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Cena Prof. Jindřicha Halabaly opět v Brně

Obyvatelé Brna i turisté nevěřili vlastním očím. 7. listopadu navečer mezi nohama největšího koně 
v České republice bravurně jezdilo dřevěné autíčko. Nebyla to recese, ani útok na sochu markraběte 
Jošta, ale součást vernisáže výstavy studentských prací Cena profesora Jindřicha Halabaly, která byla 
instalována v Místodržitelském paláci. Výstava proběhla už po dvanácté a nová adresa je symbolická. 
Lucemburkové si totiž svůj palác vybudovali pro pohodlnější bydlení, než jim poskytoval hrad Špilberk!

V globálním světě se léta snažíme 
zdůraznit všechno, co je typicky naše, 
vracíme se k tradicím, začínáme si opět 
vážit žen i mužů velkých činů. Jindřich 
Halabala je bez pochyby jedním z nich. 
Je to muž mnoha tváří a profesí. Dlouhá 
léta ovlivňoval životní prostředí předcho-
zích generací. V brněnské firmě Spojené 
umělecko-průmyslové závody vymýšlel 
a řídil výrobu funkčního a pěkného ná-
bytku. Byly to především stavebnicové 
systémy, čalouněný nábytek a v souladu 
s evropským trendem i lehké produkty 
z ohýbaných ocelových trubek. Jeho 

židli s dvojím pružením lze považovat za 
ikonu designu 20. století.
Po válce svoji pozornost zaměřil na 
budování nové infrastruktury, kterou si 
neuměl představit bez výzkumné složky. 
S veškerým úsilím se zapojil do ustavení 
Výzkumného a vývojového ústavu ná-
bytkářského v Brně, kde nějakou dobu 
působil ve vedoucí pozici. Pak propadl 
myšlence začít budovat nové, moderní 
životní prostředí od samotných základů 
– výchovou odborníků. Využil nabídky 
založit výuku nábytkářského oboru. Na 
technické univerzitě v Košicích a poslé-
ze ve Zvolenu prožil zbytek aktivního ži-
vota jako profesor. Vychoval několik ge-
nerací odborníků, kteří našli uplatnění 
v nejrůznějších pozicích nábytkářského 
průmyslu tehdejšího Československa. 
Právě jeho žáci na něj vzpomínali s ne-
skonalou úctou a dali impulz vzniku 
česko-slovenské studentské soutěže, 

která by Halabalův odkaz nesla dál. Je 
to velká přídavná hodnota této kultur-
ní události, která pod záštitou rektora 
Mendelovy univerzity v Brně prof. RNDr. 
Ladislava Havla, CSc., děkana Lesnické 
a dřevařské univerzity v Brně Doc. Ing. 
Radomíra Klvače, PhD. a předsedkyně 
Klastru českých nábytkářů Ing. Lucie 
Haraslínové, PhD. letos proběhla v čes-
ké režii. Jury ocenila 16 studentských 
prací dalších 6 speciálních cen udělili 
zástupci nábytkářských firem a organi-
zací. Nejlepší práce byly ve výstavním 
sále Místodržitelského paláce předve-
deny veřejnosti do 27. listopadu.
Výstava sršela nápady, které by mohly 
inspirovat leckterého průmyslníka. Třeba 
se dočkáme chvíle, kdy si některé pro-
dukty budeme moci i koupit. Je to ale 
běh na dlouhou trať. Jeden z oceněných 
interiérů byl již realizován. Převedení 
myšlenky do života je pro autora jistě 
oceněním nade vše. Každopádně gratu-
lujeme všem studentům, kteří měli odva-
hu předvést svoje práce v konkurenčním 
prostředí. V životě se jim to bude hodit.

