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Úvod
Olomouc jako hnízdo 
kreativního potenciálu 
Série propagačních katalogů Kreativní Olomouc – DESIGN1 
má za cíl posílit a konkretizovat povědomí o existenci 
špičkového kreativního potenciálu Olomouce a jejího 
okolí. Je to totiž právě jedinečná tvůrčí atmosféra, která 
odlišuje ulice tohoto města od ostatních. Spoluvytváří ji 
stovky nadaných jednotlivců a organizací činných na krea-
tivním poli v nejrůznějších oblastech. Tato řada publikací 
na ně chce pravidelně a adekvátním způsobem upozor-
ňovat prostřednictvím pečlivě poskládaného reprezenta-
tivního výběru, jenž je zaštítěn slovem design – pro tento 
účel schopným pojmout všechny důležité aspekty jednot-
livých oblastí. Neboť design je jednak součástí procesu 
výroby a zaručuje jeho jedinečnost, jednak vnáší do fyzic-
ké produkce emoce a inovace, které se následně pozitivně 
propisují a zrcadlí ve veřejném prostoru. Je kombinací 
nejrůznějších uměleckých technik a zdůrazněním estetic-
kých kvalit, vždy však v interakci s cílovou zákaznickou 

1  Série byla zahájena pilotním dílem v roce 2020. Publikace jsou 
dostupné zdarma v tištěné podobě v univerzitní prodejně  
UPoint na Horním náměstí v Olomouci nebo online na:  
www.kreativniolomouc.cz/aktivity/katalog-design/. 

Introduction
Olomouc as a Nest  
of Creative Potential
The series of promotional catalogues Creative Olomouc –  
DESIGN1 is aimed at enhancing and specifying an awareness 
of the existence of the cutting-edge creative potential  
of Olomouc and its surroundings. It is specifically this unique 
creative atmosphere which distinguishes the streets of this 
city from others. It consists of hundreds of talented individu-
als and organisations active in the creative sphere in various 
areas. This range of publications is intended at drawing at-
tention in a regular and timely manner to them by means 
of a carefully chosen representative selection. These are gath-
ered under the umbrella term of design, as it is able to cover 
all of the important aspects of the particular areas. Design is 
of course, on the one hand part, of the process of produc-
tion, guaranteeing its uniqueness and, on the other hand, 
introduces emotion and innovation into the physical produc-
tion, which is consequently copied and mirrored in the public 
space. It consists of a combination of various artistic tech-

1  The series was launched with the pilot volume in the year 2020. 
The publications are accessible free of charge in printed form at 
the university shop UPoint on the Upper Square in Olomouc or 
online at: www.kreativniolomouc.cz/aktivity/katalog-design/. 

https://kreativniolomouc.cz/aktivity/katalog-design/
https://kreativniolomouc.cz/aktivity/katalog-design/
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skupinou, ekonomickými aspekty a technickým řešením 
výroby a realizace. 

Design je dlouhodobě rovněž oblastí, do které pro-
mlouvají i studenti a absolventi Univerzity Palackého 
v Olomouci, a to nejen ti spojení s katedrami uměnověd-
ných oborů. V posledních letech navíc Univerzita Palacké-
ho intenzivně připravuje ve spolupráci s Vysokou školou 
báňskou – Technickou univerzitou Ostrava nový baka-
lářský studijní program Průmyslový design. Jeho cílem 
bude naučit studenty skloubit estetickou a uměleckou 
tvorbu s technickou stránkou realizace návrhů, včetně 
nezbytných znalostí materiálových vlastností používaných 
kompo nentů. 

Druhý díl publikace Kreativní Olomouc – DESIGN je 
(stejně jako celá edice) motivován dvěma základními 
úmysly. Zaprvé, zachytit práci elitních profesionálů ve 
vytyčené oblasti tak, aby mohli být inspirací i případnou 
oporou pro podobně zaměřené výtvarné obory pěstované 
na univerzitě či připravované studijní programy, vyvíjené 
ve spolupráci s partnerskými institucemi. Zadruhé, podpo-
řit lokální kreativní sféru, k níž univerzita inklinuje a z níž 
čerpá podstatné impulzy. 

Ať už budeme katalog vnímat coby součást obsaho-
vého marketingu vydavatelské instituce a společnou 
výkladní skříň kvality, nebo jako mapování autonomního 
kulturního pole, vždy je výsledkem reprezentativní sonda 
do několika spřízněných segmentů, jimž je vlastní důraz 
na vizuální účinek, originální styl a osobitou autorskou 
expresi. Zvolený postup – tzv. „editor’s choice“ – přitom 
umožňuje nadhled nad nutností přesné kategorizace 
a překročení metodologických mantinelů. Podstatou je 
kreativita, kvalita a vazba k olomouckému regionu, který, 
jak se ukazuje, dokáže udržet špičkové talenty. 

Možnosti podpory kreativní Olomouce
Jak dokazuje samotná atmosféra města, Olomouc láká 
umělce, architekty, grafiky i módní tvůrce. Její genius loci, 
historické centrum i mimořádná komunita na rozhraní 

niques, emphasising the aesthetic qualities, and this always 
involving interaction with the target customer group, the eco-
nomic aspects and the technical design of the production and 
realisation. 

Design is also an area which both students and graduates 
of Palacký University in Olomouc have been involved in long-
term, and this not only in connection with the departments 
of the fine arts. Palacký University has also been intensively 
preparing a new bachelor’s degree program Industrial Design 
in recent years with VSB – Technical University of Ostrava. 
The goal will be to teach students to combine aesthetic and 
artistic production with the technical side of the realisation 
of designs, including essential knowledge about the material 
properties of the used components. 

The second volume of the publication Creative Olomouc 
– DESIGN is (in the same way as with the entire series) mo-
tivated by two basic aims: first, depicting the work of elite 
professionals in the defined areas so as to allow them to be 
an inspiration or even support for similar disciplines cultivated 
at the university or prepared study programmes, developed 
in cooperation with partner institutions; second, to support 
the local creative sphere which the university is both support-
ive up, and from which it draws essential impulses. 

Whether we view the catalogue as part of the content 
marketing of the publishing institution and the shared display 
case of quality or as the mapping out of an autonomous cul-
tural field, it is always the result of a representative probe into 
several associated segments, this being an actual emphasis 
on the visual impact, an original style and a distinct authorial 
expression. The chosen approach – the so-called “editor’s 
choice” – actually provides an overview of the need for exact 
categorization and the exceeding of methodological bor-
ders. of essence here is the creativity, quality and links with 
the Olo mouc region, which, as has been demonstrated, is able 
to maintain top level talent. 
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univerzitního a městského živlu jsou motivací pro speci-
fické tvůrčí aktivity, které si zaslouží vyšší míru propagace 
a využití. Právě proto mimo jiné vyvinul tým Univerzity 
Palackého funkční, uživatelsky přístupnou a reprezen-
tativní webovou stránku, která představuje přehlednou 
a průběžně doplňovanou aktuální centrální evidenci všech 
subjektů kulturních a kreativních odvětví na Olomouc-
ku. Slouží přitom potřebám odborné sféry, samosprávy, 
ale i široké veřejnosti, která hledá či poptává produkty 
a služby kulturního a kreativního sektoru. Tato databáze2 
je navíc komplementárním propagačním nástrojem k edi-
ci katalogů DESIGN, jenž z ní zároveň čerpá při tvorbě 
reprezentativních výběrů kreativců pro jednotlivé díly 
publikace.

„Kreativní třída“ se hlásí o slovo výrazněji než kdy 
jindy. To je patrné nejen z databází a kalendářů, ale i ze 
vzniku nově institucionalizované platformy Kreativní 
Olomouc.3 Univerzita Palackého ostatně chystá vlastní 
platformu, skrze níž plánuje komunikovat svoji odbornost 
a být ve styku s širokou paletou kreativních disciplín. Do 
budoucna se tak pravděpodobně budeme setkávat také 
s novým labelem Creative University. 

Poslední projekt předaplikačního výzkumu,4 jenž se 
multidisciplinárně věnoval regionálním kulturním a krea-
tivním průmyslům, dokládá několik trendů, které stojí za 
zvýšenou pozornost. Chceme-li v regionu udržet talenty, 
je zapotřebí zajistit pro jejich rozvoj a udržitelnost přízni-
vé podmínky. Ani zdaleka se přitom nejedná jen o otázku 
nabídky a poptávky, mezi dominantní faktory totiž sou-
běžně patří také identifikace města se svým kreativním 

2  Databáze kreativních subjektů je dostupná na: www.databaze.
kreativniolomouc.cz. 

3  Platforma Kreativní Olomouc (www.kreativniolomouc.cz) vznikla 
v rámci výzkumných a komunikačních aktivit Univerzity Palac-
kého v Olomouci a od roku 2020 je samostatným zapsa ným 
spolkem. 

4  Projekt Univerzity Palackého v Olomouci s názvem Výzkum mo-
tivací aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci a návrh 
strategie pro posílení segmentu finančně podpořený TA ČR. Infor-
mace dostupné na: www.kkp.upol.cz. 

