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Vznik publikace KREATIVNÍ OLOMOUC 1 – design byl 
motivován především potřebou propagovat a vzájem-
ně provázat elitní aktéry kreativních odvětví, inspirovat 
budoucí frekventanty studijních programů Univerzity 
Palackého v Olomouci a zdůraznit přítomnost špičkové-
ho designu v Olomouci a nejbližším okolí. Vznikala však 
zároveň také z radosti a s radostí. Její autoři totiž teprve 
prostřednictvím akademického výzkumu odkryli a objevili, 
jak rozsáhlá a pestrá je bující hanácká kulturní a kreativní 
sféra. Je zcela zřejmé, že právě tato skupina kreativních 
talentů by se měla stát jednou z vlajkových lodí Olomou-
ce, neboť si už nyní získává mezinárodní pozornost a zce-
la přirozeně spoluvytváří image unikátní městské lokality. 

Autoři publikace nechtěli přinést jen běžný výčet jmen 
či novodobé Zlaté stránky, rozhodli se proto seskupit oso-
bitější reprezentativní výběr, jenž mnohem lépe vyjadřuje 
entuziasmus celého odvětví, jeho rozsah, rozptyl a mi-
mořádnou kvalitativní úroveň. Nejde o komplexní pokrytí 
segmentu, ale o svého druhu „editor’s choice“, který snad 
bude brzy následován doplněním, pokračováním a roz-
šířením o další typy kreativních činností v regionu. Sluší 
se poděkovat Olomouckému kraji a Univerzitě Palackého 
v Olomouci za to, že tato publikace mohla spatřit světlo 

Úvod              Introduction 

The publication CREATIVE OLOMOUC I – design came about 
in order to market and link up elite protagonists in creative 
branches, inspire future students at Palacký University in 
Olomouc and emphasize the existence of cutting-edge design 
in Olomouc and its immediate surroundings. It also emerged 
out of joy and with joy. The authors initially, by means of aca-
demic research, uncovered and discovered how extensive and 
varied the rich local Haná cultural and creative sphere is. It is 
apparent that specifically this group of creative talents could 
become one of the flagships of Olomouc, as it is already the fo-
cus of international attention and completely naturally contrib-
utes to the formation of the image of the unique city locality. 

The authors of the publication did not intend to merely 
provide an ordinary listing of names or a new version of the 
Yellow Pages, but instead decided to provide a more distinct 
selection, which would express much more effectively the 
enthusiasm of the entire branch, its breadth, extent and re-
markable quality. This does not involve a comprehensive treat-
ment of the segment, but a kind of “editor’s choice”, which will 
hopefully quickly be followed by additions, continuations and 
expansion with more types of creative activity in the region. 
We would like to thank the Olomouc Region and Palacký Uni-
versity in Olomouc for helping this publication see the light of 
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světa. Především ale slova díků patří všem kreativně čin-
ným a smýšlejícím institucím, firmám a jednotlivcům, kteří 
posouvají Olomouc do společnosti moderních měst s ori-
ginálním geniem loci. 

day. Most importantly, however, words of thanks go out to all 
the creatively active and progressive institutions, companies 
and individuals who are enabling Olomouc to rank amongst 
those modern cities with an original genius loci. 

Olomouc –  
město kreativity
Genius loci Olomouce  
jako unikátní předpoklad
Demografický profil České republiky je značně nerov-
noměrný. Dominuje mu více než milionové hlavní město 
s obrovskou mírou mezinárodní konektivity, s rozvětve-
nou historickou tradicí a bezkonkurenčním turistickým 
potenciálem. Logicky se tak stává i středobodem admini-
strativně-správního a kreativně-kulturního dění. Morava 
a Slezsko jsou pak rozepjaty mezi další dva gravitační 
body – téměř čtyřsettisícové Brno a třísettisícovou Ostra-
vu. Zbylá města svou velikostí i počtem obyvatel zaostá-
vají, jen sedm z nich se pohybuje blízko hranice sto tisíc 
obyvatel, přičemž Olomouc dlouhodobě balancuje právě 
na této hladině. Jak být v této konkurenci svébytnou lokál-
ní metropolí? Co utváří specifikum místa, motivuje zájem 
obyvatel a turistů o město a aktivní vztah k němu? A ja-
kou míru a roli hraje v tomto rozhodování image a krea-
tivní potenciál? Ze světového kontextu vyplývá, že k nej-
častějším kreativním centrům, jejichž identita je vytvářena 
tvůrčí vrstvou firem a kulturně a umělecky angažovaných 
jednotlivců, patří především tři typy měst: 

A) moderní aglomerace, kde byl kreativní aspekt sou-
částí urbanistické koncepce (Bilbao, New Plymouth, 
Zlín);

B) postindustriální lokality, kde původní průmyslový 
charakter vystřídal nový druh obsahu, jenž je cíleně 
podporován (Glasgow, Liverpool, Ostrava);

Olomouc –  
a city of creativity
The Genius loci of Olomouc  
as a unique condition
The demographic profile of the Czech Republic is quite un-
equal. It is dominated by a capital city of more than a million 
people with a high level of international connections, with di-
verse historical traditions and unlimited potential for tourism. 
It has logically also become a central point for administrative-
management and creative-cultural activity. Moravian and 
Silesia are spread out between two gravitation points – almost 
four-hundred-thousand Brno and three-hundred thousand 
Ostrava. The remaining cities lag behind in terms of size and 
number of inhabitants, with only seven of them hovering 
around the border of one-hundred-thousand inhabitants, with 
Olomouc specifically on this level over the long-term. How can 
it function as a distinct local metropolis within this competi-
tion? What provides it with the specific features of a place, 
what motivates the interest of the inhabitants and tourists to 
the city and having an active relationship to it? And how does 
image and creative potential play a role in this decision-making 
and to what extent? The world-wide context indicates the fol-
lowing three types of cities, whose identities are formed by 
a creative layer of companies and culturally and artistically in-
volved individuals, and which rank among the most frequently 
creative centres: 

A) a modern agglomeration, where the creative aspect 
is part of the city-planning concept (Bilbao, New 
Plymouth, Zlín);
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C) města s historickým podhoubím a přitažlivou staro-
bylou architekturou (Milán, Nantes, Litomyšl).

K dalším výrazným aspektům pak patří skladba stabil-
ního obyvatelstva, ale i těch, kdo v daném městě působí 
dočasně, stejně jako aktivní přítomnost výrazných kultur-
ních a vzdělávacích institucí. 

Olomouc může v tomto ohledu stavět hned na několi-
ka unikátních pilířích, jejichž kombinace ji vyzdvihuje nad 
podobně orientované aglomerace a nabízí jí oproti jiným 
městům výhody, které lze využít jak při image-makingu, 
tak v municipální politice při budování konkurenceschop-
nosti mnoha zdejších odvětví. Olomouc má „k dispozici“ 
druhou nejvýznamnější památkovou rezervaci v Česku, 
kompaktní a přehledné historické jádro, význačné institu-
ce ve správě církve, kraje a ministerstva kultury (Muzeum 
umění, Vlastivědné muzeum, arcidiecéze). Zásadní a velmi 
citelnou roli pak sehrává Univerzita Palackého v Olomouci 
(UP), která vytváří pestrou komunitu o více než dvaceti 
tisících studentech a několika tisících akademických pra-
covníků, jinými slovy téměř pětinu celého města. Tento 
amalgám je obecně považován za originální rys Olomou-
ce, její výsadu a identifikační faktor nejen v rámci České 
republiky, ale dokonce v rámci střední Evropy, potažmo 
z globálního úhlu pohledu.1

Kreativní odvětví jsou nedílnou složkou při budová-
ní prostředí pro obyvatele města: podílí se na kultivaci 
veřejného prostoru, na základní náplni kulturních insti-
tucí, organickým uměleckým děním i architektonickou 
a designovou participací pak také na samotné tvářnosti 
dané lokality. Tato logika přitom funguje i směrem ven: 

1  Mezinárodní prezentaci Olomouce jako „skrytého pokladu“ 
s unikátním geniem loci lze najít například v článcích New York 
Times (1) či slavných průvodců Lonely Planet (2) a Trip Advisor 
(3): 
Ad 1) Dostupné z: www.nytimes.com/interactive/2019/06/12/
travel/traveling-europe-summer-crowds.html. 
Ad 2) Dostupné z: www.lonelyplanet.com/articles/olomouc-the-
czech-republics-best-kept-secret. 
Ad 3) Dostupné z: www.tripadvisor.cz/Tourism-g274718-Olo-
mouc_Olomouc_Region_Moravia-Vacations.html.

B) post-industrial localities, where the original indus-
trial character has  been replaced by a new kind of 
content, which is directly supported (Glasgow, Liv-
erpool, Ostrava);

C) cities with a historical background and attractive 
ancient architecture (Milan, Nantes, Litomyšl).

The composition of a stable population also ranks among 
the most significant aspects, along with those who function 
only temporarily in the given city, as well as the active presence 
of prominent cultural and educational institutions. 

Olomouc can in this respect build upon several unique 
pillars, the combination of which makes it superior to similar 
focused agglomerations, and provides it with certain advan-
tages in contrast to other cities. This can be made use of in its 
image-making and in municipal politics when developing the 
competitiveness of its many local branches. Olomouc has “at 
its disposal” the second most significant historical centre in 
the Czech Republic, a compact and clear historical core and 
important institutions in the administration of the church, 
the region and the Ministry of Culture (Art Museum, Regional 
Museum, the Archdiocese). The ket and link up elite protago-
nists in creative branches consequently play an essential and 
extremely marked role, inspiring future students at Palacký 
University in Olomouc (UP), which makes up a rich community 
of more than twenty thousand students and several thousand 
academic employees, in other words almost one fifth of the 
entire city. This amalgam is generally viewed as an original fea-
ture of Olomouc, its privilege and identification factor within 
the Czech Republic and even within the framework of Central 
Europe and from a global perspective.1

1  The international presentation of Olomouc as “a hidden treasure” 
with a unique genius loci can be seen, for example, in articles in 
the New York Times (1) or the celebrated guides Lonely Planet (2) 
and Trip Advisor (3): 
Ad 1) Available from: www.nytimes.com/interactive/2019/06/12/
travel/traveling-europe-summer-crowds.html. 
Ad 2) Available from: www.lonelyplanet.com/articles/olomouc-the-
czech-republics-best-kept-secret. 
Ad 3): Available from: www.tripadvisor.cz/Tourism-g274718-Olo-
mouc_Olomouc_Region_Moravia-Vacations.html.

http://www.nytimes.com/interactive/2019/06/12/travel/traveling-europe-summer-crowds.html
http://www.nytimes.com/interactive/2019/06/12/travel/traveling-europe-summer-crowds.html
http://www.lonelyplanet.com/articles/olomouc-the-czech-republics-best-kept-secret
http://www.lonelyplanet.com/articles/olomouc-the-czech-republics-best-kept-secret
http://www.tripadvisor.cz/Tourism-g274718-Olomouc_Olomouc_Region_Moravia-Vacations.html
http://www.tripadvisor.cz/Tourism-g274718-Olomouc_Olomouc_Region_Moravia-Vacations.html
http://www.nytimes.com/interactive/2019/06/12/travel/traveling-europe-summer-crowds.html
http://www.nytimes.com/interactive/2019/06/12/travel/traveling-europe-summer-crowds.html
http://www.lonelyplanet.com/articles/olomouc-the-czech-republics-best-kept-secret
http://www.lonelyplanet.com/articles/olomouc-the-czech-republics-best-kept-secret
http://www.tripadvisor.cz/Tourism-g274718-Olomouc_Olomouc_Region_Moravia-Vacations.html
http://www.tripadvisor.cz/Tourism-g274718-Olomouc_Olomouc_Region_Moravia-Vacations.html
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město s kulturním a kreativním vyzařováním přitahuje 
nové obyvatele a návštěvníky, především pak ty, kdo ta-
kové prostředí ocení. Je to určitá forma symbiózy – město 
ovlivňuje kreativní bázi a ta se naopak angažuje v jeho 
kvalitativní transformaci. Vzájemné benefity jsou přitom 
nasnadě, ať už jde o přímé hospodářské dopady podporu-
jící prosperitu obou stran, nebo o ty, které posilují vazbu 
na konkrétní životní prostor.2 K externalitám, u nichž by 
bylo možno vyčíslovat pozitivní „economic impact“, mů-
žeme řadit mezinárodní reference a PR ohlas,3 oživování 
centra města a proměnu životního stylu jeho obyvatel 
(prudký nárůst počtu kaváren a kvalitních restaurací4), 
posílení podílu činností s vyšší přidanou hodnotou (IT 
sféra, coworkingy5) a zkvalitňování služeb spojených 
s kreativní složkou.6 

Vymezování a definování  
kulturně-kreativního teritoria
Konceptualizace kreativních průmyslů je založena na pro-
pojení kreativní složky, kultury a kvantifikovatelného 
ekonomického výkonu. Byť se tento pojem v zahraničí vžil 
především v 90. letech, v českém prostředí se ve státní 
a lokální politice postupně stabilizuje teprve nyní, stejně 

2  Podle kvalitativního šetření patří k těmto faktorům např. inten-
zita vizuálního smogu, úroveň nové výstavby a péče o veřejný 
prostor, památková ochrana a kulturní vyžití.

