábytkového 
zariadenia, ktorá vizuálne obohacovala zá-
kladný priemyselný rámec, je drobný sedací 
a stolový mobiliár. Tento azda najzreteľnej-
šie odráža priamu inšpiráciu domácich dizaj-
nérov v prírodnej estetike škandinávskeho 
dizajnu, v triezvej logike foriem, čerpanej 
z britského dizajnérskeho prostredia a napo-
kon v prehnanej organickej modelácii ame-
rických vzorov. 

Tvorivý potenciál a dizajnovo vyzretý ná-
zor autorov však v praxi narážali na množ-
stvo technologických, materiálových a eko-
nomických limitov. Nedostatok exotických 
materiálov sa neraz riešil výtvarnými kom-
promismi, ako napríklad použitím bukovej 

dyhy upravenej fládrovaním na orech či ma-
hagón. Takýmto spôsobom sa síce vyprodu-
koval lacnejší sortiment, ale spotrebiteľovi sa 
tým vlastne podsúval gýč. Napriek tomu kaž-
doročne vznikali výrobky, ktoré boli oceňo-
vané nielen na najznámejšej domácej výstave 
zameranej na spotrebný sortiment – Medzi-
národný veľtrh spotrebného tovaru (MVST) 
v Brne, ale aj v zahraničí.24 Od roku 1969 
sa udeľuje taktiež ocenenie Vynikajúci výro-
bok. Národné podniky najskôr vytipovali tie 
výrobky, ktoré spĺňali predpoklady kvality 
na získanie označenia Vyrábané pre CID. Ná-
sledne dostala komisia odporúčanie, ktoré 
z týchto výrobkov menovať ako Vynikajúci 
výrobok.25 Celková úroveň výrobku sa hodno-
tila na základe kritérií špičkovej kvality a vý-
tvarnej jedinečnosti vzhľadom na celosvetový 
kontext. Komisia však musela často skon-
štatovať, že úroveň predkladaných výrobkov 
nedokazuje vzostupnú tendenciu centrálnych 
vývojových pracovísk.

Medzi veľakrát ocenených autorov patria aj 
na Slovensku pôsobiaci dizajnéri – František 
Jirák, Magda Sépová, Ján Šimo-Svrček a Jiří 
Petřivý. Okrem nábytkového štandardu, si 
títo dizajnéri utvrdzovali svoje autorské názo-
ry najmä prostredníctvom individuálnych ku-
sov nábytku, pričom väčšina z nich aj napriek 
záujmu zo strany zákazníkov, napokon nepo-
chopiteľne zostala vo fáze prototypov. 

Autorka spracováva dizertačnú prácu N FA STU 
na tému: Dizajn a kultúra vnútorného prostredia  
Vývoj bytového interiéru so zameraním na 
dizajn nábytku z konca 50. a začiatku 70. rokov 
20. storočia na Slovensku
Školiteľ: doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD.

6 Kreslo 24-24-2-1 navrhol dizajnér František Jirák 
ako sólo kus predávaný aj ako súčasť nábytkového 
kompletu 0-47 
zdroj: archív Kataríny trnovskej 

7  Škrupinové kreslo – prototyp navrhla 
dizajnérka Magda Sépová  
zdroj: KoUla, Jan emil: Moderní bytový 
interiér. Praha, Merkur 1976. 142 s.

8  nábytkový komplet O-47, ktorého autorom je 
dizajnér František Jirák 
zdroj: ŠiMo-svrčeKová, Marta: design nábytkárskeho 
priemyslu národných podnikov na slovensku od roku 
1948. diplomová práca na FFUK, Bratislava 1986
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1 Premiestňovanie výrobného zariadenia a strojového 
parku z českých výrobných podnikov z československého 
pohraničia na slovensko (1946) súviselo s odsunom takmer 
3 miliónov nemcov z českého územia a tým spôsobenou 
stratou okolo 350-tisíc zamestnancov pracujúcich dovtedy 
v priemyselných podnikoch. londáK, Miroslav: otázky 
industrializácie slovenska (1945 – 1960). Bratislava 1999, 
s. 35.