Possibilities of Support for Creative Olomouc
As the atmosphere of the city itself demonstrates, Olomouc 
attracts artists, architects, graphic artists and even fashion 
designers. Its genius loci, the historical centre and remark-
able community on the boundary of the university and city 
are a motivation for specific creative activity which deserves 
the highest level of promotion and use. This was one  
of the reasons, amongst others, why the Palacký University 
team developed functional, user-friendly and attractive web 
pages which present a clear and continually supplemented 
central register of all of the bodies in the cultural and crea-
tive areas in the Olomouc micro-region. It caters to the needs 
of the specialised spheres, the administration as well as 
the general public, which seeks out the demand for products 
and services of the cultural and creative sector. This database 
of creative bodies2 is also a complementary promotional tool 
to the editions of the DESIGN catalogues, which it also draws 
from when creating the representative selection of creatives 
for the particular volumes.

The “Creative Class“ is achieving prominence more than 
ever. This is apparent not only from the databases and cal-
endars, but also in the emergence of newly institutionalized 
platforms of Creative Olomouc.3 Palacký University is actually 
preparing its own platform in order to communicate its know-
how and so as to be in contact with a wide range of creative 
disciplines. The new label Creative University will in all prob-
ability also be used in the future. 

The final project of the pre-application research,4 which 
has been dedicated in a multi-disciplinary fashion to regional 

2  The database of creative bodies is available at: www.databaze.
kreativniolomouc.cz. 

3  The platform of Creative Olomouc (www.kreativniolomouc.cz) 
emerged as part of the research and communication activities 
of Palacký University in Olomouc and has been an idependent reg-
istred association as of the year 2020. 

4   A project of Palacký University in Olomouc entitled Research into 
the Motivation of Bodies in the Creative Industries in the Olo-
mouc Agglomeration and a  Proposal for a Strategy for Enhancing 
the Segment supported financially by the Technology Agency  
of the Czech Republic. Information available at: www.kkp.upol.cz. 

https://databaze.kreativniolomouc.cz/
https://databaze.kreativniolomouc.cz/
https://kreativniolomouc.cz/
https://kkp.upol.cz/
https://kkp.upol.cz/
https://kkp.upol.cz/
https://kkp.upol.cz/
https://databaze.kreativniolomouc.cz/
https://databaze.kreativniolomouc.cz/
https://kreativniolomouc.cz/
https://kkp.upol.cz/
https://kkp.upol.cz/
https://kkp.upol.cz/
https://kkp.upol.cz/
https://kkp.upol.cz/
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potenciálem, pobídka ze strany municipalit ke spolupráci, 
vizibilita kvalitních děl ve veřejném prostoru a chuť a vůle 
sdílet společnou značku, marketing či informační nástro-
je. Moderní prostor pro život není vytyčen jen technicky 
a administrativně, ale zahrnuje i kvality spojené s este-
tickým dojmem či možnostmi pro komplexní seberozvoj 
a well-being. Kdo jiný pak takový prostor buduje než 
sami kreativci, kteří usilují o eliminaci vizuálního smogu 
či o povýšení stavebního developmentu o hodnotové as-
pekty? Jak vyplývá z výzkumu,5 je právě možnost těchto 
typů participace rozhodujícím atraktantem při životních 
i kariér ních volbách, které mohou ve výsledku obohatit 
místní komunitu. 

Série katalogů DESIGN jako zdroj nových 
kreativních synergií
Série katalogů DESIGN odstartovala v roce 2020 pilotním 
dílem, na který tímto pokračováním s radostí navazuje-
me.6 Obsah katalogu opět nabízí unikátní ukázky designo-
vé produkce osobitých a různorodých tvůrců – tentokrát 
z oblasti architektury, animace, ilustrace, módy, výroby 
šperků, sochařství, keramiky, produktového designu, ale 
rovněž tetování, floristiky nebo činnosti open ateliéru. Za 
přidanou hodnotu tohoto reprezentativního výběru po-
važujeme bezesporu také síťování, které prostřednictvím 
realizace katalogu probíhá, a to jak během procesu přípra-
vy obsahu, tak zejména v rámci osobního setkávání všech 
aktérů, jež k vydání publikace neodmyslitelně patří. Díky 
tomu vždy dochází k zajímavým spojením jednotlivců, 
kteří se standardně v rámci svých oborů nevídají či o sobě 

5  Kompletní výsledky výzkumu jsou publikovány v souhrnné stu-
dii Motivace aktérů kreativních průmyslů v Olomoucké aglome raci 
– Strategie a doporučení pro posílení segmentu dostupné zdarma 
v tištěné podobě nebo online na: www.kkp.upol.cz/publikace.pdf. 

6  Rozpracováno je již třetí pokračování – tentokrát zaměřené 
regionálně na kreativní scénu Šumperska a Jesenicka ve spolu-
práci s iniciativou positivSU a positivJE. Editorský tým plánuje 
navazovat dalšími reprezentativními výběry s cílem představit 
co nejširší paletu špičkových kreativců z Olomouce a okolí, 
případně vybraných regionů Olomouckého kraje.

cultural and creative industries, demonstrates several trends 
which are worthy of increased attention. If we are interested 
in keeping talent in the region, there is a need to ensure suit-
able conditions for its development and sustainability. This 
does not merely consist of the question of supply and de-
mand, but also includes the identification of the city with its 
creative potential, incentives from the side of municipalities 
for cooperation, the visibility of quality works in the public 
space and a desire and will to share a common brand, market-
ing or information tools. A modern space for life is not only 
defined technically and administratively, but also includes 
quality linked with the aesthetic impression or possibilities for 
comprehensive self-development and well-being. Who else will 
be able to build this kind of space than creatives themselves, 
who are interested in eliminating visual smog or the elevation 
of construction development with value aspects? As research 
has shown,5 it is specifically the possibility of these types 
of participation which is a decisive attraction in life and career 
choices, which can consequently enrich the local community. 

The Series of DESIGN Catalogues as a Source 
of Creative Synergy
The series of DESIGN catalogues was launched in the year 
2020 by the pilot work, which we are pleased to build upon 
with the this current volume.6 The content of the catalogue 
once again provides unique samples of design production by 
distinct and varied creatives – this time in the area of archi-
tecture, animation, illustration, fashion, production of jewel-

5   The complete results of the research have been published 
in a summary study The Motivation of Bodies in Creative Indus-
tries in the Olomouc Agglomeration – Strategies and Recom-
mendations for Enhancing the Segment available free of charge 
in a printed form or online at: www.kkp.upol.cz/publikace.pdf. 

6   The third volume is under preparation – this time focused re-
gionally on the creative scene of the Šumperk and Jesenic micro-
regions in cooperation with the initiatives positivSU and positivJE. 
The editorial team plans to build upon additional representative 
selections with the aim of presenting the widest palette of top 
creatives from Olomouc and its surroundings, as well as selected 
micro-regions in the Olomouc region.

https://kkp.upol.cz/publikace.pdf
https://kkp.upol.cz/publikace.pdf
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navzájem vůbec nevědí. Přitom právě spojením zdánlivě 
nepříbuzných oborů mohou vzniknout nové přidané hod-
noty ve formě produktů či spoluprací, které jednotlivým 
stranám (a na ně navázanému prostředí) odkryjí další 
úrovně kreativního potenciálu. 

Takovou příležitostí jsou přirozeně i setkání na akcích 
typu prodejního veletrhu, jakou je například spřátelený 
olomoucký Dizajntrh.7 Mimo výše zmíněné databáze 
krea tivních subjektů se právě z něj rekrutovala část 
jednotlivců a organizací prezentovaných jak v pilotním 
díle katalogu, tak v tomto pokračování. Proto je potřeba 
takové synergické akce v Olomouci podporovat, proto 
je nutné sdílet existující know-how a efektivně využívat 
mechanismy mapující kapacity kreativního prostředí Olo-
mouce. To vše totiž přispívá k jejímu vlastnímu rozvoji 
coby moderního kreativního města. 

Michaela Jendřejková a Petr Bilík

editoři katalogu

7  Prodejní veletrh kvalitního autorského designu fungující v Olo-
mouci od roku 2016 (www.dizajntrh.cz). 

lery, sculpture art, ceramics, product design, but also tattoo-
ing, floristics or the activities of an open studio. Networking 
can also undoubtedly be viewed as an added value of this 
representative selection, with this by means of the realisation 
of the catalogue, and this not only in the process of the prep-
aration of the content, but also in terms of the personal 
meetings of all of those involved, which is irreparably part 
of the issuing of this publication. This results in an interesting 
linking of individuals, who normally do not see one another 
as part of their disciplines or do not even know about one 
another. And it is specifically the linking of these seemingly 
unrelated disciplines which makes possible the emergence 
of new added values in the form of products or cooperation, 
which will uncover additional layers of creative potential to 
the particular parties (and to the environment linked to it). 

These opportunities are also naturally meetings at events 
along the lines of sales fairs, such as the friendly Olomouc 
Dizajntrh.7 Apart from the above-mentioned database 
of creative bodies, a number of the individuals and organisa-
tions represented in the pilot volume of the catalogue as well 
as in this continuation have been recruited. This is therefore 
the reason for supporting these kinds of synergic activities 
in Olomouc, communicating existing know-how and effective-
ly making use of the mechanisms mapping out the capacity 
of the creative environment of Olomouc. All of this contrib-
utes to its own development as a modern creative city. 