3  Mimořádný mediální ohlas měly například realizace Denisy 
Strmiskové nebo restaurace Entrée. Podrobněji viz: 
1) www.theguardian.com/travel/2019/feb/21/10-best-new-hos-
tels-in-amazing-buildings-austin-bangkok; 
2) www.hospitalitydesign.com/news/restaurants-nightlife/
czech-cafe-opens-on-hallowed-ground/; 
3) https://www.idnes.cz/bydleni/architektura/restaurace-en-
tree-interier-roku.A160222_141356_architektura_rez; 
4) http://www.forbes.cz/30pod30-2016/9-forejt.

4  Např. ve své Gastromapě na webu gastromapa.hejlik.cz se jim 
věnuje Lukáš Hejlík. 

5  Vault 42, Coworking Olomouc, Telegraph hub.
6  Např. designové hotely Theresian hotel & Spa, Smarthotel Nez-

valova Archa Olomouc, Long Story Short Hostel & Café či nově 
galerie Telegraph nebo Art rubikon & Art galerie.

Creative branches are an essential element when devel-
oping an environment for the inhabitants of the city: con-
tributing to the cultivation of the public space, to the basic 
content of cultural institutions, with organic artistic events 
and architectural and design participation, as well as in the 
actual shaping of the given locality. This logic also functions 
in the outward direction: a city with a cultural and creative 
atmosphere attracts new inhabitants and visitors, first and 
foremost those who appreciate that kind of atmosphere. 
This is a certain form of symbiosis – the city influences the 
creative basis, which is, in contrast, involved in its qualita-
tive transformation. The mutual benefits are of course 
obvious, whether that consists of the direct economic 
impacts supporting the prosperity of both sides, or those 
which strengthen the link to the concrete living space.2 As 
concerns those external factors, one could include the posi-
tive “economic impact”, the international reference and PR 
response,3 the enlivening of the centre of  the city and the 
transformation of the lifestyle of its inhabitants (a rapid rise 
in the number of cafes and quality restaurants4), strength-
ening the amount of activities with a higher value added (IT 
sphere, coworking5) and increased quality of services linked 
with the creative element.6

2  According to the qualitative research, these factors include, for ex-
ample, the intensivity of the visual smog, the level of new construc-
tion and care for public space, momument care and cultural use.

3  There was a remarkable response, for example, to the realization of 
Denisa Strmisková or the restaurant Entrée. For more details, see: 
1) www.theguardian.com/travel/2019/feb/21/10-best-new-hos-
tels-in-amazing-buildings-austin-bangkok; 
2) www.hospitalitydesign.com/news/restaurants-nightlife/czech-
cafe-opens-on-hallowed-ground/; 
3) https://www.idnes.cz/bydleni/architektura/restaurace-entree-
interier-roku.A160222_141356_architektura_rez; 
4) http://www.forbes.cz/30pod30-2016/9-forejt.

4  This is dealt with, for example, by Lukáš Hejlík in his Gastromap on 
the web site gastromapa.hejlik.cz. 

5  Vault 42, Coworking Olomouc, Telegraph hub.
6  For example, the design hotels Theresian hotel & Spa, Smarthotel 

Nezvalova Archa Olomouc, Long Story Short Hostel & Café or the 
new galleries Telegraph or Art rubikon & Art galerie.

http://www.theguardian.com/travel/2019/feb/21/10-best-new-hostels-in-amazing-buildings-austin-bangkok
http://www.theguardian.com/travel/2019/feb/21/10-best-new-hostels-in-amazing-buildings-austin-bangkok
http://www.hospitalitydesign.com/news/restaurants-nightlife/czech-cafe-opens-on-hallowed-ground/
http://www.hospitalitydesign.com/news/restaurants-nightlife/czech-cafe-opens-on-hallowed-ground/
https://www.idnes.cz/bydleni/architektura/restaurace-entree-interier-roku.A160222_141356_architektura_rez
https://www.idnes.cz/bydleni/architektura/restaurace-entree-interier-roku.A160222_141356_architektura_rez
http://www.forbes.cz/30pod30-2016/9-forejt
https://nezvalovaarcha.cz/en
https://nezvalovaarcha.cz/en
http://www.theguardian.com/travel/2019/feb/21/10-best-new-hostels-in-amazing-buildings-austin-bangkok
http://www.theguardian.com/travel/2019/feb/21/10-best-new-hostels-in-amazing-buildings-austin-bangkok
http://www.hospitalitydesign.com/news/restaurants-nightlife/czech-cafe-opens-on-hallowed-ground/
http://www.hospitalitydesign.com/news/restaurants-nightlife/czech-cafe-opens-on-hallowed-ground/
https://www.idnes.cz/bydleni/architektura/restaurace-entree-interier-roku.A160222_141356_architektura_rez
https://www.idnes.cz/bydleni/architektura/restaurace-entree-interier-roku.A160222_141356_architektura_rez
http://www.forbes.cz/30pod30-2016/9-forejt
https://nezvalovaarcha.cz/en
https://nezvalovaarcha.cz/en
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jako pozvolna dochází k sebeuvědomění celého sektoru 
a k jeho zviditelnění. Zatímco organická aktivita v rámci 
kulturního dění nabývá v Olomouci řady tradičních podob 
již dlouhodoběji,7 nová vlna systematizované kulturní 
a kreativní činnosti s komerčním charakterem a pozi-
tivními kultivačními dopady na širší okolí se postupně 
objevuje teprve v posledních letech.8 Od roku 2015 se 
k těmto aktivitám přidává také budování datové základny 
a komunikační platformy, které vzešlo především z impul-
zů Univerzity Palackého a vyústilo v mapování kulturních 
a kreativních průmyslů (dále jen KKP) v Olomouci a nej-
bližším regionu. Jaká je tedy pozice kulturních a kreativ-
ních odvětví v Olomouci? 

V roce 2016 uskutečnila Univerzita Palackého první 
plošné mapování subjektů KKP v olomoucké aglome-
raci. Dílčím cílem bylo tematizovat podporu kulturních 
a kreativních průmyslů a učinit z ní na základě datových 
a statistických podkladů součást strategického plánování 
města a regionu. Projekt pomocí certifikované meto-
diky definoval jednotlivá odvětví, která lze do tzv. KKP 
zahrnout, a posléze v regionu identifikoval celkem 1211 
ekonomicky aktivních subjektů působících ve vymezené 
sféře.9

K základním zjištěním patřil mimo jiné fakt, že 
převážnou většinu identifikovaných subjektů v sobě ku-
muluje centrum města. Výraznější přítomnost aktérů lze 
však nalézt i v dalších větších sídlech, jako jsou Litovel, 
Šternberk a Uničov. Dlouhá tradice a bohatá olomoucká 
historie v oblasti literární, knižní a tiskařské sféry činí 
z tohoto segmentu nejsilnější odvětví z hlediska počtu 

7  Jmenujme např. Spolek Olomouckých výtvarníků či spolek 
Za krásnou Olomouc.

8  Např. Dizajntrh, Knižní veletrh LITR, Telegraph, coworkingy, open 
ateliéry (nejnověji Studioaso) atd.

9  1) Kulturní sektor: scénická umění, výtvarné umění, kulturní 
a umělecké vzdělávaní, památky, muzea a galerie, knihovny a ar-
chivy, řemesla.  
2) Kulturní průmysly: film a video, hudba, televize a rozhlas, 
knihy a tisk, informační technologie a videohry. 
3) Kreativní průmysl: architektura, design, reklama.

Categorizing and defining the cultural- 
-creative territory
The conceptualization of the creative industry is based on 
a link between the creative element, culture and quantita-
tive economic performance. Although this concept had 
become established abroad back in the 1990s, it has only 
become gradually stabilized at present in the Czech envi-
ronment in national and local politics, in the same way that 
there has been a gradual self-awareness of the entire sector 
and its visibility. While organic activity takes the form of 
traditional shapes, within the framework of cultural events, 
over the long-term,7 a new wave of systematized cultural 
and creative activity with a commercial character and posi-
tive cultivation impacts on the wider surroundings has only 
gradually appeared in recent years.8 As of the year 2015, 
the activities have also included the building of data bases 
and communication platforms, which primarily came about 
through the impulses of ket and link up elite protagonists in 
creative branches, inspiring future students at Palacký Uni-
versity and culminating in the mapping out of the cultural 
and creative industry (further only CCI) in Olomouc and the 
surrounding region. What then is the position of cultural 
and creative branches in Olomouc? 

Palacký University carried out its first blanket mapping 
of the bodies of CCI in the Olomouc agglomeration in the 
year 2016. An additional goal was to thematize support for 
cultural and creative industries and make them part of the 
strategic planning of the city and the region on the basis 
of data and statistics bases. The project of defining, by 
means of certified methods, the particular branches can be 
included in so-called CCI with 1211 economically active bod-

7  We might name, for example, the Association of Olomouc Artists 
or the Association for a Beautiful Olomouc.

8  For example, Dizajntrh, the book fair LITR, Telegraph, coworking, 
open studios (the newest Studioaso), etc.
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aktivních subjektů. V roce 2016 pak následovalo odvětví 
vývoje softwaru, výtvarné umění a oblast hudby. Nejvíce 
se v rámci komunity prosazují zástupci architektury a kul-
turního dědictví,10 což přirozeně plyne z naturelu města. 
Klíčovým hráčem na poli KKP je přitom také Univerzita 
Palackého, která díky rozmanité činnosti svých jednot-
livých součástí zanechává významnou stopu prakticky 
ve všech definovaných a sledovaných segmentech. Sektor 
KKP zaměstnával v roce 2016 v Olomouci více než 5000 
osob a vytvářel obrat téměř 5 miliard korun. Více než celá 
třetina tohoto finančního objemu přitom byla generována 
segmentem Vývoj softwaru, jenž je zároveň největším 
zaměstnavatelem sféry KKP v Olomouci.11 Pro subjekty 
napříč všemi odvětvími je zároveň charakteristická jejich 
jednoduchá ekonomická struktura – většinou ji tvoří jed-
notlivci či mikropodniky s minimem zaměstnanců.12

Na iniciační šetření Univerzity Palackého navázala 
v roce 2019 série aktivit spočívajících mimo jiné v hlubším 
kvalitativním šetření13 ekonomických, profesních a život-
ních motivací aktérů kulturní a kreativní sféry, kteří svou 
činnost rozvíjejí v olomouckém regionu. Z rozhovorů se 
zástupci jednotlivých segmentů vyplynula řada zjiště-
ní, která lze obecně vnímat jako základní motivační, ale 
i demotivační faktory. Zásadní výhodu spatřuje většina 
subjektů v kvalitě životního stylu, kterou Olomouc nabízí, 
a v geografické poloze a kompaktních parametrech města, 
jež ve vzájemné kombinaci umožňují efektivní hospodaře-
ní s časem a aspiraci na tzv. work-life balance. Slabiny lze 

10  Aktivní účast v politice, památkové péči atd.
11  Na celkové zaměstnanosti v odvětvích KKP (5175) má nejsilnější 

podíl segment Vývoj softwaru s 1242 zaměstnanci následovaný 
segmenty Literatura, knihy a tisk (1005) a Kulturní dědictví 
(562). Vysoký podíl segmentu Kulturní dědictví přitom sou-
visí mimo jiné s postavením Olomouce jakožto druhé největší 
památkové rezervace.

12  KKP na Olomoucku, s. 14–17 (dostupné z: kreativniolomouc.cz/
wp-content/uploads/2019/02/Kreativni_prumysly_Olomouc.
pdf).

13  Ve spolupráci se Statutárním městem Olomouc, agenturou 
CzechInvest a Krajskou hospodářskou komorou.

ies functioning overall in the defined sphere gradually being 
identified in the region.9

Amongst the basic findings were, for example, the fact that 
the majority of the identified bodies were assembled in the 
centre of the city. These bodies also have a marked presence in 
additional larger seats, such as in Litovel, Šternberk and Uničov. 
The long tradition and rich Olomouc history in the areas of 
literature, book and printing spheres make this segment one 
of the strongest areas in terms of the number of active bodies. 
This was followed in tne year 2016 by the sector of software 
development, the fine arts and music. Representatives of ar-
chitecture and cultural heritage rank the highest within the 
framework of this community,10 which naturally emerge from 
the nature of the city. Palacký University also plays a key role in 
the area of CCI, which thanks to the varied activities of its par-
ticular elements, has left behind a remarkable legacy in practi-
cally all of the defined and observed segments. The CCI sector 
employed more than 5000 people in Olomouc in the year 2016, 
with a turnover of almost 5 billion crowns. More than one 
third of this financial turnover was actually generated by the 
segment Development of Software, which is also the largest 
employer in the sphere of CCI in Olomouc.11 All of the subjects, 
throughout the sectors, are also characterized by a simple eco-
nomic structure – with most of them consisting of individuals 
or micro-companies with a minimum of employees.12

9  1) Cultural sector, theatre, fine arts, cultural and artistic educa-
tion, monuments, museums and galleries, bookstores and archives, 
crafts.  
2) Cultural industries: film and video, music, television and radio, books 
and printed materials, information technologies and video games. 
3) Creative industry: architecture, design, advertising.