Statistika

Bylo přihlášeno 140 prací z 12 vyso-
kých a středních škol, 60 prací zastou-
pených postery a prototypy bylo vybrá-
no k posouzení. 
Zúčastněné školy: Slovenská technic-
ká univerzita v Bratislavě, Vysoká škola 
výtvarných umění v Bratislavě, Technická 
univerzita ve Zvolenu, Technická univer-
zita v Košicích, Mendelova univerzita 
v Brně, Vysoké učení technické v Brně, 
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 
České vysoké učení technické v Praze, 
Applied Sciences, Kouvola, Finland, 
Purdue University, USA, University of 
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Zagreb, Croatia, Mondragon University, 
Spain, Střední škola umění a designu 
a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková 
organizace, Střední škola nábytkářská 
a obchodní Bystřice pod Hostýnem, 
Střední škola designu a módy, Prostějov, 
Střední odborná škola obchodu, užitého 
umění a designu Plzeň, Střední umělec-
koprůmyslová škola hudebních nástrojů 
a nábytku, Hradec Králové a Vyšší od-
borná škola a Střední průmyslová škola, 
Volyně.
Jury – pedagogové: prof. Ing. arch. 
akad. arch. Ivan Petelen, Ph.D. (Slo-
venská technická univerzita v Bratislavě), 
doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc. (Fakulta 
architektury VUT v Brně), doc. akad. 
soch. Ferdinand Chrenka (Vysoká ško-
la výtvarných umění v Bratislavě), doc. 
akad. soch. René Baďura (Technická 
univerzita ve Zvolenu), Ing. arch. Martin 
Kovařík, Ph.D. (Mendelova univerzi-
ta v Brně) a Mgr. Jaroslav Tomaščík 
(Technická univerzita v Košicích). 
Jury – zástupci organizací: MgA. Jan 
Juza (TON a.s.), Ing. Viktor Sinajský (ATAK 
design), MVDr. Ing. Václav Trojan (Centrum 
transferu technologií), Ing. Lukáš Fictum 
(Kyzlink architects), Ing. Karel Blažek, 
Ph.D. (Národní centrum nábytkářského 
designu), Ing. Lucie Haraslínová, Ph.D. 
(Klastr českých nábytkářů)
Kategorie: Design nábytku – závěreč-
ná práce, Design nábytku – klauzurní 
práce, Design interiéru – závěrečná 
práce, Design interiéru – klauzurní prá-
ce, Design nábytku a interiéru – kate-
gorie středních škol 

Kategorie Design nábytku 
– závěrečné práce

Hlavní cena: Relaxační křesílko, d. Da-
vid Pacák, Univerzita Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem 

Ocenění: Stojan na kola ALBERO, 
d. Klára Fajkusová, Mendelova uni-
verzita v Brně, Stolní svítidlo LINEAR, 
d. Romana Vacková, Mendelova uni-
verzita v Brně
Speciální ocenění družstva „Klastr 
českých nábytkářů”: Gaily – Detský 
pracovný priestor, d. Veronika Kupcová, 
Technická univerzita v Košicích 
Speciální ocenění organizace „Cen
trum transferu technologií”: I TABLE, 
d. Elizaveta Šeda, Mendelova Univerzita 
v Brně

Kategorie Design nábytku 
– klauzurní práce

Ocenění: Svítidlo MOON, d. Jan Černý, 
Mendelova univerzita v Brně, Barová židle 
LEGAL, d. Michaela Lepková a Michaela 
Kovářová, Mendelova univerzita v Brně, 
Light box, d. Josef Řehák, Mendelova 
univerzita v Brně, Židle RON, d. Veronika 
Prokopová, Magdaléna Dembinná, Al-
žběta Michnová, Mendelova univerzita 
v Brně 
Speciální ocenění organizace „Ná
rodní centrum nábytkářského de
signu”: Artemide Galassia, d. Peter 
Kuliffay, Vysoká škola výtvarných umění 
v Bratislavě 
Speciální ocenění firmy „Kyzlink ar
chitects”: Židle, d. Barbora Hrončeková, 
Vysoké učení technické v Brně 

Kategorie Design interiéru 
– závěrečné práce 

Hlavní cena: Rekonštrukcia priemy-
selného objektu pre vzdelávacie účely, 
d. Petra Jašicová, Technická univerzita 
ve Zvolenu 
Ocenění: Obchodný dom Baťa, Košice 
– interiér, d. Lucia Méderová, Slovenská 
technická univerzita v Bratislavě 

Kategorie Design interiéru 
– klauzurní práce 

Hlavní cena: Showroom Nowy Styl 
group, d. Aneta Pilušová, Slovenská 
technická univerzita v Bratislavě 
Ocenění: Apartment Residence, d. Na-
tália Vajdečková, Slovenská technická 
univerzita v Bratislavě, Minimální bydle-
ní, d. Filip Novák, Mendelova Univerzita 
v Brně, Květinářství na Jakubském ná-
městí, d. Jakub Kraus, Josef Rozehnal, 
Mendelova Univerzita v Brně 
Speciální ocenění firmy „ATAK de
sign”: Minimální bydlení, d. Filip Novák, 
Mendelova Univerzita v Brně 

Kategorie Design nábytku 
a interiéru – střední školy

Hlavní cena: Variabilní sada váz a svíti-
del, d. Kristýna Coufalová, Střední škola 
umění a designu a Vyšší odborná škola 
Brno 
Ocenění: Dětská kolébka Unibe, d. Si-
mona Lašáková, Střední škola umění 
a designu a Vyšší odborná škola Brno, 
Židle, d. Klára Múčková, Střední škola 
umění a designu a Vyšší odborná škola 
Brno
Speciální ocenění firmy „TON a.s.”: 
Dětská kolébka Unibe, d. Simona La-
šáková, Střední škola umění a designu 
a Vyšší odborná škola Brno