Michaela Jendřejková and Petr Bilík
editors of the catalogue 

7  A sales fair of quality authorial design functioning from the year 
2016 in Olomouc (www.dizajntrh.cz). 

https://www.dizajntrh.cz/
https://www.dizajntrh.cz/
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atelier-r 
Vdechnout známým místům nový 
život a smysl     
Breathing New Life and Meaning 
into Known Places

atelier-r
tř. Spojenců 748/20
779 00 Olomouc

atelier-r@atelier-r.cz

+420 585 226 427

www.atelier-r.cz  

architektura | architecture

urbanismus | urbanism

verejny_prostor | public_space

design | design

mailto:atelier-r@atelier-r.cz
http://www.atelier-r.cz
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“ We do ARCHITECTURE.
We bring places to life.
We revive buildings.
We find the best solutions.
We are a team.”
                                                atelier-r

„ Děláme ARCHITEKTURU.
Probouzíme místa.
Oživujeme stavby.
Nalézáme nejlepší řešení.
Jsme tým.“

↑ Aplikační centrum BALUO    BALUO Application Centre    | Foto Lukáš 
Pelech | Photograph Lukáš Pelech |

← ← Hrad Helfštýn    Helfštýn Castle    | Foto BoysPlayNice | Photograph 
BoysPlayNice |  

← Hrad Helfštýn    Helfštýn Castle    | Foto BoysPlayNice | Photograph 
BoysPlayNice |
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1 Slovanské Gymnázium    Slavic Grammar School    
| Foto Lukáš Pelech | Photograph Lukáš Pelech 

3 Červený kostel    Red Church    | Foto atelier-r |  
Photograph atelier-r |

1 | 2
3 | 4

2 Slovanské Gymnázium    Slavic Grammar School    
| Foto Lukáš Pelech | Photograph Lukáš Pelech |

4 Aplikační centrum BALUO    BALUO Application Centre    
| Foto Lukáš Pelech | Photograph Lukáš Pelech |
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Pavla Baštanová 
Bezedný kreativní potenciál 
animací    
The Endless Creative Potential  
of Animation

P.Bastanova@seznam.cz

+420 775 919 724

www.pavlabastanova.tumblr.com

animace | animation

ilustrace| iIllustration

volna_grafika | artistic_graphics

mailto:P.Bastanova@seznam.cz
http://www.pavlabastanova.tumblr.com/
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← ← Domorodci, ilustrace pro Divadlo na cucky v Olomouci  
Domorodci (Natives), Illustration for the theatre Divadlo na cucky  
in Olomouc   | Archiv Pavly Baštanové | Archive of Pavla Baštanová |

← Špekáčky, autorská grafika   Špekáčky (Sausages), authorial graphic   
| Archiv Pavly Baštanové | Archive of Pavla Baštanová |

↓ Screenshot z filmu Mukumú (2017) 
Screenshot from the movie Mukumů (2017)   
| Archiv Pavly Baštanové | Archive of Pavla Baštanová |

“ I am an animator, illustrator and native of Olomouc. 
Animation has endless creative potential for me, allowing 
me to tell stories. Whether this involves creating authorial 
films, spots or commercial videos, I always try to make 
full use of this potential. In my work I place an emphasis 
on themes linked with the relationship between humans 
and nature. I am not only involved, however, in moving 
pic tures, but also in books, commissioned and general 
illustrations. I enjoy combining traditional drawing and 
graphics approaches with digital technologies.”

Pavla Baštanová

„ Jsem animátorka, ilustrátorka a rodačka z Olomouce. 
V animaci se pro mě ukrývá bezedný kreativní potenciál, 
který mi umožňuje vyprávět příběhy. Ať už tvořím autor-
ské filmy, spoty, nebo komerční videa, vždy se tohoto po-
tenciálu snažím naplno využít. Ve své tvorbě kladu důraz 
na témata spjatá se vztahem člověka a přírody. Nevěnuji 
se přitom jen pohyblivým obrazům, ale také knižním, 
zakázkovým a volným ilustracím. Baví mě kombinovat 
tradiční kresebné a grafické postupy s digitálními  
technologiemi.“



15

1 Znělka pro MFF Juniorfest 2019    Jingle for MFF 
Juniorfest 2019 

2 Kniha Mukumú    The book Mukumú 
| Foto Monika Abrhámová | Photograph Monika 
Abrhámová |

3 Ilustrace k připravovanému animovanému  
filmu O krávě    Illustration for the upcoming animated 
film O krávě (About a Cow) 

4 Animovaný spot pro Magnesii Literu 2020    Animated 
spot for Magnesia Litera 2020 

             1
      2
 3 | 4
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B keramika  
Dírkovaná estetika z ateliéru  
„na kraji světa“    
Perforated Aesthetics  
from the Studio  
“On the Edge of the World” 

Ivana Bělařová 

ivana.belarova@gmail.com

www.bkeramika.cz
www.instagram.com/bkeramika

keramika | ceramics

dirkovana_keramika | perforated_ceramics

svicen | candlestick



18

„ Keramiku jsem chtěla dělat vždycky. I když jsem se 
vydala na učitelskou dráhu, hlína si mě stejně našla. 
Věřím, že má duši. Miluji dekorační keramiku. Vše, co svítí 
do prostoru – věci, na které se lidé rádi dívají, když kolem 
nich projdou, věci, které se neomrzí. Časem jsem našla 
vlastní styl. Mé děrované svícny jsou ikonické, tvoří ale 
jen část mé tvorby. K životu toho moc nepotřebuji: svůj 
ateliér na staré samotě, rodinu a klid přírody.“

“ Ceramics are my destiny. Even when I decided to become 
a teacher, cIay still ended up finding me. I believe it has  
a soul. I love decorative ceramics. Everything which shines 
in a space. Things which people like to look at, when they 
walk by them. I eventually found my own style. My perfo-
rated candlesticks are iconic, but only make up part of my 
work. I don’t need all that much for my work: my studio 
in isolation, family and the calm of the outdoors.”

Ivana Bělařová

← ← Svícen ve tvaru koule    Candlestick in the Shape of Spheres     
| Foto Anna Bělařová | Photograph Anna Bělařová |

← Andělský svícen    Angelic Candlestick    | Foto Anna Bělařová | 
Photograph Anna Bělařová |

↓ Keramička při práci s rydlem. Kolik děr vydrží?    Ceramicist Working 
with a Stylus. How May Holes Can it Take?    | Foto Anna Bělařová | 
Photograph Anna Bělařová |
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1 Svícny ve tvaru koulí v jejich přirozeném prostředí   
Candlestick in the Shape of Spheres in its Natural 
Environment    | Foto Anna Bělařová | Photograph Anna 
Bělařová |

2 Detail děrované misky s bílou glazurou   Detail of Perforated 
Dishes with White Glaze    | Foto Anna Bělařová | Photograph 
Anna Bělařová |

3 Děrovaná dekorační konvička s bambusovým uchem    
Perforated Decorative Pot with a Bamboo Handle     
| Foto Anna Bělařová | Photograph Anna Bělařová |

1
 2 | 3
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By Terez / 
Barevné abstraktní světy  
na textilu, plátně i kůži    
Coloured Abstract Worlds  
in Textil, on Canvas  
and on Skin

Tereza Šťastná
Grégrova 6
779 00 Olomouc

 info@byterez.cz

+420 736 236 800

www.byterez.cz 
www.instagram.com/byterez

tetujidekuji | tetujidekuji

malujidekuji | malujidekuji

byterez | byterez

mailto:info@byterez.cz
http://www.byterez.cz/
https://www.instagram.com/byterez/
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← ←  Abstraktní obraz na plexisklo, kontrast barev a památek    Abstract 
picture on plexi-glass, contrast of colours and monuments    
| Foto Barbora Gajová | Photograph Barbora Gajová |

←  Návrh tetování Propojení Design for Tattoo Connection   
| Foto Barbora Gajová | Photograph Barbora Gajová |

↑ Abstraktní obraz Picture Abstraction    | Foto Barbora Gajová | 
Photograph Barbora Gajová |

↓ Tetování By Terez Tattooing By Terez    | Foto Barbora Gajová | 
Photograph Barbora Gajová |

„ Jako samouk už deset let tvořím barevné světy na 
textilech, plátnech i kůži. Tisknu originální designy látek 
a pořádám tvůrčí kurzy. Nejvíce mě oslovuje abstraktní 
malování volnou rukou, zachycení různých stop, cákanců 
a otisků – především formou upcyklace, kdy ze starých 
kousků oblečení dělám malé barevné umělecké dílo. 
V poslední době mě pohltil můj projekt #tetujidekuji. 
Protože je tetování na celý život, vše s klienty plánuji 
osobně u skic a ,trochu jinak‘. Sním o vlastním ateliéru, 
kde by byl prostor pro sdílení i inspirativní zašívání se 
s knihou.“
“ I have been creating coloured worlds on textiles, 
canvas and leather as a self-taught artist for ten years 
already. I print original designs on fabrics and organise 
artistic courses. I am most interested in abstract painting 
by hand, depicting various signs, splatters and prints – 
first and foremost in the form of upcycling, when I make 
small colourful art works out of old pieces of clothing. 
I have been excited of late by my project #tetujidekuji. 
Since tattoos are a matter of a lifetime, I plan everything 
in person with my clients with sketches and ‘a little bit 
differently’. I dream of having my own studio where there 
would be space for communication and inspirational 
stitching with a book.”