10  Active participation in politics, monument care, etc.
11  The segment Development of Software with 1242 employees has 

the most important contribution to the overall employment in the 
branches of CCI (5175), followed by Literature, Books and Printing 
(1005) and Cultural Heritage (562). The high amount of the Cul-
tural Heritage segment is related, among other things, to Olomouc 
having the second most important historical centre.

12  CCI in the Olomouc region, pp. 14–17 (available from: kreativniolo-
mouc.cz/wp-content/uploads/2019/02/Kreativni_prumysly_Olo-
mouc.pdf).

https://kreativniolomouc.cz/wp-content/uploads/2019/02/Kreativni_prumysly_Olomouc.pdf
https://kreativniolomouc.cz/wp-content/uploads/2019/02/Kreativni_prumysly_Olomouc.pdf
https://kreativniolomouc.cz/wp-content/uploads/2019/02/Kreativni_prumysly_Olomouc.pdf
https://kreativniolomouc.cz/wp-content/uploads/2019/02/Kreativni_prumysly_Olomouc.pdf
https://kreativniolomouc.cz/wp-content/uploads/2019/02/Kreativni_prumysly_Olomouc.pdf
https://kreativniolomouc.cz/wp-content/uploads/2019/02/Kreativni_prumysly_Olomouc.pdf
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z jejich úhlu pohledu vnímat zejména ve struktuře nabídky 
vzdělávacího systému (SŠ a VŠ), který nedodává Olomou-
ci dostatek kreativně či technologicky orientovaných ab-
solventů. Mladé kreativce, kteří se v Olomouci vyskytnou, 
pak navíc často zlákají jiné národní či zahraniční metro-
pole, protože Olomouc podle mnohých nevyužívá v boji 
o tyto talenty naplno svého přirozeného potenciálu (at-
mosféra města, bohatá nabídka gastro služeb, kulturního 
a volnočasového vyžití, nižší životní náklady, přítomnost 
univerzitního kampusu a unikátních cílových skupin aj.). 

Role velkých regionálních veřejných i soukromých in-
stitucí (Univerzita Palackého, Statutární město Olomouc, 
Olomoucký kraj, velké korporace) je vnímána jako klíčová. 
Veřejnost od nich očekává nastavení kvalitativních kritérií, 
která budou patrná kupříkladu prostřednictvím výstupů 
jejich vlastní činnosti. Zároveň se tato role projevuje mě-
rou jejich aktivní participace, nastolování agendy a přejí-
mání společenské odpovědnosti.14 

Kulturní a kreativní průmysly  
jako investiční příležitost
Zatímco koncept kultury 90. let byl často vnímán skrze 
ekonomickou zátěž a nárokovost z veřejných rozpočtů, 
pozdější rámování respektující přirozené sepjetí kreativity 
a výstupů s vyšší přidanou hodnotou, doplněné o řadu 
neprvoplánových externalit, s sebou nese tvůrčí energii 
a investiční příležitost. Nikdo dnes nepochybuje o funk-
ci muzea v Louvru nebo o přínosech Banksyho graffiti 
v Bristolu, stejně jako je zřejmá role designu či cíleně 
budované image u globálních výrobků firmy Apple nebo 
Porsche. Identické procesy a formy zhodnocení se ovšem 
odehrávají i na lokální úrovni: na stejných mechanismech 
a podobných základech vyrostly tuzemské podnikatelské 
ideje, s nimiž přišly podniky typu Tlustý, Vasky, Lusti nebo 

14  Projekt „Výzkum motivací aktérů kreativních průmyslů v olo
moucké aglomeraci a návrh pro posílení segmentu“. Dostupný z:  
kkp.upol.cz.

At the research initiative of Palacký University, a series 
of activities were launched in 2019 involving, among other 
things, deeper qualitative analysis13 of economic, profes-
sional and life motivating protagonists in the cultural and 
creative sphere, which are developing their activities in the 
Olomouc region. A range of findings came about from in-
terviews with representatives of the particular segments. 
These can be generally perceived as the basic motivational 
as well as demotivational factors. Most of the bodies see 
the lifestyle quality which Olomouc offers as a basic advan-
tage as well as the geographic position and the compact pa-
rameters of the city. These combine to enable effective time 
treatment and aspirations to a so-called work-life balance. 
Weaknesses, from their perspective, can be seen in the 
structure of education (secondary schools and higher learn-
ing), which do not provide Olomouc with sufficient creative 
or technical oriented graduates. The young creatives, who 
do exist in Olomouc, are often attracted to other national 
or foreign locales, as Olomouc, according to many, does not 
fully make use of its natural potential in the competition for 
these talents (the atmosphere of the city, the rich offering 
of gastro services, cultural and recreational uses, lower liv-
ing costs, the presence of a university campus and unique 
target groups, etc.). 

The role of large regional public and private institutions 
(Palacký University, the City of Olomouc, the Olomouc re-
gion, large corporations) is perceived as crucial. The public 
expects them to provide qualitative criteria which will be 
apparent, for example, by means of output from their activi-
ties. This role is also manifested by the level of their active 
participation, establishing agendas and accepting social re-
sponsibility.14

13  In cooperation with the City of Olomouc, the agency CzechInvest 
and the Regional Chamber of Commerce.

14  The project “Research on the Motivation of Protagonists in Cre
ative Industries in the Olomouc Agglomeration and a Proposal for 
Strengthening the Segment”. Available from: kkp.upol.cz.

https://kkp.upol.cz/
https://kkp.upol.cz/
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Lasvit. Výrobní podstata je u nich umocněna nápadem, 
marketingem a brandingem. 

Rozvoj kreativní báze je přitom zadáním nejen pro kul-
turní pole samotné, ale i pro ty, kdo sklízejí plody symbio-
tických reakcí a synergických výstupů na nejvyšší úrovni, 
tedy pro všechny zainteresované instituce mající v popisu 
práce usilovat o prosperitu a budoucnost regionu. Krea-
tivní trhy, podpora ideových poolů, vzájemná setkávání 
a třeba i zdánlivě nezacílené platformy mohou vyústit 
v bezprecedentní efekty, za nimiž stojí uskupení či jednot-
livci nabízející součinnost, nikoliv žádající o pomoc. Už jen 
pouhá komunikace aktuálních výstupů skrze přirozené 
aktivity města, kraje či univerzity dokáže v nízkorozpoč-
tovém režimu detekovat a využívat talenty a začlenit je 
ve prospěch reprezentace regionu.15 

Funkci kreativních inkubátorů, inspiračních a podpůr-
ných pilířů města by přitom měly přejímat všechny pro-
gresivní instituce, jejichž proaktivní náboj a odvaha smě-
řovat k inovativnímu developmentu by se neměly omezit 
jen na národní, či dokonce lokální hranici. Muzeum umění 
Olomouc je přední výstavní i badatelskou organizací 
a jeho programová náplň je mezinárodně vysoce oceňo-
vána. Stejně tak působí zdejší kurátorská činnost. A dlou-
hodobě očekávaná finalizace konceptu Středoevropského 
uměleckého fóra by umožnila konektivitu napříč Evropou 
a přinášela přelomovou architektonickou vizi. 

K podobné roli přesahující kořeny základního poslá-
ní se hlásí i Univerzita Palackého v Olomouci. Výtvarné 
umění, literární a audiovizuální tvorba zde sice nemají 
bazální základnu, přesto jednotlivá pracoviště usilují 
o propojení s praxí a univerzita se jako celek snaží rea-
govat na společenskou poptávku. Obdobně tento úkol 
vnímají i další obory, které do sféry KKP spadají. Prak-
tická báze se týká především informačních technologií 
a jejich aplikačního využití, kde lze v následujících letech 

15  Kupříkladu důslednější využití lokální hudební a výtvarné 
scény při obřadech a společenských akcích či prezentaci 
na zahraničních cestách. 

The cultural and creative industry  
as an investment opportunity
While the concept of culture in the 1990s was often viewed 
through the lens of economic burden and claims from public 
budgets, later frameworks respected the natural connection 
between creativity and outputs from higher added value, sup-
plemented by a range of non-schematic external factors, in-
volving creative energies and investment opportunity. No one, 
at present, doubts the function of the museum in the Louvre 
or the contributions of Banksy’s graffiti in Bristol, along with 
the distinct role of the designer or the targeted built-up image 
with the global products of the companies Apple or Porsche. 
Identical processes and forms of evaluation take place, of 
course, on the local level: domestic business ideas have arisen 
on the same mechanisms and similar foundations, with com-
panies such as Tlustý, Vasky, Lusti or Lasvit. Their production 
essence is enhanced in their case by ideas, marketing and 
branding. 

The development of the creative base is also in high demand, 
not only in the field of culture itself, but also for those who reap 
the benefits of symbiotic reactions and synergetic outputs on 
the highest levels, that is for all of the interested institutions 
with an interest in working for the prosperity and future of 
the region. Creative markets, support for idea pools, shared 
meetings and even seemingly unfocused platforms can lead to 
unprecedented effects, with the groupings or individuals behind 
them providing cooperation, as opposed to asking for help. Even 
the mere communication of current outputs in connection with 
the natural activity of the city, region or university can serve to 
detect and make use of talent, in a low-budget regime, and make 
use of them to represent the region.15 

The function of creative incubators, the inspirational and 
supportive pillars of the city, should be accepted by all progres-
sive institutions, whose proactive drive and courage to work 
toward innovate development should not be limited to national 

15  For example, more thorough use of the local music and art 
scenes in ceremonies and social events or presentations on visits 
abroad. 
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očekávat růst nových studijních programů a modernizaci 
kurikula.16    

V rámci Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakul-
ty UP vzniká řada jedinečných spoluprací s městem, Pe-
dagogická fakulta UP je až nečekaně angažovaná ve sféře 
médií a nových technologií, Katedra divadelních a filmo-
vých studií Filozofické fakulty UP je bezedným zdrojem 
kulturních managerů i činných umělců působících v re-
gionu a původně lingvisticko-literární katedry zásobují 
aglomeraci impulzy ve sférách vydavatelských, překlada-
telských či rovnou literárně-autorských. 

Univerzita Palackého věnuje pozornost kreativním 
průmyslům také v přípravě desetiletého ideového rámce 
v podobě vlastního strategického záměru. V aktuálních 
strategických dokumentech Statutárního města Olomouc 
již kreativní průmysly figurují.17

Perspektivy kreativní Olomouce
K designu se přirozeně nejtěsněji váže Katedra výtvarné 
výchovy Pedagogické fakulty UP, kde ve specializova-
ných cvičeních a seminářích rostou tvůrci, jejichž budou-
cí uplatnění skutečně není jen pedagogické. Právě toto 
pracoviště je ostatně středobodem budoucího studijního 

16  Schvalovacím procesem na Univerzitě Palackého aktuálně pro-
chází akreditace nových programů zahrnujících obory nejen 
z oblasti informatiky, informačních technologií či aplikované 
matematiky (umělá inteligence, vývoj software, data science, 
průmyslová matematika atp.), ale i z oblasti environmentálních 
technologií či v neposlední řadě také průmyslového designu 
(spolupráce Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UP 
a Fakulty strojírenské Vysoké školy báňské – Technické univer-
zity Ostrava). 

17  Byly tam zařazeny mimo jiné na základě argumentace vzešlé 
z mapování KKP. Takto cílené strategii je věnován dokonce celý 
jeden pilíř z celkových čtyř, které tvoří Strategický plán rozvoje 
města Olomouc 2017–2023. Pilíř „Konkurenceschopná a kreativní 
Olomouc“ obsahuje mimo jiné explicitní závazek „podporovat 
odvětví zahrnutá do konceptu tzv. kulturních a kreativních prů-
myslů“, kreativita a základní ideje konceptu KKP však prostupují 
celým dokumentem napříč oblastmi vzdělávání, volného času, 
propagace, cestovního ruchu, udržitelnosti a kultivace veřejného 
prostoru.

or even local borders. Olomouc Art Museum is a leading art 
exhibition and research organization and its program content 
is highly valued on the international level. Their curatorial activ-
ity is equally esteemed. The long-term awaited finalization of 
the concept of the Central European Art Forum would also en-
able connections across Europe and provide with it a ground-
breaking architectural vision. 

Palacký University in Olomouc is also aware of its role mov-
ing beyond the roots of its basic mission. Although the fine 
arts and literary and audiovisual creative work do not have 
here an essential base, nevertheless the particular workplaces 
do focus on linking theory with practice and the university 
as a whole tries to react to social demand. This role is viewed 
similarly by other branches, which fall under the sphere of CCI. 
The practical base primarily concerns information technology 
and its application uses, wherein growth is anticipated over the 
following years in terms of new study programs and moderni-
zation of the curriculum.16  

A range of unique projects have been established be-
tween the Department of Geoinformatics of the Natural 
Science Faculty of UP and the city, the Faculty of Education 
UP is surprisingly involved in the sphere of media and new 
technologies, the Department of Theatre and Film Studies of 
the Faculty of Arts UP is an endless source of cultural manag-
ers and active artists working in the region and the originally 
linguistic-literary departments supply an agglomeration of 
impulses in the spheres of publishing, translating as well as 
literary-authorial. 

