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Jaká byla vaše cesta k designu?
Vždy jsem chtěl dělat architekturu, osud mě ale nasměro-
val trochu jinak, a tak jsem se na začátcích své tvorby k ar-
chitektuře přiblížil alespoň vymýšlením nábytku a u toho 
jsem vlastně zůstal. 

Blackbox má letos už deset let, jaký byl její, tedy váš 
designový vývoj?
Blackbox se v podstatě proti své vůli musel stát i producen-
tem svých návrhů. Zpočátku nebylo možné pouze navrho-
vat – výrobci, kteří by si objednali design, v té době téměř 
nebyli. Proto jsem musel to, co vymyslím, i fyzicky vypro-
dukovat – aby si mé práce vůbec někdo všiml a abych mohl 
nějak ekonomicky fungovat. A protože jsem musel zajistit 
výrobu, navrhoval jsem to, co v mém okolí šlo skutečně vy-
robit. Navíc se jednalo o kusovou či malosériovou výrobu. 
To vše určovalo vzhled mých návrhů. Byl – a stále asi pořád 
jsem – spíše konstruktérem než designérem. Nedovedu od-
dělit přemýšlení o produktu bez toho, jak se daná věc bude 
vyrábět. Teď, když už nejsem závislý na tom, zda to dokážu 
sám vyrobit, protože navrhuji pro firmy, které toto know-
how mají, se samozřejmě otevírá daleko více možností a je 
méně omezení. Jestli je to pro mou tvorbu dobře nebo špat-
ně, ukáže až čas.

Váš design má společného jmenovatele – purismus. Z čeho 
to pramení, a máte něco proti dekoru?
Myslím si, že většinou, když se člověk snaží udělat „krásno“, 
tak to nedopadá dobře. Jinak řečeno, krásné je to, co je lo-
gické, přirozené. To nestárne. Dekor mám rád, vždyť příro-
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(1967) po studiích na ČVUT v Praze praco-
val několik let u firmy Ahrend – Profesionální 
interiéry. Poté se vrátil do Třebíče, kde dopl-
ňoval samostudiem chybějící vzdělání a re-
alizoval některé ze svých vizí nábytkového 
designu v zázemí rodinné firmy. Hned jeho 
první práce byly vybrány a vystaveny na vý-
stavách v New Yorku a Miláně. Zásadním 
krokem k profesionální kariéře bylo založení 
firmy Blackbox v roce 2000. Pod touto znač-
kou se od té doby věnuje architektuře a in-
teriérovému i produktovému designu. Za-
stoupen je ve všech důležitějších sbírkách 
designu českých muzeí a galerií. 

1 jedna z dvojice vil maximálně 
využívající malý pozemek v Praze 
9, 2008 2 lavička ONE – první 
a nejúspěšnější lavička z celé 
kolekce, 2003 3 novinka – váza 
Triu  představená na desigbloku '10
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da vytvořila tolik krásných dekorů – mám na mysli napří-
klad textury dřeva, kamene... Vytvářet další jen pro ozdobu 
je skoro zbytečné. Dekor však může mít i funkci, a tam je to 
naprosto v pořádku.

Věnujete se architektuře, interiérovému i produktovému 
designu, co z toho je vám nejbližší a proč?
Těžko říct, každou chvíli něco. Právě je hezké to skákání 
v měřítku. Když jsem například unavený projektem domu, 
tak si chci odpočinout na drobnosti typu vázičky. A zase na-
opak u architektury je příjemné svým dílem fyzicky projít 
a vstřebat třeba i nečekané souvislosti a vjemy, prožít si to. 
Ale obecně se dá říct, že u designu je víc svobody – pokud 
respektuji technologické možnosti. U architektury přece 
jen do toho mluví více lidí, je více svázaná legislativou, je 
to běh na delší trať.

Tíhnete k nevšedním materiálům, mezi prvními u nás jste 
zde pracoval například s corianem. Jsou to jen náhody, 
cesty hledání něčeho nového, nebo to má nějaký jiný důvod? 
Všechny důvody dohromady. V té době jsem pracoval na sé-
rii stolků s prohlubní uprostřed. První měly v silné skleněné 

desce ručně vybroušenou misku, další ji měly vyfrézovanou 
v ořechovém masivu a já hledal materiál, u kterého by se 
miska netvořila odebíráním hmoty, ale pouze vytlačením, 
a který by vypadal naprosto homogenně a působil opticky 
lehce. Tak vznikal stolek Snowcache. Naštěstí jsem poznal 
šikovného zpracovatele corianu, který se nebál experimen-
tovat, a od té doby jsem corian použil mnohokrát. 

Jaké materiály máte nejraději?
Nejsou horší a lepší materiály. Součástí každého vyřešení 
úkolu je i volba toho nejvhodnějšího materiálu – nezávisle 
na nějakých osobních preferencích.

V poslední době jste velmi úspěšný s kolekcí městského 
mobiliáře. Jaký máte názor obecně na jeho úroveň u nás? 
Zájem investorů o spolupráci s designéry v této oblasti 
naznačuje zvonění na lepší časy, ne?
Ze zlepšující se nabídkou na trhu, a to i díky našemu přispě-
ní, mají investoři možnost si uvědomit, že mobiliář nemusí 
být nutně historizující, nebo ten klasický betonový, s třemi 
prkny. Obecně je ale zájem o veřejný prostor malý, na západ 
od nás jsou mnohem dále. Ale asi to také souvisí s klima-
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4 police Yabaki, 2001 5 držák na CD 
Softbrutal, 2002 6 pohovka Urbano 
pro UP Závody, 2006 
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tickými podmínkami, temperamentem a životním stylem 
lidí. Tam, kde jsou s mobiliářem nejdále – Itálie, Španělsko, 
Francie – lidé ve veřejném prostoru měst tráví daleko více 
času než u nás.

Co vám v poslední době udělalo v oblasti designu největší 
radost?
Určitě mám radost z toho, že už spousta českých firem po-
chopila, že spolupráce s designéry přináší konkurenční vý-
hodu, či spíše je to nezbytnost proto, aby vůbec přežily. Což 
je oproti situaci z mých začátků obrovský posun.

Je něco, co byste rád navrhl, ale okolnosti tomu zatím 
nepřály? 
Během tohoto roku se mi narodil syn, postavil jsem svůj dům 
a zasadil i pár stromů. A tak myslím, že se mi toho splnilo 
docela dost, nějaké vysloveně tvůrčí ambice tedy nemám. 
Přiznávám však, že stále někde vzadu v hlavě mám touhu 
uplatnit své návrhy pro nejprestižnější firmy, udávající směr 
a vývoj světového nábytkového designu. Ale takových nás 
jsou desetitisíce a vyvolení pouze jednotlivci… 
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7 knihovna Fluxus, 2000 8 solitér Heavy 
industry (limitovaná edice), 2000 9 stolek 
Snowcache, 2000 10 knihovna Skulptura, 1998
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