Tereza Šťastná



23

1 Šaty By Terez Neon Dress by Terez Neon    | Foto Eva Holásková | 
Photograph Eva Holásková |

2 Džíska upcyklace By Terez Jeans jacket Upcycling by Terez   
| Foto  autorka | Photograph author |

3 Obraz Jen tak Picture Only So    | Foto autor | Photograph author |

            2
  1 | 3
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Couple of Sand    
Zrnka písku ze všech koutů světa 
v minimalistických špercích    
A Grain of Sand from all Corners 
of the World in Minimalist Jewelry

Lenka Malá  
tř. Svornosti 44
779 00 Olomouc

info@coupleofsand.com

+420 776 756 773

www.coupleofsand.com

sperky | jewelry

pisek_z_celeho_sveta | sand_from_throughout_
the world

http://www.coupleofsand.com/
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← ← Šperky Couple of Sand Jewelry Couple Of Sand    | Foto Lenka Malá |  
Photograph Lenka Malá |

← Šperky Couple of Sand Jewelry Couple Of Sand    
| Foto Andrea Simperová |  
Photograph Andrea Simperová |

↓ Šperky Couple of Sand Jewelry Couple Of Sand    | Foto Lenka Malá |  
Photograph Lenka Malá |

→ Lenka Malá a Jan Malý Lenka Malá and Jan Malý | Foto Lenka Malá |  
Photograph Lenka Malá |

“The project jewelry with sand – Couple of Sand – is 
the result of our ongoing interest in connecting work with 
travelling. A number of years ago, we began collecting 
sand from some of the most beautiful places on the pla-
net during our travels. We have then been making them 
into minimalist jewelry from silver and steel as of the year 
2015. We have more than 350 kinds of sand in the collecti-
on thanks to our annual travels around the world and our 
customers can of course provide their own sand. This is 
ideal for a person who has concrete memories connected 
with this given place, providing our jewelry with the right 
meaning.”

Lenka Malá a Jan Malý

„ Projekt šperků s pískem – Couple of Sand – je výsled-
kem naší snahy propojit práci a cestování. Před lety jsme 
začali během našich cest sbírat písek na nejkrásnějších 
místech světa. Ten od roku 2015 přetváříme v minimalis-
tické šperky ze stříbra a oceli. Ve sbírce máme i díky roční 
cestě kolem světa přes 350 druhů písků a vlastní písek 
nám může dodat i zákazník. Právě pro člověka, který má 
k danému místu konkrétní vzpomínky, mají naše šperky 
ten správný význam.“
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 1 | 2
 3 | 4

5

1 Šperky Couple of Sand Jewelry Couple 
Of Sand    | Foto Lenka Malá  
| Photograph Lenka Malá |

2 Šperky Couple of Sand Jewelry Couple 
Of Sand      | Foto Lenka Malá  
| Photograph Lenka Malá |

3 Šperky Couple of Sand Jewelry Couple 
Of Sand    | Foto Lenka Malá  
| Photograph Lenka Malá |

4 Šperky Couple of Sand Jewelry Couple 
Of Sand    | Foto Andrea Simperová  
| Photograph Andrea Simperová |

5 Šperky Couple of Sand Jewelry Couple 
Of Sand    | Foto Lenka Malá  
| Photograph Lenka Malá |



28



E

T

W

 

#

L

29

Hejrumbum | Iva Prucková-Vyhnánková

hejrumbum@gmail.com

www.facebook.com/Hejrumbum

sperky | jewelry
moda | fashion
priroda | nature
geometrie | geometry 
upcyklace | upcycling
recyklace | recycling
sitotisk | silk-screen printing
vaky | bags

Hejrumbum 
Kouzlo proměny okamžiku 
ve 3D tisku i na recyklovaných 
autopotazích   
The Magic of Transformation 
of the Moment in 3D Print  
and on Recycled Car Upholstery
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„ Designovou značku Hejrumbum jsem založila v roce 
2012. Zajímá mě proměna motivu na různých podkladech 
a v různých technikách, např. ruční sítotisk, gravírování 
nebo 3D tisk. Pracuji s materiály šetrnými k přírodě. Na-
vrhuji potisky na textil, tvořím autorské šperky a již pár 
let mě fascinuje upcyklace autopotahů, z nichž vyrábím 
taškovaky. Využívám motivy geometrie, přírody, humo-
ru nebo kouzla okamžiku. Prvky se zrcadlí, kombinují, 
proměňují. Vše má svou roli a významový přesah. Chci, 
aby s mým výrobkem byli lidé sami sebou a otevřeli svou 
mysl.“

← ←  Brož z kolekce Kousek lesa – překližka, gravírování Brooch 
from the Collection A Piece of the Forest – plywood, 
engraving | Foto Michaela Petřek Linhartová | Photograph 
Michaela Petřek Linhartová |

←  Kolibřík z kolekce Kousek lesa, brož – překližka, 
laser    Hummingbird from the Collection a Piece 
of the Forest, brooch – plywood, laser glass    
| Foto Michaela Petřek Linhartová | Photograph Michaela Petřek 
Linhartová |

→ Brož Kousek tebe – překližka, gravírování / krabička 3D tisk, 
bioplast Brooch A Piece of You – plywood, engraving / Box – 3D 
print, bioplastic | Foto Michaela Petřek Linhartová | Photograph 
Michaela Petřek Linhartová |

“ I established the design mark Hejrumbum in 2012.  
I am interested in the transformation of a motif in va-
rious materials and in various technologies, for example, 
handmade silk-screen printing, engraving or 3D print.  
I work with materials which are nature friendly. I design 
prints on textiles, I create authorial jewelry and have 
been fascinated for several years now by upcycling of car 
upholstery, which I make bags out of. I make use of mo-
tifs of geometry, nature, humour or the magic of the mo-
ment. The elements are mirrored, combined and transfor-
med. Everything has its role and overlapping in meaning. 
I want people to be themselves with my product, allowing 
them to open their minds.”

 Iva Prucková-Vyhnánková
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1 Brož Geometrik – překližka, sítotisk Brooch Geometrik – 
plywood, silk-screen printing | Foto autorka | Photograph 
author |

2 Potisk Kolibřík – sítotisk    Hummingbird print – silk-screen 
printing    | Foto Michaela Petřek Linhartová | Photograph 
Michaela Petřek Linhartová |

3 Vak – upcyklace z autopotahu Bag – upcycling from car 
upholstery   | Foto autorka | Photograph author |

         1
2 | 3
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David Helcel 
architekt 
(Spolu)tvůrce nových míst  
pro život     
(Co)Creator of New Places  
for Life

David Helcel
Dolní náměstí 30
779 00 Olomouc 

daviduhelcel@gmail.com

+420 776 361 159

www.ceskacenazaarchitekturu.cz/projekty/2019/
sm-art-hotel-nezvalova-archa-2

architektura | architecture

interiery | interiors

urbanismus | urbanism

bydleni | housing

mailto:daviduhelcel@gmail.com
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←  Coworking – reliéf plastické korály Coworking – relief of raised-relief 
coral | Foto Zdeněk Polách | Photograph Zdeněk Polách | 

↓ Nezvalova archa Nezval arch | Foto Zdeněk Polách | Photograph 
Zdeněk Polách |

“ I make first and foremost (but not only) new housing 
for private investors. I design new structures and re-
construction work including interiors and I always place 
an emphasis on all the aspects from the choice of the 
building site for realization of the project to the authorial 
supervision of the structure. When communicating with 
clients, I emphasise an individual and personal approach 
and seek out with them the most suitable tailor-made 
solution – this enables them to become along with me 
active co-creators of their own place for life.”