Palacký University is also involved in creative industries in 
the preparation of the decade-long ideological framework in 
the form of the actual strategic plan. Creative industries al-

16  The approval process at Palacký University is currently undergoing 
accreditation of new programs including branches not only in the 
area of information technology or applied mathematics (artificial 
intelligence, software development, data science, industrial math-
ematics, etc.), but also in the area of environmental technology 
or finally also industrial design (cooperation between the Depart-
ment of Art Education of the Faculty of Education UP and the Fac-
ulty of Mechanical Engineering of Vysoká škola báňská – Technical 
University of Ostrava). 
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programu koncentrovaného na průmyslový design, a to 
ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou 
univerzitou Ostrava. Jedna ze škol poskytne majoritně 
kreativní know-how, druhá nabídne technologickou zá-
kladnu a možnosti bezprostředních aplikací. Klíčová je 
v tomto ohledu jak příprava obsahu oboru a zajištění 
odbornosti výuky, tak spolupráce s vybranými odborníky 
z praxe, včetně popularizace a propagace témat směrem 
k uchazečům o studium na UP a žákům středních škol 
v regionu.18 Inspiraci, motivaci a špičkovou kompetenci 
lze přitom nacházet přímo v Olomouci, o čemž svědčí 
úroveň kreativní tvorby zařazené v tomto iniciačním ka-
talogu.

Aktualizovaná databáze19 subjektů KKP zahrnuje při-
bližně 300 vitálních firem a podnikatelů, které je možné 
dle uplatněné metodiky definovat jako spadající do ob-
lasti designu či s designem úzce souvisejících odvětví. 
Tradičně silnou pozici v Olomouci mají činnosti spjaté 
s interiérovou architekturou, knižní grafikou a volným 
výtvarným uměním. Relativně nízký podíl je pak zastou-
pen produktovým designem a počítačovou grafikou, byť 
právě ty jsou pokládány za centrum oboru. Důvodů je 
evidentně více a souvisí jednak se vzdělávacím profilem 
zdejších středních a vysokých škol, jednak s dislokací 
a aktuálním stavem průmyslových podniků v širším re-
gionu. Přesto je Olomouc sídlem výjimečných talentů, 
jejichž tvorba dalece přesahuje region i hranice České 
republiky. Výběr provedený v tomto katalogu není ani 
kompletací, ani přesnou matricí zdejšího kreativního 
podhoubí, ale průzkumnou sondou poukazující na pest-
rost a vysokou úroveň lokálního designu. Ze zvoleného 
vzorku je možné dovozovat, která z dílčích odvětví vyty-

18  Jednou ze zásadních opor pro tento typ modernizace je 
finanční injekce Olomouckého kraje, která v roce 2019 
podpořila přípravu nových studijních programů zaměřených 
na podporu polytechnického vzdělávání a vzdělávání v oblasti 
nových technologií. 

19  K aktualizaci došlo v roce 2020, databáze je přístupná 
na kreativniolomouc.cz/databaze/. 

ready play a role in the current strategic documents of the City 
of Olomouc.17

Perspectives for creative Olomouc
The closest connection with design is at the Department of 
Art Education of the Faculty of Education UP, where crea-
tives develop their skills in specialized exercises and seminars 
whose future application will be in teaching and elsewhere. 
This workplace will specifically be the central point for a fu-
ture study program focused on industrial design, and this in 
cooperation with Vysoká škola báňská – Technical University 
of Ostrava. One of the schools provides the majority of the 
creative know-how, the second the technological foundation 
and the possibility of immediate applications. Key in this area 
is the preparation of the content of the area and provision of 
the specialization of the teaching, as well as cooperation with 
selected specialists from the field, including popularization 
and marketing of the themes directed at applicants for study-
ing at UP and students of secondary schools in the region.18 
Inspiration, motivation and top competence can actually be 
found directly in Olomouc, this being testified to by the level 
of creative work included in this initial catalogue.

The updated database19 of CCI protagonists includes ap-
proximately 300 vital companies and entrepreneurs, who, 
according to the applied methodology, can be defined as fall-

17  They were included there, amongst other things, on the basis of 
argumentation based on mapping of CCI. This kind of targeted 
strategy is actually one of the pillars of four overall, which make 
up the Strategic Plan of the Development of the City of Olo-
mouc 2017–2023. The pillar “A Competitive and Creative Olomouc” 
contains, among other things, the explicit commitment ”support 
branches falling under the concept of so-called cultural and cre-
ative industries”, creativity and the basic idea of the concept of 
CCI consequently run through the entire document all through the 
areas of education, free time, advertising, tourism, sustainability 
and cultivation of public space.

18  One of the esential foundations for this type of modernization is 
the financial injection of the Olomouc region, which prepared new 
study programs in the year 2019 focused on support for polytech-
nical education and education in the area of new technologies. 

19  An updating occurred in the year 2020, the database is available  
at kreativniolomouc.cz/databaze/. 

http://kreativniolomouc.cz/databaze/
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čují budoucí perspektivu, s jakými typy materiální a tech-
nologické základny je zdejší kreativita propojena a jaká 
image, využitelná městem i jeho institucemi, je aktuálně 
v nabídce. Komunikační přesah, jímž dávají olomoucké 
počiny zprávu o „dynamickém kreativním městě“, je sám 
o sobě nezanedbatelnou a stěží nahraditelnou hodno-
tou. Mediální pozornost, která je Olomouci v posledních 
letech věnována, se velmi často inspiruje právě aktivi-
tami spojenými s originálním a autentickým kreativním 
děním, které modernizuje vnímání města doposud nebý-
valým způsobem.20  

20  Ať už se jedná o netradiční restauraci Entrée populárního 
šéfkuchaře Přemka Forejta, nebo obnovu unikátních slunečních 
hodin na nároží olomoucké radnice.

ing under the category of design or as being a closely linked 
branch with design. Activities linked with interior architecture, 
book graphics and the fine arts have traditionally had a strong 
position in Olomouc. There is, however, a relatively low con-
tribution by product design and computer graphics, although 
these are viewed as the centre of the branch. There are evi-
dently more reasons and are linked, on the one hand, with the 
educational profile of the local secondary schools and universi-
ties, and, on the other, with the dislocation and current state of 
industrial companies in the wider region. Since Olomouc is the 
seat of remarkable talents, the creative work greatly exceeds 
the region and borders of the Czech Republic. The selection 
presented in this catalogue is not meant to be complete or 
an exact overview of the local creative scene, but instead an 
exploratory probe indicating the variety and high level of local 
design. The chosen selection indicates which of the particular 
branches has a future perspective, what kinds of types of ma-
terials and technological bases the local creativity is linked with 
and what kind of image, of use for the city and its institutions, 
is actually available. The communication overhang, which pro-
vides the Olomouc activity with reports about “a dynamic crea-
tive city”, is truly considerable and of essential value. The media 
attention dedicated to Olomouc in recent years is frequently 
inspired specifically by activities linked with original and au-
thentic creative activity, which serve to modernize the percep-
tion of the city in an unprecedented fashion up until now.20  

20  Whether this involves the non-traditional restaurant Entrée of 
the popular master chef Přemek Forejt, or the restoration of the 
unique sundial on the corner of the Olomouc town hall. 
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ATEH 
Ručně šité kouzlo starých 
krejčovských časů     
The sewn by hand magic of 
old tailoring times

ATEH  |  Jana Jelínková
Lolkova 5
779 00 Olomouc

ateh@atehsuits.cz

+420 608 718 170

www.atehsuits.cz  
www.facebook.com/atehsuits

krejcovstvi | dressmakers, tailors

na_zakazku | bespoke

panske | men‘s

damske | ladies’
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“ Delicate wool, refined silk. Needles, thread, pins, scis
sors are clicking and the iron puffs. You won’t hear the 
buzzing of a sewing machine here all that often,  
however, because I use almost forgotten technology on 
your clothes, with the main role played by sewing by 
hand. You have the opportunity to try out at first hand 
the magic of the old days in the form of a traditional 
craft and experience the feeling of luxury from precisely 
crafted and wellfitting clothing.”

Jana Jelínková

„ Delikátní vlna, noblesní hedvábí. Jehly, nitě, špendlíky. 
Nůžky cvakají, žehlička funí. Jen vrnění šicího stroje u mě 
moc často neuslyšíte, protože vaše oděvy zpracovávám 
téměř zapomenutými technologiemi, u nichž hraje hlavní 
roli ruční šití. Máte možnost na vlastní kůži zakusit kouzlo 
starých časů v podobě tradičního řemesla a dopřát si pocit 
luxusu z precizně zhotoveného a padnoucího oděvu.“
← ←  Límeček halenky z hedvábného krepdešínu potahovaný starou krajkou 

Collar of a blouse from silk crepe de chine covered with vintage lace 
| Foto autorka | Photograph author |

←   Svatební šaty z hedvábného šantungu, pásek pošitý hedvábnými 
kytičkami a lístky Moraviaflor a korálky Silk shantung wedding gown, 
belt is embroidered with silk flowers and leaves by Moraviaflor and 
beads | Foto Martin Dvořák | Photograph Martin Dvořák |

↓  Detail frakového obleku Detail of an evening dress | Foto autorka | 
Photograph author |
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1 Detail zapínání svatební šatů z hedvábného dupionu Detail of wedding 
gown closer from silk dupion | Foto autor | Photograph author |

2 Detail šatů na maturitní ples z hladkého a vyšívaného hedvábného šantungu  
Detail of a ball gown from smooth and embroidered silk shantung  
| Foto autor | Photograph author |

3 Rozpracované pánské sako, pikýrovaná klopa a límec Jacket in the Man’s 
jacket being worked on, pad stitched lapel and collar | Foto autor |  
Photograph author |

4 Svatební šaty z hedvábí, krajky a tylu. Pásek je vyšívaný krystaly Preciosa 
Wedding gown from silk, lace and tulle. The belt is embroidered with 
Preciosa crystals | Foto autor | Photograph author |

1 | 2
3 | 4
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ATELIER3M / 
Kreativní triáda prostoru, 
tvaru a vizuální identity    
A creative trio of space,  
shape and visual identity

ATELIER3M  
Martin Vyorálek, Martin Hudák, Matěj Batko 
Lidická 217 
742 83 Klimkovice

info@atelier3m.cz

+420 736 627 473

www.atelier3m.cz
www.instagram.com/atelier3m.cz

architektura | architecture

interierovy_design | interior_design

graficky_design | graphic_design

vizualni_identita | visual_identity
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← ← PIVOVAR CHOMOUT, architektonický návrh, tvorba vizuální 
identity CHOMOUT BREWERY, architectural design, creating visual 
identity | Foto Vít Kociám | Photograph Vít Kociám |

↓ SMAJLÍK, dětské lékařské centrum, návrh interéru a vizuální identity 
SMAJLÍK, children‘s medical centre, design of the interior and visual 
identity | Foto Atelier3m | Photograph Atelier3m |

“ We are ATELIER3M. We specialize in public space. We 
are most fond of creating projects, where we can design 
the complete visual style – from the architectural design 
of the interior up to the company graphics identity. We 
enjoy nontraditional solutions, a creative approach and 
authorial work. And in light of the fact that we are part 
of a catalogue about Olomouc design, despite being from 
Ostrava, it would seem that Hanáks like it as well. Or at 
least those who like Chomout beer, TŌSH Distillery or Jazz 
Fresh Café!”

Martin Hudák

„ Jsme ATELIER3M. Specializujeme se na veřejný prostor. 
Nejraději tvoříme projekty, kterým můžeme navrhnout 
kompletní vizuální styl – od architektonického řešení přes 
design interiéru až po firemní grafickou identitu. Baví nás 
netradiční řešení, kreativní přístup a autorská tvorba. 
A vzhledem k tomu, že jsme součástí katalogu o olo
mouckém designu, ačkoliv jsme z Ostravy, zdá se,  
že to baví i Hanáky. Minimálně ty, kteří mají rádi Cho
mouta, TŌSH Distillery či Jazz Fresh Café!“
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1 JAZZ FRESH CAFÉ, návrh interiéru 
a vizuální identity    JAZZ FRESH CAFÉ, 
design of interior and visual identity 
| Foto Roman Polášek | Photograph Roman 
Polášek |

2 PIVOVAR CHOMOUT, tvorba vizuální identity   
CHOMOUT BREWERY, designing visual 
identity   | Foto Atelier3m | Photograph 
Atelier3m |

3 TŌSH Distillery, tvorba vizuální identity   
TŌSH Distillery, designing visual identity  
| Foto Atelier3m | Photograph Atelier3m |

4 TŌSH Distillery, tvorba vizuální identity   
TŌSH Distillery, designing visual identity  
| Foto Atelier3m | Photograph Atelier3m |

 1 | 2 | 3
4
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BastArt Design/ 
Tvůrci vizuálních identit   
Creators of visual identities 

BASTART.CZ, s. r. o. 
Šlechtitelů 1E 
779 00 Olomouc

info@bastart.com

+420 608 406 090

www.bastart.cz

logotyp | logotype

vizualni_identita | visual_identity

obalovy_design | cover_design

autorske_kalendare | authorial_calendars

graficke_tisky | graphic_prints



24

„ Už více než stovky logotypů z naší dílny definovaly 
a definují v posledních 30 letech vizuální identitu našich 
klientů napříč celým spektrem od korporací po neziskový 
sektor. Bodujeme také s autorskými kalendáři, které se 
pravidelně umisťují na předních příčkách soutěží o ka
lendáře roku. Letos po pěti letech zrání spustíme také 
ambiciózní projekt „4 Presidents“ a „The Money Faces“ 
– globální virtuální galerii & online shop autorských gra
fických tisků. Motivy v podobě tváří z bankovek ironicky 
reflektují marketingová klišé, prodejní slogany a korpo
rátní komunikaci. Taková sarkastická střelba do vlastní 
nohy…“