Další obrázky oceněných prací 
najdete v pdf verzi tohoto 

článku na portálu

www.drevmag.com
v sekci ŠKOLY

Relaxační křesílko, d. David Pacák, hlavní 
cena

Variabilní sada váz a svítidel, d. Kristýna Coufalová, hlavní cena
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Cyklostojan Albero, d. Klára Fajkusová, 
ocenění. Zaujme svým tvaroslovím 
a kombinací materiálů. Je estetickým 
doplňkem parků a měst, ale především 
funkčním stojanem. Inspirace: opření 
kola o kmeny stromů. Trojúhleníkové roz
ložení svislých příček a kombinace oceli 
a dřeva zajišťuje pevnost konstrukce pro 
opření a bezpečné uzamčení rámů 2 kol 
bez ohledu na typ a velikost. Háček in
tegrovaný ve vypáleném piktogramu kola 
umožní zavěšení batohu /tašky během 
manipulace se zámkem

Barová židle LEGAL, d. Michaela Lepko
vá a Michaela Kovářová, ocenění

Židle RON, d. Veronika Prokopová, Mag
daléna Dembinná, Alžběta Michnová, 
ocenění

Artemide Galassia, d. Peter Kuliffay, spe
ciální ocenění

Židle, d. Barbora Hrončeková, speciální 
ocenění

Židle, d. Klára Múčková, ocenění. Model 
vychází z Guflerovy židle Merano vzoro
vané pro TON. Cílem bylo navrhnout 
její odlehčení, stohovatelnost, možnost 
výroby v různých cenových hladinách 
a jednoduchou montáž

Light box , d. Josef Řehák, ocenění. 
Každý obal na žárovku nemusí skončit 
v koši. Pomocí tří jednoduchých kroků 
se z něho stane originální ekologický 
a ekonomický lustr
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 I TABLE, d. Elizaveta Šeda, speciální ocenění

Dětská kolébka Unibe, d. Simona Lašáková, ocenění a Spe
ciální ocenění. Příčky připomínající vězení nahradilo plexisklo, 
zabraňuje vypadávání předmětů

Svítidlo MOON, d. Jan Černý, ocenění

Famfáro, d. Michal Zahradník

Stolní svítidlo Linear, d. Romana Vacková, ocenění. Minimalis
tické svítidlo z bukových profilů. Zdrojem světla je LED pásek. 
Ovládání bez klasického spínače pohybem prstů, možnost re
gulace intenzity osvětlení pro práci i relaxaci. Variabilní inten
zita osvětlení i poloha zdroje. Změnu výšky svítidla zajišťuje 
pohyblivá středová část, jež je v dané pozici fixována přívodním 
kabelem
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Minimální bydlení, d. Filip Novák, ocenění 
a speciální ocenění. Cestovní kancelář 
PUX travel požadovala návrh minimálního 
bydlení pro milovníky hor. Mobilní buňky 
pro 4–6 osob zajišťující všechny funkce 
bydlení jsou schopny převozu z České 
republiky do Francouzských Alp. Základ 
návrhu tvoří dva kontejnerové moduly 
o rozměrech 2,5 x 6 m (firma KOMA)

Interiér květinářství na Jakubském ná
městí v Brně, d. Jakub Kraus, Josef 
Rozehnal, ocenění. Na ploše 14 m2 vznikl 
s minimálními náklady funkční interiér in
dustriálního charakteru s využitím odpa
dového materiálu včetně starého dřeva 
(plech z továrny na výrobu příborů, umy
vadlo ze starého smaltovaného džberu, 
předělaná kancelářská světla, nebo 
rozvodové kladky použité jako kolečka 
posuvné stěny). Odstranění zinkové po
vrchové úpravy a její zreznutí společně 
s nátěrem viditelných částí recyklované
ho dřeva vytvořily požadovanou patinu 
stáří. Chladicí boxy na květiny jsou skryty 
za posuvnou stěnou

Křeslo a stolek Twig, d. Klára Hutková, 
Martina Slámová, grafický motiv pro pla
kát výstavy Křeslo Twig bylo navrženo 
pro novou kavárnu na terase Moravské 
galerie v Brně pod baldachýn Sloní břich 
od architekta Martina Rajniše vytvořený 
z dlouhých kmínků jasanu, javoru a buku. 
Proto byly pro křeslo použity vrbové pru
ty. Ty tvoří v celé délce jeho  „výplň“, jsou 
nosné a dobře pruží. Tvar vychází z mo
delu Jindřicha Halabaly