David Helcel

„ Tvořím především (ale nejen) nové bydlení pro soukro-
mé investory. Navrhuji novostavby i rekonstrukce včetně 
interiérů a vždy si dávám záležet na všech aspektech od 
výběru staveniště přes realizační projekt až po autorský 
dozor na stavbě. Při komunikaci s klienty si zakládám 
na individuálním a osobním přístupu a hledám spolu 
s nimi ta nejvhodnější řešení na míru – díky tomu se spolu 
se mnou stávají aktivními spolutvůrci svého místa pro 
život.“
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1 Foyer – knihovna srdce Foyer – heart-shaped book-shelves | Foto Zdeněk Polách | 
Photograph Zdeněk Polách |

2 Arpovské stoly v kavárně Hans Arp-style tables in a cafe | Foto Zdeněk Polách | 
Photograph Zdeněk Polách |

3 Cesta k romantice The path to romance | Foto autor | Photograph author |

 1 | 2
 3
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Eva Chupíková / 
Probudit v dětech zájem  
o památky  
Awakening Interest 
in Monuments among Children

Památky pro děti | Eva Chupíková
Metodějská 18
779 00 Olomouc

info@evachupikova.cz
info@pamatkyprodeti.cz

+420 606 847 273

www.evachupikova.cz
www.pamatkyprodeti.cz

ilustrace | Illustration

detske_knihy | children’s_books

pamatky_pro_deti | monuments_for_children

mailto:info@evachupikova.cz
mailto:info@pamatkyprodeti.cz
http://www.evachupikova.cz
http://www.pamatkyprodeti.cz
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← ← Design kolekce kufříků, složek na výkresy a úložných krabic ve spolupráci 
se společností Kazeto Přerov Design of the collection of cases, files 
for drawings and storage books in cooperation with the company 
Kazeto Přerov    | Foto Eva Chupíková | Photograph Eva Chupíková |

← Detail publikace, edice První průvodce památkami pro děti  
Detail of publication from the edition First Guidebook to Monuments 
for Children    | Foto Eva Chupíková | Photograph Eva Chupíková |

„ Jsem grafičkou, ilustrátorkou a autorkou interaktivních 
knih pro děti. Věřím, že i malé dítě může pochopit složitěj-
ší informace o našem světě, pokud jsou mu předkládány 
zábavnou a vizuálně poutavou formou. Vytvořila jsem 
proto edici ilustrovaných průvodců pro děti po českých 
a moravských památkách, která dnes čítá už sedmdesát 
dílů. Historické památky považuji za naše nejcennější 
dědictví, jež musí být dostupné především dětem.“                             

“ I am a graphic artist, illustrator and author of inter-
active books for children. I am of the opinion that even 
a small child can understand more complicated informa-
tion about our world, if and when it is presented to him or 
her in an entertaining and visually interesting form. I have 
consequently created an edition of illustrated guidebooks 
for children about Bohemian and Moravian monuments, 
which currently amounts to seventy volumes. I view his-
torical monuments as our most valuable heritage, which 
have to be accessible to children first and foremost.”

                                                                   Eva Chupíková

↓ Detail knihy Moje hrady a zámky, Mladá fronta, 2014 
Detail of the book My Castles and Chateaux, Mladá fronta, 
2014    | Foto Eva Chupíková | Photograph Eva Chupíková | 

→ výběr z tvorby    Selection from work    | Foto Eva Chupíková |  
Photograph Eva Chupíková |



39



40



E

T

W

 

#

L

41

Ketke 
Nespoutané květinové 
kompozice    
Unchained Floral Composition

Ketke  |  Martina Ošťádalová 

ketkezhane@gmail.com

+420 774 242 900

www.facebook.com/ketke
www.instagram.cz/_ketke

ketkezhane | ketkezhane

kvetiny | flowers

lokalni | local

100%_eko | 100%_eko

ekologie | ecology

zero_waste | zero_waste

bez_chemie | without_chemicals

http://www.facebook.com/ketke
http://www.instagram.cz/
http://www.instagram.cz/_Ketke
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↑ Květinový náhrdelník    Floral necklace    | Foto Date collective | 
Photograph Date collective | 

„ Díky studiu zahradní architektury jsem poznala krásu 
květin a začala vytvářet divoké květinové vazby. Ráda 
pozoruji cestu květiny od zasazení přes její růst a péči 
o ni až k tvorbě pugétu. Baví mě kombinovat lokálně vy-
pěstované květiny s květy zeleniny, větvemi či rostlinami 
z krajiny. Kladu důraz na osobní přístup – tvorbu vazeb 
na míru nebo za přítomnosti či asistence klienta. V bu-
doucnu bych ráda propojovala pomocí květin lidi a napl-
no využívala zbytků rostlinného materiálu.“  

“ Thanks to the garden architecture studio, I learned 
about the beauty of flowers and began to create wild  
floral arrangements. I enjoy observing the journey  
of a flower from its planting to its growth and care for it 
up to the creation of a bouquet. I like combining locally 
grown flowers with the blossoms of vegetables, bran-
ches or plants from the landscape. I place an emphasis 
on a per so nal approach – creating bindings made-to-order 
or in the presence or with the assistance of the client. 
In the future, I would like to connect people by means 
of flowers and fully make use of the remains of vegetative 
material.”

Martina Ošťádalová

← ← Svatební kytice    Wedding bouquet    | Foto Martin Faltejsek | 
Photograph Martin Faltejsek | 

←  Pugét ve váze z kolekce Recovered od Valner Studio – David Valner  
Bouquet in a vase from the collection Recovered from Valner Studio – 
David Valner    | Foto Date collective | Photograph Date collective | 
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1 Kytice z divoké zahrady Bouquet from a wild garden     
| Foto Date collective | Photograph Date collective |

2 Zeleninová květina Vegetable Blossoms     
| Foto Date collective | Photograph Date collective |

3 Ketke a Skotská vysočina Ketke and the Scottish Highlands     
| Foto autorka | Photograph author |

4 Mé políčko u Ze-zah-ratky My box at Ze-zah-ratky     
| Foto autorka | Photograph author |

  1 | 2 
 3 | 4
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KOMPLITS studio 
Architektura neprošlapaných 
kreativních cest a popřených 
pravidel    
Architecture of Untrodden 
Creative Paths and Denied Rules

KOMPLITS, s. r. o.
Krakovská 14 
779 00 Olomouc

hello@komplits.com

+420 721 327 182

www.komplits.com

architektura | architecture

design | design

interierovy_design | interior_design

produktovy_design | product_design

mailto:hello@komplits.com
http://www.komplits.com/
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← Spa Spa | Foto KIVA | Photograph KIVA |
↓ Kanceláře Nano Energies Offices Nano Energies | Foto KIVA |  

Photograph KIVA |

“ Why do all homes, flats, restaurants and schools look 
the same? There has to be another way! KOMPlITS, 
a team of architects, designers and builders in the city, 
thus came about with this conviction, which with its peace 
induces creativity – in Olomouc. We enjoy travelling along 
paths together which have not been trodden as yet be-
fore. The more frequently we hear that it’s not possible, 
the more we enjoy it. We create our own worlds. The pe-
ople who knock on our door want something which they 
cannot find in magazines about housing. Something which 
goes against the rules. They want their own original space 
which does not exist anywhere else.”

ateliér KOMPLITS

„ Proč se všechny domy, byty, restaurace a školy podo-
bají? Musí to jít přece jinak! S tímto přesvědčením vznikl 
KOMPlITS, tým architektů, projektantů a stavařů ve 
městě, které svým klidem přeje kreativitě – v Olomouci. 
Společně nás baví jít po cestách, kudy před námi nikdo 
nešel. Čím častěji slyšíme, že to nepůjde, tím více nás to 
baví. Vytváříme vlastní světy. lidé, kteří klepou na naše 
dveře, chtějí něco, co nenajdou v magazínech o bydlení. 
Něco, co jde proti pravidlům. Chtějí svůj originální pros-
tor, který nikde jinde neexistuje.“

1 Restaurace La Gare Restaurant La Gare | Foto KIVA | Photograph KIVA |
2 Restaurace STK Restaurant STK | Foto BoysPlayNice | Photograph 

BoysPlayNice |
3 Bar, Entrée Restaurant Bar, Entrée Restaurant | Foto KIVA | Photograph 

KIVA |
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Lii leather / 
Nadčasové, steh po stehu ručně  
šité kožené doplňky  
Timeless, Stitch by Stitch,  
Hand-sewn Leather Accessories

Lii leather  |  Ilona Lukášová

info@liileather.com

www.liileather.com

slow_fashion | slow_fashion

udrzitelnost | sustainability

rucni_vyroba | hand_made

kozene_doplnky | leather_accessories

remeslo | craft

mailto:info@liileather.com
http://www.liileather.com


50

← ← Handbag Ema Handbag Ema    | Foto Jiří Fiala | Photograph Jiří Fiala |
← Kabelka Neli, kterou je možné nosit na 4 způsoby Handbag Neli 

which can be worn in four ways    | Foto Ilona Lukášová | Photograph 
Ilona Lukášová |

→ Nedatovaný kožený diář s mechanikou z pravého zlata Undated 
leather diary with a mechanism from genuine gold    | Foto Jiří Fiala | 
Photograph Jiří Fiala |

“ We create minimalist leather accessories under 
the trademark lii leather. We make everything by hand 
and sew stitch by stitch making use of several basic tools.  
I consequently have complete control over the entire pro-
cess of production. Timeless pieces come into being in my 
hands, which will last many years with the right care. lii 
leather is a sustainable brand which believes in the advan-
tages of a slower and more considerate approach to  
fashion and in investing into quality local production.”