“ More than a hundred logotypes from our workshop have 
defined and are defining the visual identity of our clients 
over the last thirty years across the entire spectrum from 
corporations up to the nonprofit sector. We have also had 
success with authorial calendars which are regularly placed 
on the leading positions in competitions about calendar 
of the year. After five years of development, we will also 
currently be launching the ambitious projects   
“4 Presidents” and “The Money Faces” – a global virtual 
gallery & an online shop of authorial graphic prints. Motifs 
in the form of faces from banknotes ironically reflect mar
keting cliches, sales slogans and corporate communication. 
A kind of sarcastic shot into one’s own leg…”Robert Štencl

← ← Risky Business (Apple)    Risky Business (Apple) | Autor Robert Štencl 
2018 | Author Robert Štencl 2018 |

← Absolut Sale (Absolut)    Absolut Sale (Absolut) | Autor Robert Štencl 
2018 | Author Robert Štencl 2018 |

↓ Core Business (Sony PS3)    Core Business (Sony PS3) | Autor Robert 
Štencl 2020 | Author Robert Štencl 2020 |
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1 BastArt Calendar 2020    BastArt 
Calendar 2020 | Autor Robert Štencl 2019 
| Author Robert Štencl 2019 |

2 Logo Slovanské gymnázium Olomouc 
Logo of Slovanské gymnázium Olomouc 
| Autor Robert Štencl 2019 | Author 
Robert Štencl 2019 |

3 Color of the Money (Garnier)    Color 
of the Money (Garnier) | Autor Robert 
Štencl 2019 | Author Robert Štencl 2019 |

 1 | 2
3
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DABRAKA / 
(Typo)grafický balanc mezi 
estetikou a funkčností    
(Typo)graphical balance 
between aesthetics and 
functionality

DABRAKA  |  Zdeněk Polách
Bratří Mikolášků 633 
783 53 Velká Bystřice

design@dabraka.com

+420 608 323 423

www.dabraka.com 

knihy | books

logotypy | logotypes

kolaze | collages

graficky_design | graphic_design

typografie | typography

fotografie | photography
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← ← Knihy, fotografie, výtvarné řešení, realizace Books, photos, artistic 
design, realization | Foto autor | Photograph author |

↓ CD + obal, KarelPlihal Vzduchoprazdniny CD + cover,  
Karel Plihal Vzduchoprazdniny |

“ I live for books. I design them, create collages, graph
ics, logotypes. Each of my jobs is focused on a perfect 
balance between aesthetics, functionality, originality and 
technological possibilities. Books for me are an amazing 
creative combination of various crafts. The harmony of 
the binding, print, graphics, mixing colours, work with 
graphics programmes and production technology. I enjoy 
the most the freedom involved with an open commission 
where I can choose the format, style, typography and the 
kind of paper. I love minimalism, its simplicity, where each 
detail is of importance.”

Zdeněk Polách

„ Žiji knihami. Navrhuji je, vytvářím koláže, grafiku, 
logotypy. Každá moje práce je pokus o dokonalé vyvážení 
estetiky, funkce, originality a technologických možnos
tí. Knihy jsou pro mě nesmírně tvůrčí kombinací mnoha 
řemesel. Harmonií vazby, tisku, fotografie, grafiky, míchá
ní barev, práce v grafických programech a technologie 
výroby. Nejvíce mě láká svoboda u volných zadání, kdy 
můžu volit formát, styl, typografii i druh papíru. Mám rád 
minimalismus, jeho jednoduchost, v níž záleží na každém 
detailu.“
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1 Loga Logos 
2 Knihy, kompletní výtvarné řešení, realizace KBooks, complete artistic 

design, realization | Foto autor | Photograph author |
3 Koláž pro CD Happy to Meet Collage for CD Happy to Meet   

| Foto autor | Photograph author |

 1
  2 | 3
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Denisa Strmiskova 
Studio    
Genius loci olomouckých 
hotspotů     
Genius loci of Olomouc 
hotspots

DENISA STRMISKOVA STUDIO |  
Denisa Strmisková 

hello@denisastrmiskova.com

+420 604 941 379

www.denisastrmiskova.com

design | design

interier | interior

architektura | architecture

dekoraterstvi | decorating
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← ← Konvikt Olomouc Konvikt Olomouc    | Foto Kubicek Studio |  
Photograph Kubicek Studio |

↓ Konvikt Olomouc Konvikt Olomouc | Foto Kubicek Studio |  
Photograph Kubicek Studio |

“ Our studio might be located in Prague, but our roots are 
in Olomouc. We are focused on spatial design of various 
forms and typologies, linking interior design, decorating 
and creative consulting. Are you impressed by the atmo
sphere in Konvikt bistro & bar or in Long Story Short? This 
is our handiwork. We are interested in a creative approach 
based on a link between rational and emotional qualities. 
We are frequently and willingly inspired by the stories of 
places and the clients themselves. We offer truly distinct 
and individual designs, which reflect inspiration from both 
a decorator and an architect, which leads to new spatial 
and emotional experiences.”

Denisa Strmisková

„ Naše studio možná sídlí v Praze, ale kořeny máme v 
Olomouci. Zaměřujeme se na prostorový design různých 
forem a typologií, propojujeme interiérový design, deko
ratérství a kreativní poradenství. Oslovuje vás atmosféra 
v Konvikt bistro & bar či v Long Story Short? V té máme 
prsty. Snažíme se o kreativní přístup, založený na spo
jení racionálních a emocionálních kvalit. Často a rádi se 
inspirujeme příběhy míst a klientů samotných. Nabízíme 
vysoce osobní a individualizovaný design, v němž se 
zrcadlí nádech dekoratéra i architekta, což vede k novým 
prostorovým a emočním zážitkům.“
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 1 | 2
3

1 Konvikt Olomouc    Konvikt Olomouc  
| Foto Kubicek Studio | Photograph Kubicek  
Studio |

2 Long Story Short    Long Story Short  
| Foto Kubicek Studio | Photograph Kubicek  
Studio |

3 Long Story Short    Long Story Short  
| Foto Kubicek Studio | Photograph Kubicek  
Studio |
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DOSENA  |  Adéla Lakomá
Maloprosenská 179
751 21 Prosenice

sklo@dosena.cz

+420 732 750 362

www.facebook.com/DOSENA.CZ
www.instagram.com/dosena.cz

design | design

sklo | glass

handmade | handmade

Dosena 
Najít sklenku v kupce sena   
Finding a glass in a haystack
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„ Ve své tvorbě často hledám spojení mezi zemědělstvím, 
které má v mé rodině tradici, a sklářstvím, které jsem 
si vybrala jako svou cestu. Prioritou je pro mne ruční 
výroba a podpora moravských skláren. Každý výrobek 
poté gravíruji jako neopakovatelný kus. Sklo je baleno 
do sena, a zákazník tak najde sklenku v kupce sena – 
přesně tak, jako jsem já objevila sklářství. V budoucnu 
plánuji navázat spolupráci s dalšími sklárnami a rozšířit 
nabídku tvarů. Ráda bych se také podílela na obnově 
květnatých luk a rozšířila mou práci o další rozměr.“                            

“ I often seek out a link in my work between agriculture, 
which has a tradition in my family and glassmaking, 
which I chose as my path. Handmade production is 
a priority for me and support for Moravian glassworks. 
I then engrave each product as an unique piece. The 
glass is wrapped in straw and the customer finds a glass 
in a hay stack – just the way I discovered glassmaking. 
I plan to develop cooperation in the future with ad
ditional glassworks and expand the offering of shapes. 
I would also like to contribute to the renewal of floral 
meadows and expand my work with another dimension.”

                           Adéla Lakomá

← ←  Broušení vázy Cutting a vase | Foto Matěj Skalický | Photograph 
Matěj Skalický |

←  Foukání skla Blowing glass | Foto Matěj Skalický | Photograph Matěj 
Skalický |

↑  Váza Vase | Foto Kube atelier | Photograph Kube atelier |
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1 Dóza Jar | Foto Kube atelier | Photograph Kube atelier |
2 Váza Vase | Foto autorka | Photograph author |
3 Detail Detail | Foto autorka | Photograph author |

1 | 2
      3
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Jan Dostál / 
Otevřené sochy jako brána  
do prostoru     
Open sculptures like a gate 
into space

DOSTAL SCULPTURE, s. r. o.  |  Jan Dostál
Werichova 15
779 00 Olomouc 

dostyshonza@gmail.com

+420 603 735 413

www.jandostal.com

sochar | sculptor

socha | sculpture

kov | metal

objekt | object

umění | art

abstrakce | abstraction

geometrie | geometry
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← ← Stvůra Monster | Foto Jiří Štarha | Photograph Jiří Štarha | 
← Stela I Stele I | Foto Lukáš Navara | Photograph Lukáš Navara |
↓ Rounded Rounded | Foto Ondrej Polák | Photograph Ondrej Polák |

“ Earth, wood, glass and resin. Various materials gradu
ally formed my style, until I finally definitively found my 
home – steel. This enables me to create best regardless 
of the dimensions. My work is based thematically on 
the animal sphere. The statues come about by gradual 
arrangement of small geometrical elements, which are 
finally united into a multielemental structure which re
duces reality to geometric shapes and communicates on 
the abstract level. The works of art are not closed on the 
surface like classical sculptures. I leave them intention
ally open, so at to allow the observer to peer with curiosi
ty into the internal space of the structures.”

Jan Dostál

„ Hlína, dřevo, sklo, pryskyřice. Různé materiály postup
ně formovaly můj rukopis, až jsem se nakonec definitivně 
našel v jednom – oceli. Ta mi nejlépe umožňuje tvořit 
bez ohledu na rozměry. Má tvorba tematicky vychází 
ze živočišné sféry. Sochy vznikají postupným skládáním 
drobných geometrických prvků, aby se nakonec spoji
ly do mnohaprvkových struktur, které redukují realitu 
do geometrických tvarů a komunikují v abstraktní rovině. 
Díla nejsou povrchově uzavřená jako klasické sochy. 
Nechávám je záměrně otevřená, aby mohl divák zvědavě 
nahlédnout do vnitřního prostoru objektů.“
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1 Hyena 2015 Hyena 2015 | Foto autor | Photograph author |
2 Žralok 2018 Shark 2018 | Foto Jiří Štarha | Photograph Jiří Štarha |
3 Oblouk 2019 Arch 2019 | Foto Ondrej Polák | Photograph Ondrej Polák |
4 Ocel 2019 Steel 2019 | Foto autor | Photograph author |

 1 | 2
 3 | 4
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Elazolo / 
Dokonalost v nedokonalosti 
autorských šperků  
Perfection in the imperfection 
of authorial jewellery

ELAZOLO  |  Eliška Pecháčková

elazolooo@gmail.com

www.facebook.com/Elazolo
www.instagram.com/elazolooo

sperky | jewellery

rucni_vyroba | handmade

stribro | silver

cesky_granat | Bohemian_garnet
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← ← Ilustrační foto Illustration photograph    | Foto Michaela Petřek 
Linhartová | Photograph Michaela Petřek Linhartová |

↓ Náušnice a náhrdelník Princezny (zlacené stříbro, české granáty  
a zirkony) Princess earrings and necklace (gilded sliver, Bohemian 
garnet and zircons)    | Foto Michaela Petřek Linhartová | Photograph 
Michaela Petřek Linhartová |

→ Prsteny (zlacené a patinované stříbro, zirkony a syntetické rubíny) 
Rings (gilded and patinated silver, zircons and synthetic 
rubies)    | Foto Michaela Petřek Linhartová | Photograph 
Michaela Petřek Linhartová |

1 Souprava Patella (stříbro, zirkony a syntetické rubíny) Patella set  
(silver, zircons and synthetic rubies) | Foto Michaela Petřek Linhartová 
| Photograph Michaela Petřek Linhartová |

2 Prsten Loštický pohár (stříbro, české granáty) Ring of the Loštice 
cup (silver, Bohemian garnet) | Foto Michaela Petřek Linhartová |  
Photograph Michaela Petřek Linhartová |

3 Souprava Citrony (zlacené stříbro, zirkony) Lemons set (gilded 
silver, zircons) | Foto Michaela Petřek Linhartová | Photograph 
Michaela Petřek Linhartová |

„ Jsem ELA Z OLOmouce. V rodinné zlatnické dílně se 
stále učím krásnému řemeslu, ale zjistila jsem, že tradiční 
šperkařinu dělat nechci. Proto experimentuji s technikou 
ztraceného vosku a smaltu, kombinuji surové i broušené 
kameny. Šperky tvořím v malých kolekcích, ve kterých 
hraje svou roli náhoda a vtip. Nehledám opakovatelnou 
a definitivní podobu – přeji si, aby můj šperk vzbuzoval 
asociace, aby se nedokonalost dotkla dokonalosti.“                             

“ I am Ela from Olomouc. I am still learning this lovely 
craft in our family goldsmiths, but realized that I am 
not interested in doing traditional jewellery. I therefore 
experiment with the technology of lost wax and enamel, 
combining rough and polished stones. I create jewellery 
for small collections, where the main role is played by 
change and wit. I am not interested in a repeatable or 
definitive look – I want my jewellery to provide associations 
whereby imperfection touches perfection.”