2 tieto slovenské podniky dočasne riadila špecializovaná 
celoštátna nábytkárska organizácia sdružení nábytkářskeho 
průmyslu Brno so skratkou sPnP. KUKoĽ, ladislav: nový 
domov. Štátny podnik. spišská nová ves. Košice 1990, s. 8.

3 Mazalanová, eliška: František Jirák a nábytkový dizajn 
1948 – 1968. in: ed. PeKárová, adriena – Kolesár, 
zdeno: K dejinám dizajnu na slovensku. Bratislava, 
slovenské centrum dizajnu 2013, s. 210.

4 Citácia je výňatkom z obsahu štátnej úlohy č. C4. KadleC, 
Jaroslav in: sborník prednášek ze symposia design nábytku 
v čssr. vsetín 1977, s. 7.

5 sbor vznikol pri Ministerstve lesov a drevárskeho 
priemyslu na návrh Štátneho plánovacieho úradu v Prahe, 
dňa 7. 7. 1953. z celkového počtu dvadsiatich členov 
zastupovali slovensko: arch. J. halabala, arch. F. Jirák, 
arch. J. e. Koula. Poradní sbor pro bytovou kulturu ustaven. 
in: dřevo 8, 1953, 11, s. 221.

6 v rámci štátom zadanej úlohy boli definované kritériá na 
nový typ nábytku, ktorý mal byť predovšetkým variabilný 
a multifunkčný, vzhľadom na novú dispozičnú koncepciu 
úsporných bytov. Úloha bola zverená novozaloženému 
n. p. vývoj nábytkářskeho průmyslu Brno, kde bol pod 
vedením J. halabalu v roku 1954 vyvinutý sektorový nábytok 
s označením U1, ktorý sériovo vyrábali UP závody rousínov 
od roku 1958. U1 sa vyrábal až do vzniku novej rady U-100. 
nasledovala rada U-500 (1960), ktorú autori J. Šmídek 
a M. Požár navrhli ako nábytok vhodný pre menšie obytné 
miestnosti nového bytového fondu. 

7 vnP bol v tom čase organizačne členený do deviatich 
útvarov: vývoj výrobkov, technológia výroby nábytku, 
mechanizácia výroby nábytku, ekonomika práce, cenová 
tvorba, stavebná projekcia, odborové stredisko technických 
informácií, odborové normalizačné stredisko a skúšobníctvo. 
ŠPendlíčeK, Miloslav: Půl století od založení 
nábytkářskeho průmyslu se sídlem v Brně. in: informační 
buletin a sborník statí. Brno, Mendelova zemědělská 
a lesnická univerzita v Brně. lesnická a dřevarská fakulta. 
Ústav nábytku a speciálnich výrobků ze dřeva a asociace 
interiérové tvorby 2004, s. 37.

8 horKÝ, i.: vývoj nábytkářskeho průmyslu Brno. domov. 
Praha, sntl 1978, č. 2, s. 11.

 stredisko vnP v Bratislave sa špecializovalo na vývoj na 
to obdobie progresívnych technológií, napríklad vákuové 
lisovanie plastických hmôt. Koncom sedemdesiatych 
rokov 20. storočia dostáva toto vývojové pracovisko názov 
výskumný a vývojový ústav drevárskeho a nábytkárskeho 
priemyslu a sťahuje sa z Molotovovej ulice 38 (v súčasnosti 
obchodná ulica) na drienovú 3, pričom časť vývojových 
dielní zostala na pôvodnej adrese. 

9 F. Jirák ešte pred založením vznP Bratislava pôsobil 
ako konštruktér v centrále vnP v Brne a taktiež ako 
návrhár vo vývojovom závode v Bratislave, od roku 1955 
administratívne pričlenenom k n. p. družba Bratislava 
(neskôr n. p. znz Bratislava). tu vznikli aj prototypy jeho 
obývacích kompletov o-46 a o-47.