Ilona Lukášová

„ Pod značkou lii leather tvořím minimalistické kože-
né doplňky. Všechny zpracovávám ručně a šiji steh po 
stehu za pomoci několika základních nástrojů. Díky tomu 
mám úplnou kontrolu nad celým procesem výroby. Pod 
rukama mi vznikají nadčasové kousky, které při správné 
péči vydrží mnoho let. lii leather je udržitelná značka, 
která věří ve výhody pomalejšího a uvážlivějšího přístupu 
k módě a investování do kvalitní lokální produkce.“
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1 Detail na zadní kapsu koženého diáře    Detail on the back pocket  
of the leather diary    | Foto Jiří Fiala | Photograph Jiří Fiala |

2 Kabelka Neli, detail    Handbag Neli, detail    | Foto Ilona Lukášová | 
Photograph Ilona Lukášová |

3 Dílna Lii leather    Workshop of Lii Leather    | Foto Ilona Lukášová  
| Photograph Ilona Lukášová |

 1 | 2 
  3
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Petr Melichárek 
Ručně kovaná harmonie 
damaškové oceli     
Hand Forged Harmony  
of Damascus Steel

Petr Melichárek 

mel-ji@seznam.cz

+420 605 704 563

www.nozemelicharek.cz

noze_melicharek | melicharek_knives

nuz | knife

noze | knives

damaskova_ocel | damascus_steel | pattern_welded_steel

nozirstvi | knifemaking | cutlery  

umelecke_noze | art_knives

umeni | art

http://nozemelicharek.cz/
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“ My many years of interest in history, art, fantasy and 
fencing finally led me to the production of distinct knives, 
which have found their homes in collections throughout 
the world. I am first and foremost fascinated by the beauty 
of Damascus steel, in which various materials are combined 
in a complex process of forging, resulting in a large number 
of amazing patterns. The knives come about in combination 
with materials such as wood, bone or antler. I always try to 
place an emphasis on overall harmony, grace and beauty.”

Petr Melichárek

„ Má dlouholetá záliba v historii, umění, fantasy a šermu 
mě přivedla až k výrobě osobitých nožů, které již nalezly své 
místo ve sbírkách po celém světě. Fascinuje mě především 
krása damaškové oceli, v níž se při složitém procesu kování 
spojují různé materiály, a ve výsledku tak vzniká nepřeberné 
množství nádherných kreseb. Nože se pak rodí v kombina-
ci s materiály, jako je dřevo, kost nebo rohovina. Vždy se 
snažím klást důraz na celkovou harmonii, ladnost a krásu.“

← Nadirax – nůž inspirovaný érou vikingů – damašková ocel z torzních  
prutů s přidaným ostřím, rytá kost    Nadirax – a knife inspired by 
the era of the Vikings – Twisted multibar Damascus steel with  
an added blade, carved bone    | Foto autor | Photograph author |

↓ Nadirax – detail rukojeti, rytina kosti ve stylu mammen, kroucená 
damašková ocel. Pouzdro je z vytlačované hovězí kůže s kostěnými 
a damaškovými doplňky.    Nadirax – detail of the handle, Mammen 
style bone engraving in style, twisted Damascus steel. The sheath 
is made from wet pressed cow leather with bone and Damascus 
accessories.    | Foto autor | Photograph author |   
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1 Succubus – detail záštity, kroucená damašková ocel, nerezové spacery    
Succubus – detail of the guard, twisted Damascus steel, stainless spacers    
| Foto autor | Photograph author |

  1 | 2 
 3 | 4

3 Trinu – detail čepele menšího nože, mozaikový damašek s přidaným ostřím 
a hřbetem, kost, nádor akátu    Trinu – detail of the blade of a smaller knife, 
mosaic Damascus with an added blade and spine, bone, pseudoaccacia burl    
| Foto autor | Photograph author |

4 Mitsua – kuchařský nůž, damašková ocel z torzních prutů s přidaným 
ostřím, rytá kost, nádor akátu Mitsua – kitchen knife, Damascus steel 
from twisted multibar with an added blade, carved bone, pseudoaccacia 
burl    | Foto autor | Photograph author |

2 Succubus – umělecké pojetí bowie nože s kuličkovou záštitou. Pírkový 
a torzní damašek, rámová konstrukce ručky, nerez a eben. Pouzdro je 
z vytlačované hovězí kůže, damaškový knoflík.    Succubus – artistically 
designed bowie knife with a ball guard. Feather and torsion Damascus, 
frame construction of the handle, ebony and stainless steel. The sheath 
is made from wet pressed cow leather, Damascus button.    | Foto autor | 
Photograph author |
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mimokolektiv 
Místo setkávání architektury, 
designu a zvídavé veřejnosti     
A Meeting Point for Architecture, 
Design and a Curious Public

mimokolektiv  |  Ondřej Kučera,  
Barbora Trundová, Jana Trundová
Ztracená 267/32 
779 00 Olomouc

info@mimokolektiv.cz

+420 774 332 047

www.mimokolektiv.cz
www.facebook.com/mimokolektiv
www.instagram.com/mimokolektiv

architektura | architecture

interier | interior

exterier | exterior

prostor | space

zelen | green

Hana | Hana

design | design

http://www.mimokolektiv.cz/
https://www.facebook.com/mimokolektiv/
https://www.instagram.com/mimokolektiv/
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← Na Ztracené    On Ztracená street   | Foto Tereza Valnerová |  
Photograph Tereza Valnerová |

↑ Vizuální styl pro podzimní Floru Olomouc – spolupráce s Petrem 
Macháčkem a Martinem Hlavicou Visual style for the Autumn Flora 
Olomouc festival – cooperation with Petr Macháček and Martin 
Hlavica | Foto mimokolektiv | Photograph mimokolektiv |

1 Knihovna Fe, detail    Bookcase Fe, detail    | Foto Martin Hlavica |  
Photograph Martin Hlavica |

2 Knihovna Fe    Bookcase Fe    | Foto Martin Hlavica | Photograph  
Martin Hlavica |

3 Instalace Zahradní slavnost pro podzimní Floru Olomouc    Installation 
of the Garden Festival for Autumn Flora Olomouc festival    
| Foto Jakub Wittka | Photograph Jakub Wittka |

4 Interiér 2+kk, Frýdek-Místek Interior 2+kk, Frýdek-Místek    
| Foto mimokolektiv | Photograph mimokolektiv |

„ Jsme architektonické a design studio a zastánci ,out 
of box‘ přístupu. Před třemi lety jsme se v srdci Olomouce 
rozhodli otevřít prostor pro veřejnost, rozproudit výlohy 
olomoucké metropole a kromě ateliérových činností se 
současně věnovat také propagaci českého designu na 
Hané. Najdete nás na ulici s příznačným názvem – Ztra-
cená. Jsme tři: Ondřej Kučera stojí za architekturou, Jana 
Trundová za projekty v oblasti designu interiérů a pro-
duktů a Barbora Trundová za zahradní architekturou. 
V současnosti se naše práce rozbíhají hned několika 
směry.“
“ We are an architecture and design studio and  pro-
ponents of ‘an out of the box’ approach. We decided to 
open a space for the public and enliven the shop win-
dows of the city of Olomouc three years ago. Apart from 
studio activities, we are also involved in promoting Czech 
design in the Haná region. We can be found on a street  
with a characteristic name – Ztracená (lost). There are 
three of us: Ondřej Kučera does the architecture, Jana 
Trundová does designs in the area of interiors and  
products and Barbora Trundová does garden architec ture. 
Our work is currently moving in several directions  
at once.”

                           mimokolektiv

  1 | 2 
 3 | 4
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PaLEC.nET  
Od tiskařiny k modernímu 
marketingu     
From Printers to Modern 
Marketing

Palec s.r.o. 
Řepčín 250
779 00 Olomouc

palec@palec.net

+420 585 222 499

www.palec.net 
www.facebook.com/PalecNet
www.instagram.com/studio_palec

palecnet | palecnet

studiopalec | studiopalec

palecnahoru | palecnahoru

graficky_design | graficky_design

marketing | marketing

kreativita | creative

mailto:palec@palec.net
http://www.palec.net
http://www.facebook.com/PalecNet
http://www.instagram.com/studio_palec
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“ We are (like) one family in Palec. We proudly continue 
in the steps of the Olomouc printer Alois Dusík. We ex-
panded the established graphics studio for preparation 
of books and trade printed materials with annual publicati-
ons, complete production of company magazines and pac-
kage design. We do not age. We enjoy marketing strategy, 
creating an online campaign and developing brands. We are 
patriots and serve both entrepreneurs and large companies 
with modesty. For more than 20 years.”

Honza Žůrek

„ V Palci jsme (jako) jedna rodina. Hrdě pokračujeme ve 
stopách olomouckého tiskaře Aloise Dusíka a zavedené 
grafické studio pro přípravu knih a obchodních tiskovin 
jsme s léty rozšířili o výroční publikace, kompletní produkci 
firemních magazínů i obalový design. Nestárneme. Baví 
nás marketingové strategie, tvoříme online kampaně a bu-
dujeme značky. Jsme patrioti a s pokorou sloužíme živnost-
níkům i velkým společnostem. Už přes 20 let.“

← ← Grafické návrhy, sazba a tisk knižních publikací Graphic design, 
typesetting and printing of book publications    | Foto David Dusík | 
Photograph David Dusík |

← Logotypy a vizuální identita Logotypes and visual identity 
| Foto Honza Žůrek | Photograph Honza Žůrek |

↓ Webdesign a výroba webů Web design and production of web 
sites | Foto Jakub Dusík | Photograph Jakub Dusík |
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    1
2 | 3

1 Redakce a kompletní zpracování 
tištěných i elektronických 
publikací Editing and complete 
processing of printed and  
electronic publications    
| Foto Martina Hejlová Hollarová | 
Photograph Martina Hejlová Hollarová |

2 Kreativní fotografie a průmyslový 
design Creative photography  
and industrial design    | Foto Dan Schulz 
| Photograph Dan Schulz |