                           Eliška Pecháčková
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gARCON DE YUZU 
Vnuknout oblečením 
myšlenku   Inspiring with  
a clothing idea

gARCON DE YUZU  |  Martin Čapek

martin.capek.fashion@gmail.com

+420 775 384 793

www.facebook.com/Garcon-De-YZU- 
410913209489089

odevy | clothes

design | design

umeni | art

umelecka_tvorba | art_work

siti_na_zakazku | sewing_made_to_order
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↑  Módní návrhář a designer Martin Čapek    Fashion designer and designer
             Martin Čapek | Foto archiv autora | Photograph archive of the author |
↓ Etikety barevnice    Colour scheme labels | Foto archiv autora | 

Photograph archive of the author | 

„ Tradiční věci netradičně. S takovým mottem už od roku 
1990 šiji především pánské oděvy na běžné nošení 
do města i do přírody tak, aby se v nich odrážel osobitý 
přístup můj či osobnost daného zákazníka. Příroda je 
nedílnou součástí mých oděvů – ať už v podobě přírod
ních materiálů, nebo inspirace v navrhování vzorů. Kladu 
důraz na používání materiálů českých výrobců. Snažím 
se lidem dát něco víc než jen kousek ošacení. Snažím se 
vnuknout jim myšlenku, zájem o něco dalšího... Úlohu 
v tom hraje můj zájem o hudbu, bytový design, výtvarné 
umění či gastronomii.“  

“ Traditional things untraditionally. I have been making 
mostly male clothing with this motto from the year 1990 
for both everyday wear to town or to the outdoors, while 
at the same time embodying both my distinct approach 
and the personality of the given customer. Nature is an 
essential part of all my clothes – whether in terms of the 
appearance of the natural materials or the inspiration in 
the design of the samples. I place an emphasis on the use 
of materials from Czech producers. I try to give people 
something more than just a piece of apparel. I try to 
inspire them with an idea, an interest in something else... 
A role in this is played by my interest in music, housing 
design, the fine arts and gastronomy.”

Martin Čapek

← ← Kolekce jaro–léto 2019   Collection spring – summer 2019   | Foto archiv 
autora | Photograph archive of the author | 
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1 Kolekce podzim–zima 2019 Collection autumn – winter 2019     
| Foto archiv autora | Photograph archive of the author |

2– 4 Kolekce jaro–léto 2019 Collection spring – summer 2019     
| Foto archiv autora | Photograph archive of the author |

 1 | 2 | 3
          4
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GOLDENKAT 
Ručně ražená fotoalba 
s puncem jedinečnosti    
Hand arranged photo album 
with a hallmark of uniqueness

GOLDENKAT  |  Kateřina Mestická
Dr. Milady Horákové 496/27 
779 00 Olomouc

goldenkat@goldenkat.cz

+420 723 821 906

www.goldenkat.cz
www.facebook.com/goldenkat.cz
www.instagram.com/goldenkat.cz

fotoalbum | photo_album

svatebni_album | wedding_album

kniharske_studio | book_studio

rucni_vyroba | handmade

design | design

tvorba_z_papiru | paper_art

kniharske_studio | bookbinding_studio



52

← ← Kateřina Mestická při výrobě desek Kateřina Mestická at work with 
boards | Foto Eliška Hyžová | Photograph Eliška Hyžová |

← Fotoalba z kolekce [kat] s volným hřbetem Photo albums from 
collection [kat] with an open spine | Foto autorka | Photograph author |

↓ Písmové litery na horkou ražbu na míru Letters for hot-foil stamping 
made to order | Foto autorka | Photograph author |

“ I am involved, as a selftaught artist, in production 
of tasteful photo albums, which are of interest for their 
modern design and hand bound treatment. I specialize 
in wedding albums as a popular supplement to photo 
 booths, but also design albums with a neutral design 
theme or madetoorder. I enjoy most the final process 
with the hot stamping which provides each album with 
a unique element. I would like to focus more in the  
future on the use of paper rubbish from production and 
also educate about the art of book binding.”

Kateřina Mestická

„ Jako samouk se věnuji výrobě originálních fotoalb, 
která zaujmou moderním designem i ručním knihařským 
zpracováním. Specializuji se na svatební alba coby žáda
ný doplněk ve fotokoutcích, ale tvořím také alba s te
maticky neutrálním designem či na míru. Nejraději mám 
závěrečný proces s horkou ražbou, která každému albu 
vtiskne jedinečný prvek. Ráda bych se do budoucna více 
zaměřila na využití papírového odpadu z výroby a také 
vzdělávala o knihařském oboru.“
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1 Nástroje při výrobě fotoalba Instruments used in production of 
photo album | Foto autorka | Photograph author |

2 Písmové litery na horkou ražbu na míru Letters for hot-foil 
stamping made to order | Foto autorka | Photograph author |

3 Svatební kolekce Wedding collection | Foto autorka | Photograph 
author |

1
 2 | 3
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GRAffONE / 
Od Rychlých šípů 
k nespoutanému street artu  
From Rapid Arrows to  
unfettered street art

GRAFFONE.cz  |  Oliver Heller
Partyzánská 14
796 01 Prostějov

info@graffone.cz

+420 737 861 919

www.oliverheller.cz
www.graffone.cz

street_art | street_art

graffiti_na_zakazku | graffiti_made_to_order

zakazkova_malba | custom-made_painting

Oliver Heller / Gra�one.cz 3

Mail

Web

Telefon

Adresa

Logo

Tag

Oliver Heller 
Gra�one.cz

info@gra�one.cz

oliverheller.cz / gra�one.cz

+420 737 861 919

Partyzánská 14
796 01 Prostějov

Street art
Gra�ti malby na zakázku
Zakázková malba

Oliver Heller / Gra�one.cz 3

Mail

Web

Telefon

Adresa

Logo

Tag

Oliver Heller 
Gra�one.cz

info@gra�one.cz

oliverheller.cz / gra�one.cz

+420 737 861 919

Partyzánská 14
796 01 Prostějov

Street art
Gra�ti malby na zakázku
Zakázková malba
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← ← Muralní malba Strom od Graone Mural painting Tree from Graone    
| Foto Jana Zimčíková | Photograph Jana Zimčíková |

↓ Zakázková malba Avengers Commissioned painting of the Avengers   
| Foto Dalibor Vybíral | Photograph Dalibor Vybíral |

“ It has been drawing me to draw and paint since child
hood. It started with Fast Arrows and ended with an 
endless love of comics. In high school, I was completely 
engrossed in the art of graffiti and street adventure. 
I studied graphic design and started associating it with 
street art. Combining work with writing, image and 
color continues to fascinate me. That is why we founded 
Graffone.cz in 2012, and since then I have been devoting 
myself to custom and free painting across the entire 
spectrum, of any size, on any objects. The looser my hand 
is, the juicier the result.”

Oliver Heller 

„ Ke kreslení a malování mě to táhne od dětství. Začalo 
to Rychlými šípy a skončilo u nekonečné lásky ke ko
miksům. Na střední škole mě pak naplno pohltilo umění 
graffiti a pouliční dobrodružství. Vystudoval jsem grafic
ký design a začal jej spojovat se street artem. Kombino
vání práce s písmem, obrazem a barvou mě nepřestává 
fascinovat. I proto jsme v roce 2012 založili Graffone.cz 
a od té doby se věnuji zakázkové i volné malbě napříč 
celým spektrem, jakékoliv velikosti, na jakékoliv objekty. 
Čím volnější ruku dostanu, tím je výsledek šťavnatější.“
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1 Malba přejezdové budky SŽDC s abstraktním motivem    Painting on the 
railway building with an abstract motif | Foto Jana Zimčíková |  
Photograph Jana Zimčíková |

2 Mural Marie Curie Skłodowska Mural of Marie Curie Skłodowska    
| Foto Stanislav Heloňa | Photograph Stanislav Heloňa |

3 Mural T. G. Masaryk Mural of T. G. Masaryk | Foto Stanislav Heloňa |  
Photograph Stanislav Heloňa |

4 Kresba na zeď pro kino Metro 70 Drawing on wall for Metro 70 cinema 
| Foto Dalibor Vybíral | Photograph Dalibor Vybíral |

 1 | 2 
  3 | 4
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GRAfICKE-
PAPIRY.CZ 
Věříme papíru!     
In paper we trust!

CENTRUM GRAFICKýCH PAPÍRů, s. r. o.
Na Letné 113/1
779 00 Olomouc

obchod@graficke-papiry.cz

+420 739 662 711

www.obchod.graficke-papiry.cz
www.instagram.com/graficke-papiry
www.facebook.com/grafickepapiry

papir | paper

tisk | print

knihy | books

obaly | covers

design | design  

vizualni_identita | visual_identity
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← ← Vzorník skladových papírů obsahuje téměř 200 položek a je základem 
naší práce se zákazníky Sample of store paper containing 
almost 200 items and the basis for our work with customers  
| Foto Ondřej Hruška | Photograph Ondřej Hruška |

↓ Vizuální identita firmy Koutný na papírech Majestic. Design:  
Radim Měsíc (2019–2020) Visual identity of the company 
Koutný on Majestic paper. Design: Radim Měsíc (2019–2020)   
| Foto Ondřej Hruška | Photograph Ondřej Hruška |

“ We are a luxury printer and sales point for fine art 
paper able to meet the needs of a wide range of cus
tomers. We make use of both classical and cuttingedge 
technology and aren’t afraid to combine them. Our 
strong point is handwork – whether that be one piece or 
10,000 pieces. Our ideal customer is an ambitious graph
ic designer or a company which we can provide with 
a comprehensive range of services and original printed 
items from small to big numbers.”

Ondřej Hruška

„ Jsme luxusní tiskárna a prodejna grafických papírů 
a vycházíme vstříc různorodým poptávkám. Máme v ma
líku klasické i nejmodernější technologie a nebojíme se je 
kombinovat. Naší silnou stránkou je ruční práce – ať už 
jde o jediný kus, nebo o 10 000 kusů. Náš ideální zákaz
ník je ambiciózní grafický designér nebo firma, kterým 
můžeme poskytnout komplexní balíček služeb a originál
ních tiskovin od drobných po vysoké náklady.“
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1 Olomoucký Knihář jsme po technologické stránce přivedli 
na svět. Design: Alžběta Surá (2019) Bookcrushes – 
reading journal for personal growth. Design: Alžběta Surá 
(2019) | Foto Ondřej Hruška | Photograph Ondřej Hruška |

2 Vazba na šicím stroji. Hromadné dopisy Jaroslava Foglara, Skautská 
nadace. Design: Martin T. Pecina, 2020 Biding on a sewing  
machine. Mass mailing letters of Jaroslav Foglar, Scouting  
foundation. Design: Martin T. Pecina, 2020    | Foto Ondřej  
Hruška | Photograph Ondřej Hruška |

3 Diplomové desky pro Academia Film Olomouc 2019. Design: Radim  
Měsíc    Diploma folders for Academia Film Olomouc 2019. Design: Radim 
Měsíc    | Foto Ondřej Hruška | Photograph Ondřej Hruška |

1 
 2 | 3
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Green 
dressmakers 
Krása trpělivosti v „pomalé 
módě“     
The beauty of patience in “slow 
fashion”

GREEN DRESSMAKERS  |  Barbora Zuberová
Kateřinská 10 
779 00 Olomouc

info@greendressmakers.cz

+420 737 081 109

www.greendressmakers.cz

moda | fashion

udrzitelnost | sustainability

green_fashion | green_fashion

obaly | covers

skola_siti | sewing_school

vzdelavani | education
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← ← ← Lněná košile, kalhoty proužek – bavlna organic, design Barbora 
Zuberová Linen shirt, stripe trousers – organic wool, design Barbora 
Zuberová | Foto Jana Smahelová | Photograph Jana Smahelová |

← ← Halenka – 100% bavlna organic, lněné kalhoty Marlen, 
design Barbora Zuberová Blouse – 100% organic wool, 
linen trousers Marlen, design Barbora Zuberová | Foto Jana 
Smahelová | Photograph Jana Smahelová |

← Lněné šaty s aplikací krajky, vlněný kabát pro večerní chlad, design 
Barbora Zuberová Linen dress with the use of lace, woolen 
coat for the evening chill, design Barbora Zuberová | Foto Jana 
Smahelová | Photograph Jana Smahelová |

„ Jsme volné sdružení nadšenkyň a nadšenců z Olomou
ce a Prostějova a už od 90. let je naší filozofií trvalá udr
žitelnost, etická a ekologická móda. Šijeme módní nadča
sové kolekce z přírodních materiálů, především lnu a vlny, 
jakožto zbytkových metráží ze vzorování nebo výroby. 
V našich kurzech šití podporujeme kreativitu, řemeslnou 
zručnost a u lidí znovu probouzíme krásu trpělivosti  
v tzv. „pomalé módě“. Estetické vnímání oděvu jako 
výpovědi o úctě k sobě samým. Rádi bychom v budouc
nu pozvedli prestiž krejčovského řemesla a přinesli více 
udržitelných kolekcí inspirovaných Olomoucí.“                         

“ We are a loosely associated group of enthusiasts from 
Olomouc and Prostějov, whose philosophy, as of the 
1990s, has been permanent sustainability, ethical and 
ecological fashion. We sew fashionable timeless collecti
ons from natural materials, first and foremost from flax 
and wool, using leftover material from patterning or pro
duction. We support creativity and craftsmanship in our 
courses and reawaken in people the beauty of pa tience 
in socalled “slow fashion”. The aesthetic perception of 
clothing as an answer to respecting oneself. We would 
like in the future to enhance the prestige of the dress
making trade and introduce more sustainable collections 
inspired by Olomouc.”