10 Kolesár, zdeno: Priemyselný dizajn na slovensku 
1945 – 1968. in: ed. PeKárová, adriena – Kolesár, zdeno: 
K dejinám dizajnu na slovensku. Bratislava, slovenské 
centrum dizajnu 2013, s. 189.

11 Citované z KoŽelKa, Karel: standard a nové životní 
prostředí. in: tvar 1, 1948, 1, s. 6.

12 individuálne kusy nábytku realizoval aj národný podnik 
družba Bratislava. návrhári tu kládli veľký dôraz na 
detail, kvalitu povrchových úprav a prácu s materiálom. 
Práve mobiliár realizovaný na objednávku najvýraznejšie 
vypovedal o súdobých tendenciách v nábytkovom dizajne 
vzhľadom na svetový kontext.

13 členmi takejto komisie boli aj viktor holešťák-holubár 
a Ferdinand Milučký. slovenský národný archív v Bratislave. 
archívny fond: slovenský fond výtvarných umení. ii.2. 
Účelové zariadenie výtvarná tvorba. ii.2.1.1. zápisnice 
z umeleckých komisií (UK). Úžitkové umenie 1957 – 1962. 
archívna škatuľa č. 64.

14 označenie obsahovalo: a) názov výrobného podniku, b) 
názov výrobného závodu, c) číslo typu v rubrike „druh 
výrobku“, d) materiál a prevedenie v rubrike „prevedenie“, 
e) číslo technických podmienok v rubrike „označenie“, f) 
číslo výrobnej série, g) dátum expedície, h) číslo a poradová 
položka, i) spotrebiteľská cena a j) meno technického 
kontrolóra, pri stoličkách a kreslách bola osobitná rubrika 
určená na označenie látkovej kategórie.

15 súčasne sa začína oceňovať komplexnosť tejto stále ešte 
devalvovanej profesie, keďže na to, aby sa dizajnérovi 
podarilo navrhnúť skutočne kvalitný a funkčný nábytok, 
musel vychádzať z najmodernejších poznatkov z oblasti 
ergonómie, psychológie a iných vedných odborov. ani 
v týchto časoch konsolidácie odbornej a verejnej mienky 
však ešte stále nebolo postavenie dizajnérov adekvátne 
významu a celospoločenskému prínosu ich práce. svedčí 
o tom aj potláčanie autorstva jednotlivcov, ktoré bolo 
roztopené v kolektívnej produkcii príslušných výskumných 
a vývojových pracovísk. akiste sa to dialo aj z ideologických 
dôvodov, keďže socializmus mal v tom čase eminentný 
záujem potlačiť akékoľvek prejavy kultu osobnosti. 

16 na konferencii sa zúčastnili členovia výtvarných rád 
obidvoch združení, podnikoví riaditelia a výtvarníci návrhári 
nábytku všetkých združených podnikov, zástupcovia Ústavu 
bytovej a odevnej kultúry, štátneho a zahraničného obchodu 
a tlače. ŠiMo-svrčeKová, Marta: design nábytkárskeho 
priemyslu národných podnikov na slovensku od roku 1948. 
diplomová práca na FFUK, Bratislava 1986, s. 50 – 52.

17 sekcia umeleckého priemyslu pri zväze slovenských 
výtvarných umelcov v spolupráci so slovenským fondom 
výtvarných umení dotovala národnými podnikmi zadávané 
štipendiálne úlohy pre výtvarníkov a tým aktívne zasahovala 

do výrobných programov národných podnikov v oblasti 
výtvarnej kvality výroby. 

18 KUlveit, Jaroslav: Katalog výrobků nábytkářskeho 
průmyslu '68. Praha 1967.

19 i. diel, vydaný v roku 1961 obsahoval nábytkové rady určené 
do obývacích izieb a sektorový nábytok, ii. diel, vydaný 
v roku 1961 bol zameraný na sortiment kuchynského 
nábytku a nábytku určeného do spální. 