3 Exteriérová fotografie Exterior 
photography    | Foto Dalibor Peřina | 
Photograph Dalibor Peřina |
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Rozkvetlá / 
Šperky a papírové drobnosti 
tvořené s láskou k přírodě  
a folklóru  
Jewels and Paper Items Created 
with Love for Nature and Folklore 

Denisa Tessenyi
tř. Míru 600/31
779 00 Olomouc

rozkvetla.design@gmail.com

www.instagram.com/rozkvetla.design 
www.fler.cz/shop/rozkvetla 

autorska_tvorba | authorial_work

lokalni_vyroba | local_production

prani_pro_deti | cards_for_children

recyklovany_papir | recycled_paper

autorska_ilustrace | authorial_Illustration

mailto:design@gmail.com
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← ← Nadčasový design pro všechny generace Timeless 
design for all generations    | Foto Barbora Adamcová 
| Photograph Barbora Adamcová | 

← Současná tvorba odkazující k českým tradicím    Contemporary art 
work making reference to Czech traditions    | Foto Barbora Adamcová 
| Photograph Barbora Adamcová |

→ Kvalitní ruční práce    Quality hand-crafted work 
| Foto Barbora Adamcová | Photograph Barbora Adamcová |

“ Rozkvetlá bloomed out of love for nature, folklore and 
col orful embroidery. My hand-crafted original jewelry, which 
link traditional artistic approaches with a touch of the pre-
sent, comes about under this trademark. I prepare printed 
and hand-drawn cards along with other items for those who 
appreciate distinct products with a soul, in a small amount 
using recycled paper. I place a priority on sustainability and 
local production without unnecessary waste.”

Denisa Tessenyi

„ Rozkvetlá rozkvetla z lásky k přírodě, folklóru a barev-
ným výšivkám. Pod její hlavičkou vznikají mé ručně vyrá-
běné originální šperky, v nichž se snoubí tradiční výtvarné 
prostředky s nádechem současnosti. V malém nákladu též 
z recyklovaného papíru připravuji tištěná a ručně kresle-
ná přání a další nezbytnosti pro ty, kteří mají rádi osobité 
výrobky s duší. Prioritou je pro mě udržitelnost a lokální 
výroba bez zbytečného odpadu.“
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1 Přání, která nekončí v šuplíku    Wishes which don’t end up in a drawer    
| Foto Barbora Adamcová | Photograph Barbora Adamcová |

2 Kvalitní ruční práce se smyslem pro detail Quality hand-crafted work 
with a sense for detail    | Foto Barbora Adamcová | Photograph Barbora 
Adamcová |

3 Autorský motiv s odkazem na region Hané     Authorial motif with 
a reference to the Haná region    | Foto Barbora Adamcová | Photograph 
Barbora Adamcová |

     1
2 | 3
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SakyPaky / 
Sezení jako styl, styl jako sezení    
Seating as a Style, a Style  
as Seating

Sakypaky, s. r. o. 
Kyselovská 118
783 01 Olomouc-Slavonín

info@sakypaky.cz

+420 727 872 650

www.sakypaky.cz 

sedaci_vaky | seating_bags

sedaci_nabytek | seating_furniture

interier | interior

vyroba | production

atelier | studio
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1 INONO na terasy INONO on terraces    | Foto Iveta Kopicová |  
Photograph Iveta Kopicová |

2 Sedačky INONO v interiéru INONO seats in the interior    
| Foto Iveta Kopicová | Photograph Iveta Kopicová |

← ← INONO pro wellness Blue studio    | Foto Iveta Kopicová | Photograph  
Iveta Kopicová |

← INONO s dřevěnou podnoží INONO with a wooden base    
| Foto Iveta Kopicová | Photograph Iveta Kopicová |

↓ INONO do zahrad INONO for gardens    | Foto Iveta Kopicová | 
Photograph Iveta Kopicová |

“ We established SakyPaky in the year 2002 with the aim 
and vision of producing seating furniture. The flagship 
of our company are the highest quality productions 
in the INONO series, which will satisfy even the most 
demanding and most sedentary customers. Our products 
are a guarantee of comfort, warmth and a pleasant rest. 
They are designed in terms of construction and cut so 
as to literally hug you and not allow you to stand up 
again.”

Miriam Macků & Andrej Sitár

„ SakyPaky jsme založili v roce 2002 s cílem a vizí vyrá-
bět originální sedací nábytek. Vlajkovou lodí naší firmy 
jsou špičkové produkty řady INONO, které uspokojí i ty 
nejnáročnější a nejsedavější zákazníky. Naše výrobky 
jsou zárukou pohodlí, hřejivosti a příjemného odpočinku. 
Konstrukčně a střihově jsou navrženy tak, aby vás do-
slova objaly a nenechaly vstát.“ 
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Lukáš Sedláček 
kytarář / 
Handmade kytary pokračující  
v odkazu mistrů   
Handmade Guitars Continuing  
in the Legacy of the Masters

Lukáš Sedláček
Táborská 14
772 00 Olomouc

info@sedlacek-guitars.com

+420 773 113 487

www.sedlacek-guitars.com 

kytara | guitar

handmade | handmade 

klasicka_kytara | classic_guitar

jazzova_kytara | archtop_guitar

drevo | drevo

remeslo | craft

rezonance | resonance

akustika | acoustic



74

←  Jazzová kytara   Archtop guitar    | Foto Lukáš Sedláček | Photograph Lukáš Sedláček |
↓ Lukáš Sedláček   Lukáš Sedláček    | Foto David Orsava | Photograph David Orsava |

“ I have been fond of craftsmanship with material and 
construction since childhood. This is my way of communi-
cating with the surroundings, an intentional way of impar-
ting my own craftsmanship approach, my own contribu-
tion to discussion on the development of modern musical 
instruments – classic or jazz guitars. 
My goal in life is to create instruments which will build, 
in terms of the visual or craftsmanship treatment, 
on the work of renowned masters-guitar makers and  
consequently serve as the foundation for the further 
genesis of this craft.”

Lukáš Sedláček

„ Řemeslná práce s materiálem a konstrukce mě baví 
od dětství. Je to svým způsobem forma mé komunikace 
s okolím, účelné zanechávání vlastní řemeslné stopy, 
můj příspěvek do diskuze o vývoji moderního hudebního 
nástroje – klasic ké nebo jazzové kytary. 
Mým životním cílem je vytvářet dílo, které bude svým 
vizuálem i řemeslným zpracováním navazovat na práci 
významných mistrů-kytarářů a následně sloužit jako 
fundus pro další genezi tohoto řemesla.“
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1 Akustická kytara    Acoustic flattop guitar    | Foto Lukáš Sedláček |  
Photograph Lukáš Sedláček |

2 Okénková hlavice akustické kytary    Slotted headstock of an acoustic  
guitar    | Foto Lukáš Sedláček | Photograph Lukáš Sedláček |

3 Hlavice jazzové kytary    Headstock of a archtop guitar    | Foto Lukáš Sedláček |  
Photograph Lukáš Sedláček |   1 | 2 | 3

4 | 5

4 Rozpracovaná deska jazzové kytary    Archtop guitar body being made   
| Foto Ondřej Pěnička | Photograph Ondřej Pěnička |

5 Detail rezonančního otvoru jazzové kytary    Detail of the f-holes 
of a archtop guitar    | Foto Karel Pazderka | Photograph Karel Pazderka |
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Studioaso 
Funkcionalistický ateliér plný 
workshopů, pop-up výstav  
i poezie   
A Functionalist Studio Full 
of Workshops, Pop-up Exhibitions 
and Poetry

Adéla Janská | Jakub Čuška
Legionářská 7 
779 00 Olomouc

openstudioaso@gmail.com

+420 736 540 840

www.facebook.com/studioaso
www.instagram.com/studioaso_

openstudio | openstudio

malba | painting

pop-up | pop-up

workshop | workshop

mailto:openstudioaso@gmail.com
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1–3     Studioaso Studioaso    | Foto Jakub Čuška | Photograph Jakub Čuška |

„ Naše studio je primárně malířský ateliér, který vznikl tak 
trochu náhodou a ,z nouze‘. Když totiž v našem původním 
domácím ateliéru začalo docházet místo, museli jsme se po-
ohlédnout po něčem, kde bychom mohli v malování pokra-
čovat. A shodou okolností jsme jako první natrefili na halu 
ve funkcionalistické budově ASA. V ten mžik jsme věděli, 
že takto velký prostor nemůže sloužit jen jako ateliér, ale 
také jako místo pro workshopy malby, pop-up výstavy aj. 
Až koronakrize ustoupí, máme v plánu veřejná čtení poezie 
či odloženou spolupráci s festivalem PAF.“  

“ Our studio is primarily a painting studio which came 
about somewhat accidentally and ‘out of desperation’. 
When we started to run out of room in our original home 
studio, we had to look for something where we could con-
tinue with painting. And we by chance first came across 
the hall in the ASA Functionalist building. At that moment 
we realised that this large space should not only serve as 
a studio, but also as a place for painting workshops, pop-
-up exhibitions, etc. When the corona virus finally abates, 
we are planning public poetry readings as well as postpo-
ned cooperation with the PAF festival.”