                           Barbora Zuberová

 Poděkování patří studentkám dramoterapie UP Olomouc a firmě 
SANTIS, která umožnila focení v prostorách dvora a zahrad bývalého 
kláštera Voršilek.    Thanks go out to the students of drama therapy 
at UP Olomouc and the company SANTIS which allowed taking 
photographs in the spaces of the courtyard and the gardens of the 
former monastery of the Angelines.
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1 Lněné šaty v barvě zapadajícího slunce, design Barbora Zuberová    
Linen dress in the colour of the setting sun, design Barbora Zuberová    
| Foto Jana Smahelová | Photograph Jana Smahelová |

2 Hedvábí nás k sobě přivábí, design Barbora Zuberová    Silk attracts  
us to one another, design Barbora Zuberová    | Foto Jana Smahelová | 
Photograph Jana Smahelová |

3 Košile „Švédka“ revival, bavlna organic, lněné kalhoty Shirt “Swedish” 
revival, organic wool, linen trousers    | Foto Jana Smahelová | 
Photograph Jana Smahelová |

1 | 2 | 3
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HogofogoDesign  
„K smrti“ dobrý design     
“Drop dead” good design

HOGOFOGODESIGN  |  Jiří Ďuriš

jirka@hogofogodesign.com

+420 608 739 555

www.hogofogodesign.com 
www.optimisticcoffin.com

produktovy_design | product_design

graficky_design | graphic_design

interiery | interiors
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“ I design logotypes, product designs and interiors in the 
HogoFogoDesign studio. I am pleased to see our work in ordi
nary life – whether on a ticket on a tram, a bench at “Prior 
mall”, or in the interior of a pub. I am also involved inten
sively at present with Optimistic coffin and urn products. 
I am also an active teacher and try to pass on to my  
students what I have (I hope) learned over the long years.”

Jiří Ďuriš

„ Ve studiu HogoFogoDesign navrhuji logotypy, produkto
vý design i interiéry. Mám radost, pokud svoji práci vidím 
v běžném životě – ať už je to jízdenka na tramvaj, lavička 
v „Prioru“, nebo interiér hospody. V současné době se 
také intenzivně věnuji našim produktům Opti mistic coffin 
(optimistické rakve a urny). Jsem navíc aktivní pedagog 
a snažím se studentům předat to, co jsem se za ty dlouhé 
roky (snad) naučil.“
← ← Vibrační lehátko pro Acoustic Brothers Vibrating lounge chair for 

Acoustic Brothers | Foto Tomáš Coufal | Photograph Tomáš Coufal |
↓ Logotyp a spolupráce na interiéru Hanácké hospody Logotype 

and cooperation on the interior of Hanácká hospoda (Haná pub)   
| Foto Jaroslav Cekota | Photograph Jaroslav Cekota |

→  Jiří Ďuriš Photo of Jiří Ďuriš | Foto Jakub  Vašíček | Photograph Jakub 
Vašíček |
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1a | 1b

 2 | 1c

     3

1abc Optimistic coffin Optimistic coffin | Foto Tomáš Coufal 
| Photograph Tomáš Coufal |

2 Zesilovač pro Acoustic Brothers Amplifier for Acoustic Brothers 
| Foto Tomáš Coufal | Photograph Tomáš Coufal |

3 Lavičky a bar pro Galerii Moritz Benches and bar for Moritz 
Gallery | Foto autor | Photograph author |
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Tomáš Chorý / 
Zakamuflovaná grafika    
Camouflaged graphic 

Tomáš Chorý

tomas.chory@seznam.cz

+420 773 992 902

www.auradesign.eu

graficky_design | graphic_design

kamuflazni_barvy | camouflage_colours

logotyp | logotype

plakaty | posters

covery | covers
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← ← Mňága & Žďorp: Chceš mě? Chci tě! Přebal LP. Warner Music Czech 
Republic, 2020 Mňága & Žďorp: Chceš mě? Chci tě! (You Want Me? 
I Want You!) LP cover. Warner Music Czech Republic, 2020 

↓ Mňága & Žďorp: Furt rovně! Přebal LP. Warner Music Czech republic, 
2020    Mňága & Žďorp: Furt rovně! (Always forward!) LP cover. 
Warner Music Czech republic, 2020 

→ Mňága & Žďorp: Ryzí zlato. Přebal LP. Warner Music Czech Republic, 
2020 Mňága & Žďorp: Ryzí zlato (Pure Gold). LP cover. Warner Music 
Czech Republic, 2020

“ I have been involved in graphic design from the year 
1989. My favourite activities include designing album 
covers, posters, company logos and book designs. I am 
interested in the issue of camouflage and camouflage  
colours. I have worked, as of the year 1997, as an assistant 
professor at the Department of Art Education of the 
Faculty of Education of Palacký University in Olomouc, 
where I run the graphic design studio. I am extremely 
pleased when our graduates end up working in this area – 
and many of them very succesfully.”

Tomáš Chorý

„ Grafickému designu se věnuji od roku 1989. Mezi mé 
oblíbené činnosti patří navrhování přebalů hudebních no
sičů, plakátů, firemních značek a úprava knih. Zajímá mě 
problematika kamufláže a kamuflážních barev. Od roku 
1997 působím jako odborný asistent na katedře výtvarné 
výchovy PdF UP v Olomouci, kde vedu ateliér grafického 
designu. Těší mě, když se absolventi po ukončení studia 
v tomto oboru realizují – a mnozí tak činí velmi úspěšně.“
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1 Grafická úprava knihy A. Langhamera „The Legend of Bohemian Glass“. 
Nakladatelství Tigris, Zlín, 2003    Graphic design of the book by  
A. Langhamer “The Legend of Bohemian Glass”. Published by publishing 
house Tigris, Zlín in 2003    | Foto autor | Photograph author |

2 Karel Plíhal: Kluziště. Plakát, 2006 Karel Plíhal: Kluziště (Skating Rink). 
Poster, 2006

3 Grafická úprava knihy T. Chorého „Kamufláž: Vybrané kapitoly z dějin 
designu pozemního a námořního maskování“. Vydavatelství UP, 2020.  
Graphic design of the book by T. Chorý “Camouflage: Selected Chapters  
from the History of Design of Land and Sea Masking”. UP Press, 2020.

4 Logo reklamní agentury ADV, ČR, 1996 Logo of the advertising agency 
ADV, ČR, 1996

5 Logo katedry výtvarné výchovy, PdF UP v Olomouci, 2012    Logo of the 
Department of Art Education, Faculty of Education UP in Olomouc, 2012

6 Logo společnosti Buch&Modell, Sinsheim, Německo, 1991    Logo of the 
company Buch&Modell, Sinsheim, Germany, 1991

1 | 2

3 | 4

     5

     6
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Ječmen studio / 
Velké architektonické vize 
pro malá místa    
Large architectural visions  
for small places

JEČMEN STUDIO  |  Eva Blažková, Lukáš Blažek 
Šubova 252/33
779 00 Olomouc

evablazkova@jecmen.com
lukasblazek@jecmen.com

+420 608 480 997

www.jecmen.com 
www.facebook.com/JecmenStudio

architektura | architecture

vize | vision

impulsy | impulses

regiony | regions

exteriery | exteriors

interiery | interiors
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← ← Modrý atelier Blue studio    | Foto Ječmen Studio | Photograph  
Ječmen Studio |

← Modrý atelier Blue studio    | Foto Petr Šmídek | Photograph  
Petr Šmídek |

↓ UPoint  UPoint | Foto Lucie Andrlová | Photograph Lucie Andrlová |

“ We established Ječmen studio in 2007 in Olomouc with 
the conviction that it is possible to create good archi
tecture even outside the main Czech centres. Particular 
regions, towns and villages are often without any vision. 
Without a soul. Forgotten. We therefore try to give these 
places a marked impulse, rhythm and shape. We work in 
a wide spectrum – from landscape and territorial studies 
to city blocks and industrial grounds up to public spaces 
in towns and villages, recreation, housing. We also enjoy 
working on designs of interiors and exhibitions.”

Eva Blažková, Lukáš Blažek

„ Ječmen studio jsme založili v roce 2007 v Olomouci 
s přesvědčením, že je možné tvořit dobrou architekturu 
i mimo hlavní česká centra. Jednotlivé kraje, regiony, měs
ta a vesnice jsou často bez vize. Bez duše. Zapomenuty. 
Snažíme se proto dát místům výrazný impuls, rytmus 
a tvar. Pohybujeme se v širokém spektru – od krajin
ných a územních studií přes městské bloky a průmyslové 
areály až po veřejná prostranství měst a obcí, rekreace, 
bydlení. Baví nás také design interiérů a výstavnictví.“
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1 Dolní Morava – statky Dolní Morava – farms    | Foto Ječmen Studio |  
Photograph Ječmen Studio |

2 Penzion Kraličák Pension Kraličák    | Foto Petr Šmídek | Photograph 
Petr Šmídek |

3 Muzeum olomouckých tvarůžků    Museum of A. W. Olomoucke Tvaruzky 
| Foto Markéta Ondrušková | Photograph Markéta Ondrušková |

 1 | 2
3
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Jan Koráb / 
Logo pro každou příležitost   
Logo for any occasion

Jan Koráb  |  grafik a fotograf
Komenského 10
779 00 Olomouc

korab@studiokorab.cz

+420 773 878 584

www.studiokorab.cz 
www.facebook.com/honza.korab

logo | logo

CID | CID 

graficky_design | graphic_design

fotografie | photography

interiery | interiors
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← ← Laco Deczi & Celula New York    | Foto autor | Photograph author |
↓ Logo pizzerie    Logo of pizzeria    | Foto autor | Photograph author |
→ Loga – ukázka z tvorby Logos – work sample    | Foto autor |  

Photograph author |

“ Logos, a uniform style, printed materials, visual commu
nication. The focal part of my work is at the interlinking 
of these four areas. I have been working in advertising 
since the year 1984, having worked in the 1980s as an 
window dresser, sign painter, printer and photographer. 
I was involved in the establishment of BastArt in 1991 and 
after working on the publication of the weekly Patriot, 
I contributed to the look of the newspaper Hanácké noviny 
and consequently Hranické noviny – a weekly for the town, 
where I lived. Some of my work is currently an essential 
part of the public space.”

Jan Koráb

„ Loga, jednotný styl, tiskoviny, vizuální komunikace. 
Na průsečíku těchto čtyř oblastí leží těžiště mé práce. 
V reklamě pracuji od roku 1984, v 80. letech jsem stihl 
být aranžérem, písmomalířem, tiskařem a fotografem. 
V roce 1991 jsem byl u zrodu studia BastArt a po pokusu 
o vydávání týdeníku Patriot jsem se podílel na podobě 
Hanáckých novin a následně Hranických novin – týdeníku 
města, kde jsem tehdy žil. Některé mé práce jsou dnes 
nezanedbatelnou součástí veřejného prostoru.“



81



8282



E

T

W

 

#

L

83

Jana K. Kudrnová 
Jak je důležité míti ilustraci   
The importance of having 
illustrations

Z LESA  |  Jana Kloučková Kudrnová
DS 1 
783 16 Dolany u Olomouce

janakudrnova@email.cz

+420 777 883 334

www.janakudrnova.com
www.instagram.com/zlesainsta

graficky_design | graphic_design

ilustrace | illustrations

vizualni_komunikace | visual_communication
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1 Ilustrace pro nakladatelství Albatros: Slavná zvířata a zvířata 
slavných Illustrations for Albatros publishing house: Famous  
Animals and Animals of the Famous | Foto autor | Photograph author |

2 Autorská kniha Jedna dvě v lese, Host Authorial book Jedna dvě v lese 
(One, Two in the Woods), Host | Foto autor | Photograph author | 

3 Ilustrace pro produkt turistického ruchu – Nedvědice, Pernštejn   
Illustrations for tourism products – Nedvědice, Pernštejn    
| Foto autor | Photograph author | 

„ Jsem grafická designérka a ilustrátorka na volné noze 
a ve své práci propojuji vícero kreativních oborů. Z hledis
ka objemu zakázek v poslední době nejvíce tvořím knižní 
a propagační ilustraci, velmi ráda se však věnuji také knižní 
grafice, sazbě, firemnímu designu, obalovému designu  
či kampaním v rámci propagace turistického ruchu.  
Pod vlastní značkou Z lesa pak prodávám autor ské  
zboží – plakáty, papírnické zboží a grafiky.“  

“ I am a freelance graphic designer and illustrator who 
combines a number of creative branches in my work. In 
terms of the volume of commissions, I have been mostly 
creating of late book and advertising illustrations.  
I am also very interested, however, in book illustrations, 
typesetting, company design, cover designs or advertis
ing campaigns in connection with tourism. I sell my own 
goods under my own label Z lesa (From the woods) – 
posters, paper goods and prints.”