20 Príkladnú spoluprácu s bratislavským vznP rozvíjal najmä 
n. p. Mier topoľčany. ŠiMo-svrčeKová, Marta: design 
nábytkárskeho priemyslu národných podnikov na slovensku 
od roku 1948. diplomová práca na FFUK, Bratislava 1986, 
s. 82.

21 na tieto zmeny nás upozornil aj ing. imrich lenharčík 
(okrem iného zať dizajnéra Jiřího Petřivého), ktorý v tom 
čase pôsobil v bratislavskom vznP vo funkcii výskumného 
pracovníka, konkrétne ako programátor, analytik v odbore 
kybernetiky. vyňaté z prepisu osobného rozhovoru, ktorý sa 
uskutočnil 23. februára 2016.

22  najmä zahraničné periodiká boli pre miestnych dizajnérov 
cenným zdrojom inšpirácie. zo spomienok dizajnérky Magdy 
sépovej sa dozvedáme, že knižnica odoberala napríklad 
časopisy Mobilier et Decoration (Fr), DOMUS (it), Schöner 
Wohnen (ge). z domácich periodík to bol najmä časopis 
tvar, ktorý okrem recenzií československých prispievateľov 
publikoval aj recenzie prevzaté zo zahraničných časopisov. 
najčastejšie to boli – Art & Industry (gB), Bonytt (no), 
Decor D‘Aujourd‘hui (Fr), WERK – bauen + wohnen (Ch).

23 na tento problém upozorňoval aj Karol hetteš v príspevku 
publikovanom v časopise tvar. autor porovnáva domáce 
prostredie so situáciou vo veľkej Británii, kde sa od 
dvadsiatych rokov 20. storočia vedú tzv. indexy dokonalých 
výrobkov. súčasne kritizuje laxný prístup k pozícii návrhára 
a národné výrobné podniky viní za nedostatočnú úroveň 
ich výrobných programov. hetteš povzbudzuje slovenských 
priemyselných výtvarníkov, aby iniciovali akúsi inventúru 
priemyselných návrhov za posledných 15 rokov a následne 
z nich zostavili obdobu britského indexu, pričom tým 
vznikne akýsi hmatateľný dôkaz, že úroveň slovenského 
dizajnu bola často veľmi vysoká, do sériovej výroby sa ho 
nepodarilo dostať. hetteŠ, Karol: o 5. celoslovenskej 
výstave... in: TVAR 17, 1966, 1 – 2, s. 2.

24 na Mvst Brno sa robil taktiež spotrebiteľský výskum, 
v rámci ktorého sa zisťoval záujem verejnosti o daný typ 
výrobku. výsledky z tohto výskumu sa potom predkladali 
národným výrobným podnikom ako argument, prečo zaradiť 
konkrétny vzor do sériovej výroby. 

25 v roku 1969 bolo zaregistrovaných 601 výrobkov zo 139 
výrobných podnikov. odborné komisie z toho vybrali 476 
výrobkov, ktorým bolo priznané právo na označenie Cid. 
napokon bolo ocenených 16 vynikajúcich výrobkov, medzi 
nimi i stolička s čalúneným sedákom navrhnutá dizajnérom 
ladislavom gatialom, vyrobená n. p. tatra nábytok 
Pravenec. red.: súťaž vynikajúci výrobok. in: tvar 21, 1970, 
1, s. 20.

9  Kolektív dizajnérov Výskumného a vývojového ústavu 
nábytkárskeho a drevárskeho priemyslu v Bratislave: 
Jiří Petřivý – druhý zľava, Ján Huťan – piaty zľava, 
Magda Sépová – tretia sprava, Júlia Kunovská – 
druhá sprava 
zdroj: osobný archív renaty lenharčíkovej.

ALFA02_2016.indd   23 04/08/16   14:53