Studioaso

← Studioaso Studioaso    | Foto Jakub Čuška | Photograph Jakub Čuška |
→ Studioaso Studioaso    | Foto Jakub Čuška | Photograph Jakub Čuška 
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Richard Štipl / 
Transformací soch k přemítání 
nad naší existencí      
Transformations of Statues  
to Reflect on our Existence

Richard Štipl
Hlavní náměstí 2/94
785 01 Šternberk

richardstipl@hotmail.com

+420 777 233 325

www.richardstipl.cz 
www.instagram.com/richardstipl

plastika| sculpture

interier | interior

exterier | exterior

bronz | bronze

mramor | marble

drevo | wood

mailto:richardstipl@hotmail.com
http://www.richardstipl.cz/
http://www.instagram.com/richardstipl
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1 Labyrint    Labyrinth     | Foto David Sedlák | Photograph David Sedlák |
2 Ex Voto    Ex Voto     | Foto David Sedlák | Photograph David Sedlák |
3 Dýchej. Šperky: Alan Crocetti pro Dries Van Noten LA     Breathe. Jewelry: 

Alan Crocetti for Dries Van Noten LA     | Foto Marcel Rozhoň | 
Photograph Marcel Rozhoň |

4 Everything is possible and nothing is real    Everything is possible and 
nothing is real     | Foto Josef Zlamal | Photograph Josef Zlamal |

5 Přízrak    Apparition     | Foto Josef Zlamal | Photograph Josef Zlamal |
6 Druhá Strana, instalace    Other Side, instalation     | Foto Josef Zlamal | 

Photograph Josef Zlamal |.

← ← Milenci    Lovers     | Foto David Sedlák | Photograph David Sedlák |
← Prorokův sen    Dream of the Prophet    | Foto David Sedlák | 

Photograph David Sedlák |
↓ Druhá Strana, instalace    Other Side, instalation     | Foto Josef Zlamal | 

Photograph Josef Zlamal | 

“ I make my sculptures out of clay along the model  
of the first man – Adam. Through the consequent trans-
formation from small-scale formats into wood, metal 
and marble, occasionally on a monumental scale, I try to 
create a powerful visual experience leading to contem-
plation of our existence. My great inspiration is nature 
and traditional sculptural expression. I am also interested 
in the emotional state of both individuals and society.”

Richard Štipl

„  Své sochy tvořím z hlíny po vzoru prvního člověka – 
Adama. Následnou transformací z komorních formátů 
do dřeva, kovu či mramoru, nezřídka v monumentálním 
měřítku, se snažím vytvářet silný vizuální zážitek vedoucí 
k zamyšlení nad naší existencí. Mou velkou inspirací je 
příroda a tradiční sochařský projev, zajímá mě emoční 
stav jedince i společnosti.“
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Studio Zlamal 
Umění s nesmazatelnou stopou 
v Olomouci i ve světě   
Art with an Indelible Mark  
in Olomouc and in the World

Studio Zlamal
Olomoucká 55 
785 01 Šternberk

josefzlamal@seznam.cz

+420 739 086 525

www.josef-zlamal.com
www.studio-zlamal.cz

malba | painting

kresba | drawing

plastika | sculpture art

architektura| architecture
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← ← The Magic Garden   The Magic Garden    
| Foto David Sedlák | Photograph David Sedlák |

↓ R.U.R., realizace, Šlapanice  R.U.R., realisation, Slapanice    
| Foto Studio Zlamal | Photograph Studio Zlamal |

→ Instalace betonovych plastik ve Šternberku   Installation of concrete 
sculptures in Šternberk    | Foto Studio Zlamal | 
Photograph Studio Zlamal |

„ Už od svých uměleckých počátků mě žene dopředu vize 
pozitivně ovlivňovat soukromý i veřejný prostor. Kromě mal-
by, kresby a plastiky se rád uchyluji také ke spolupráci s ar-
chitekty. Tento přístup jsem mohl rozvinout během intenziv-
ní spolupráce s rodinnou firmou Studio Zlamal, jejíž stopa 
je v Olomouci nesmazatelně obtisknuta v monumentálním 
sgrafitu ve vestibulu olomouckého nádraží či osobitém Silo 
Tower. V současné době je mi ctí být řazen mezi nejúspěš-
nější české umělce své generace. Díky letitému působení 
v zahraničí se má tvorba dostala z ateliéru ve Šternberku do 
soukromých sbírek po celém světě.“  

“ From my artistic beginnings, I have been pushed forward 
by a vision involving positively influencing both the private 
and public space. Apart from painting, drawing and sculp-
tural art, I am also also interested in cooperation with ar-
chitects. I was able to develop this approach during inten-
sive cooperation with the family firm Studio Zlamal, whose 
work has been indelibly imprinted in Olomouc with the mo-
numental sgraffito in the vestibule of the Olomouc railway 
station or the distinct Silo Tower. It is currently an honour 
to be included among the most successful Czech artists 
of my generation. Thanks to years of activity abroad, my 
art work has found its way into private collections throu-
ghout the world from my studio in Šternberk.”

Josef Zlamal

1 Hope    Hope    | Foto David Sedlák | Photograph David Sedlák |
2 Snake in the Garden of Eden Snake in the Garden of Eden    

| Foto David Sedlák | Photograph David Sedlák |
3 Madonna and Child    Madonna and Child    | Foto David Sedlák |  

Photograph David Sedlák |
4 How to Be an Elephant    How to Be an Elephant    | Foto David Sedlák |  

Photograph David Sedlák |
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Kreativní Olomouc  
Databáze subjektů
Creative Olomouc 
Database of bodies

E databaze@kreativniolomouc.cz

T +420 775 143 791

W www.databaze.kreativniolomouc.cz 

Vítejte v Olomouci – ve světě kultury a kreativity! Ve měs-
tě, kde jedinečnou tvůrčí atmosféru vytváří stovky jednot-
livců a organizací, kteří jsou špičkami ve svém oboru.

Přesvědčte se o tom sami. Nahlédněte do naší databáze 
kreativců a vybírejte si „na míru“: nakupujte, rozvíjejte 
svůj talent, tvořte a podporujte kreativní Olomouc!

Welcome to Olomouc – to a world of culture and creativ-
ity! To a city where the unique creative atmosphere is 
made up of hundreds of individuals and organisations, 
who and which are of the highest quality in their fields.

Come see for yourself. Take a look into our database 
of creatives and choose a “tailor-made” design: buy, de-
velop your talent, create and support Creative Olomouc!

DIZAJNTRH 
DIZAJNTRH

Konvikt

Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci 
Arts Centre of Palacký University in Olomouc

Univerzitní 3 

771 47 Olomouc

E ahoj@dizajntrh.cz

T +420 720 183 841

W www.dizajntrh.cz

Nákupy. Dílny. Workshopy. Přednášky. Filmy. Hudba. 
Dobrá káva. Výběrové občerstvení…

Vytváříme ojedinělou akci, která spojuje kvalitní autor-
ský design a hravý doprovodný program v unikátních 
výstavních prostorách Uměleckého centra Univerzity 
Palackého v Olomouci.

Purchasing. Workshops. Lectures. Films. Music. Good 
Cafe. Selected food offerings…

We organise special events which combine a quality au-
thorial design and a playful accompanying programme 
in the unique exhibition spaces of the Arts Centre 
of Palacký University in Olomouc.

https://kreativniolomouc.cz/
https://kreativniolomouc.cz/
https://databaze.kreativniolomouc.cz/
mailto:ahoj@dizajntrh.cz
https://www.dizajntrh.cz/
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spolek Kreativní Olomouc  
Creative Olomouc Association

Koželužská 945/31

779 00 Olomouc

E magdalena.petrakova@kreativniolomouc.cz 

T +420 728 967 220

W www.kreativniolomouc.cz

Kreativní Olomouc zkoumá, informuje a propaguje kul-
turní a kreativní scénu na Olomoucku a usiluje o její 
koncepční uchopení. Vizí Kreativní Olomouce je, aby se 
kulturní a kreativní odvětví rozvíjela, spolupracovala a sta-
la se respektovanou a profilovou oblastí podnikání, image 
města a společenského života v Olomouci.

Creative Olomouc explores, informs and propagates 
the cultural and creative scene in the Olomouc micro-
region and focuses on its conceptual understanding. 
The vision of Creative Olomouc involves development 
and cooperation within the cultural and creative branches 
and has become a respected and visible area of business, 
the image of the city and the social life of Olomouc.

Kreativní Olomouc – DESIGN
Creative Olomouc – DESIGN

E michaela.jendrejkova@kreativniolomouc.cz

T +420 775 143 791

W www.kreativniolomouc.cz/aktivity/katalog-design/

Kvalitní vizuální prezentace elitních kreativců a pobídka 
veřejnosti ke zohlednění lokální produkce s vysokou 
přidanou hodnotou. V tištěné podobě k dispozici v in-
formačním centru UPoint (Horní náměstí, Olomouc), 
online verze k dispozici na webových stránkách Krea tivní 
Olomouce.

The quality of the visual presentation of the elite creative 
artists and the incitement for the public to take into ac-
count local production with a high added value. Available 
in a printed form at the Upoint Information Centre (Upper 
Square, Olomouc), while the online version is available on 
the web pages of Creative Olomouc.

daviduhelcel@gmail.com
https://kreativniolomouc.cz/
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