Jana K. Kudrnová

← ← Grafika propagačních produktů obce Rapotín Graphics for 
the advertising products for the village of Rapotín    | Foto autor |  
Photograph author |

← Grafika a ilustrace – Klid v ruchu, Cikánská branka Graphics and 
illustrations – Klid v ruchu pub, Gypsy Gate    | Foto autor |  
Photograph author |

↓ Autorské grafiky, značka Z lesa Authorial graphics, brand Z lesa 
| Foto autor | Photograph author | 

1 
| 3

 2  4
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Omnifera / 
Nošení dětí v šátku pro  
high-endové rodiče     
Babywearing wraps for  
high-end parents

OMNIFERA, s. r. o.  |  Jana Kráčmarová
6. května 26
783 14 Bohuňovice

info@omnifera.eu

+420 604 316 589

www.omnifera.eu 
www.momdesign.com
www.facebook.com/omniferaslings
www.instagram.com/omnifera

satky_na_noseni_deti | babywearing_wraps

textilni_design | textile_design
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← ← Omnifera – šátek Heart Rock Cascade Mountain Omnifera – šátek 
Heart Rock Cascade Mountain | Foto Marley Clark | Photograph 
Marley Clark |

← Omnifera – vzor Somnifera Omnifera – Somnifera pattern    
| Foto Borek Kráčmar |  Photograph Borek Kráčmar|

↓ Omnifera – vzor Somnifera Omnifera – Somnifera pattern     
| Foto Jana Kráčmarová | Photograph Jana Kráčmarová | 

→ Omnifera – vzor Heart Rock Omnifera – Heart Rock pattern    
| Foto Jana Kráčmarová | Photograph Jana Kráčmarová |

“ I am an architect and textile designer and make use of 
the visions from both areas in my brand Omnifera, under 
the umbrella of which I have designed babywearing wraps 
since the year 2014. First I select exclusive yarn, from 
throughout the world, from silk, cashmir, flax, etc. and 
consquently weave limited edition babywearing wraps 
from them. I focus on a modern design, innovation, high 
qual ity and ethics of production. Omnifera is thus  
a pioneer in highend carrying of children in the Czech 
Republic and Slovakia. I also created the collection  
MOM – Minimal OMnifera for minimalists in both body 
and spirit.”

Jana Kráčmarová

„ Jsem architektka a textilní designérka a vize z obou 
směrů promítám do své značky Omnifera, pod jejíž 
hlavičkou od roku 2014 navrhuji šátky na nošení dětí. 
Nejprve po celém světě pečlivě vybírám exkluzivní příze 
z hedvábí, kašmíru, lnu aj. následně z nich nechávám tkát 
limitované edice šátků. Soustředím se na moderní design, 
inovaci, vysokou kvalitu a etiku výroby. Omnifera je tak 
průkopníkem highend nošení v Česku a na Slovensku. 
Pro minimalisty tělem i duší jsem vytvořila také kolekci 
MOM – Minimální OMnifera.“



89

1 MOM kolekce MOM collection | Foto Jana Kráčmarová | Photograph 
Jana Kráčmarová |

2 MOM šátek MOM sling | Foto Borek Kráčmar | Photograph Borek 
Kráčmar |

3 Omnifera – vzor Inception Omnifera – Inception pattern | Foto Marley 
Clark | Photograph Marley Clark |

4 Beach MOM Beach MOM | Foto Jana Kráčmarová | Photograph  
Jana Kráčmarová |  1 | 2 

  3 | 4
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Petr Palarčík  
Knihy, plakáty a tiskoviny  
„na klíč“  
Books, posters and printed 
materials “made to order”

Petr Palarčík
Starodružiníků 7
779 00 Olomouc

Petr.Palarcik@email.cz

+420 777 301 810

www.facebook.com/petr.palarcik

knizni_grafika | book_graphics

typografie | typography

logotyp | logotype

plakaty | posters
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← ← P. Palarčík s knihou Poetický šach (Nezvalova Archa, Olomouc)    
P. Palarčík with the book Poetický šach (Poetic Chess) (Nezvalova Archa, 
Olomouc) | Foto autor | Photograph author |

← Grafika pro Cenu Václava Buriana Olomouc, obálka knihy a billboard  
Graphics for the Václav Burian Prize Olomouc, book cover and billboard 

“ I have been working in the area of book (and other) 
graphics for 29 years. From my difficult beginnings in the 
infamous Votobia publishing house up to today‘s work for 
the publishers (Protimluv, Fontána), for museums (Walla
chian region, Valašské Klobouky) or for other bodies 
(Václav Burian Prize, Herberk). Thanks to experience with 
editorial work, I am able to prepare any printed material 
for production “made to order”, most frequently books.  
I put a great emphasis on the final product having the 
greatest typographic quality, whether that be a poster,  
a logotype, a brochure or an extensive and narrative 
illustrated publication. Apart from graphics, I am also 
involved in photography.”

Petr Palarčík

„ Knižní (a jinou) grafiku dělám 29 let. Od drsných za
čátků v kultovní Votobii po dnešní práci pro nakladatel
ství (Protimluv, Fontána), muzea (region Valašsko, Va
lašské Klobouky) či jiné subjekty (Cena Václava Buriana, 
Herberk). Díky zkušenostem s redakční prací mohu při
pravit do výroby jakoukoli tiskovinu „na klíč“, především 
knihy. Zakládám si na tom, aby výsledný produkt měl co 
nejvyšší typografickou kvalitu, ať jde o plakát, logotyp, 
brožuru, nebo o rozsáhlou a výpravnou obrazovou publi
kaci. Kromě grafické tvorby se věnuji také fotografii.“

↓ → Obálky knih (Fontána, Olomouc) Covers of books (Fontána, Olomouc)  
→ Obálky knih (Muzeum regionu Valašsko, Vsetín) Covers of books  

(Muzeum regionu Valašsko, Vsetín) 
→ Obálky knih (Muzejní spolek ve Valašských Kloboukách; Vydavatelství 

UP, Olomouc) Covers of books (Museum Society in Valašské Klobouky; 
UP Press, Olomouc) 
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Pauser Studio / 
Graffiti a virtuální realita  
ruku v ruce 
Graffiti and virtual reality 
hand in hand

PAUSER STUDIO, s. r. o.  |  Tomáš Junker
Dobrovského 20
779 00 Olomouc

pauser@me.com

+420 737 260 645

www.instagram.com/pausrr

art_direction | art_direction

UI_design | UI_design

UX_design | UX_design

ilustrace | illustration

street_art | street_art

AR/VR | AR/VR
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← ← Power of Silence | autor Wild Drawing, realizace Street Art Festival 
Power of Silence | author Wild Drawing, realization of Street Art 
Festival | Foto Jan Andreas | Photograph Jan Andreas | 

← Silk Scarf design | autor Pauser, styling Denisa Bartoňková    
Silk Scarf design | author Pauser, styling Denisa Bartoňková 
| Foto Pauser | Photograph Pauser |

↓ Pauser in Studio Pauser in Studio | Foto Jaroslav Chromek |  
Photograph Jaroslav Chromek |

“ I unite contemporary art with new technologies. Street 
art and graffiti hand in hand with virtual or expanded 
reality. I enjoy this combination of preciseness and free
dom – creative work in UX and UI is clearly established 
and exact, while I have a free hand when drawing. I have 
been involved for more than ten years in designing digital 
products for startups around the whole world. I am ide
ally interested in projects which I can work on in compre
hensive fashion and where I can observe how the product 
functions from the beginning to the end.”

Tomáš Junker

„ Propojuji současné umění s novými technologiemi.  
Street art a graffiti ruku v ruce s virtuální či rozšíře
nou rea litou. Baví mě ta kombinace přesnosti a svobo
dy – tvorba v UX a UI je jasně daná a přesná, zatímco 
u kreslení mám volnou ruku. Zabývám se už přes deset 
let designem digitálních produktů pro startupy po celém 
světě. Ideální jsou pro mě takové projekty, kterým se můžu 
věnovat komplexně a u nichž můžu sledovat, jak se pro
dukt chová od začátku do konce.“
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1 Boogie Ball Game | Art Direction Pauser, ilustrace Jan Střelec     
Boogie Ball Game | Art Direction Pauser, Illustrations Jan Střelec 

2 Greetings from Aruba | autor Pauser Greetings from Aruba   
|  author Pauser | Foto Pauser | Photograph Pauser |

3 StoryHackers | UI & Illustrations Pauser StoryHackers  |   
UI & Illustrations Pauser

4 Pauser | Spacejunk Exhibition – Galerie Indiges Brno    Pauser   
| Spacejunk Exhibition – Galerie Indiges Brno | Foto Pauser |   
Photograph Pauser |

 1 | 2 
  3 | 4
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Rency / 
Vizuální jazyk značek     
Visual language of brands

RENCY, s. r. o.
Vault 42 – Koželužská 31
779 00 Olomouc

business@rency.cz

+420 777 111 525

www.rency.cz

reklama | advertisement

vizualni_komunikace | visual_communication

graficky_design | graphic_design

webdesign | web_design
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← ← Vault 42 – sídlo společnosti a coworkingové centrum Vault 42 – seat 
of the company and coworking centre    | Foto Rency |  
Photograph Rency |

↓ Little Urban Distillery – značka a branding destilérky Little Urban 
Distillery – trademark and branding of spirits    | Foto Rency |  
Photograph Rency |

“ We are an advertising agency focused on the visual 
communication of brands. We work on logos, web pages 
and complete advertising campaigns. We work with 
dozens of clients in the areas of the automobile indus
try, healthcare, development and retails throughout the 
Czech Republic. We are involved in the unique coworking 
space Vault 42, where we inspire and are inspired by 
additional creatives and talents from Olomouc and the 
wider surroundings.”

Radek Holík

„ Jsme reklamní agentura zaměřená na vizuální komu
nikaci značek. Umíme loga, weby i komplexní reklamní 
kampaně. Pracujeme pro desítky klientů z oblasti auto
mobilového průmyslu, zdravotnictví, developmentu 
i retailu z celé České republiky. Máme prsty v unikátním 
coworkingovém prostoru Vault 42, kde se vzájemně inspi
rujeme s dalšími kreativci a talenty z Olomouce a široké
ho okolí.“
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1 PSA Trading – logo a vizuální styl 
pro B2B prodejce vozidel  PSA 
Trading – logo and visual 
style for B2B sales of vehicles   
| Foto Rency | Photograph Rency |

2 De & Co Hranice – kompletní 
rebranding v oblasti automatizace 
a robotizace De & Co Hranice – 
complete rebranding in the area  
of automatization and robitization 
| Foto Rency | Photograph Rency |

1 
—
2
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Stika ceramics / 
Živelný keramický minimalismus    
Spontaneous ceramic 
minimalism

STIKA CERAMICS  |  Anna Dvořáková 

anickadvorakova@gmail.com

www.instagram.com/stika_ceramics

moderni_keramika | modern_ceramics

hrncirstvi | pottery

slow_design | slow_design

spinave_ruce | dirty_hands



104

← ← Kalíšky a misky Goblet sand bowls | Foto Anna Dvořáková | 
Photograph Anna Dvořáková |

↑ Anna Dvořáková v Ilustraci Anny Vančurové Anna Dvořáková  
in an illustration by Anna Vančurová

↓ Talíře Plates | Foto Anna Dvořáková | Photograph Anna Dvořáková |

„ Jednoduché tvary, převládající modrá barva, a hlavně 
živelnost keramické hlíny, díky které je každý kousek ori
ginál. Tak by se dala popsat keramika, kterou tvořím pod 
názvem Stika ceramics. Keramika mi pomáhá zastavit se 
v čase, a právě to bych chtěla skrze své výrobky předat 
dál. Užít si jedinečnost každého kousku, zastavit se 
a vychutnat si krásu okamžiku – ať už díky keramickému 
nádobí, keramickým květinovým doplňkům, či drobným 
keramickým šperkům.“

 

“ Simple shapes, with the blue colour predominating and 
mainly the spontaneity of ceramic clay, thanks to which 
each piece is original. This would serve to describe the 
ceramics which I create under the mark Stika ceramics. 
Ceramics help me come to a stop in time, and this is what 
I would like to communicate further through my work. 
Enjoy the uniqueness of each piece, come to a stop and 
appreciate the beauty of the moment – whether thanks 
to a ceramic vessel, ceramic flower accessories or small 
ceramic jewellery.”

Anna Dvořáková
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1 Žlutý kalíšek Yellow goblet | Foto Anna Dvořáková | Photograph Anna 
Dvořáková |

2 Modré efektové kalíšky  Blue effect goblets | Foto Anna Dvořáková | 
Photograph Anna Dvořáková |

3 Talíře Plates | Foto Anna Dvořáková | Photograph Anna Dvořáková |
4 Máslenka Butter dish | Foto Anna Dvořáková | Photograph Anna 

Dvořáková |

 1 | 2 
  3 | 4
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