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Nominace a vítězství v Cenách Designbloku pro FUD UJEP

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem sklidila úspěchy na letošním ročníku 
největší výstavy designu v Praze. Z řad zástupců FUD UJEP bylo na přehlídce představeno osm expozic, z nichž tři 
obdržely celkem čtyři nominace na Ceny Designbloku 20 a jedna na závěr hlavní cenu i získala. 


Ceny Designbloku 20 s účastí FUD UJEP

Nejlepší novinka výrobce 
• Rudolf Kämpf / kolekce porcelánu SOLO (Antonín Tomášek, David Síla, Netoliko) 

Cenu Designbloku 20 za nejlepší novinku výrobce obdržela variabilní kolekce na čaj a kávu SOLO tradiční manufaktury 
Rudolf Kämpf, kterou společně navrhli designéři Antonín Tomášek (vedoucí ateliéru Design keramiky FUD UJEP) a 
David Síla (student magisterského studia ateliéru Design keramiky FUD UJEP) ve spolupráci s platformou pro tra-
diční řemesla Netoliko.


Nominace na Ceny Designbloku 20 s účastí FUD UJEP

Nejlepší kolekce bytových doplňků   
• LLEV / kolekce Myceelium (LLEV – Marcel Mochal – vedoucí ateliéru Sklo FUD UJEP) 

Nejlepší novinka designéra  
• Terezie Lexová & Štěpán Smetana / kolekce Infinite (Štěpán Smetana – asistent ateliéru Sklo FUD UJEP) 

Nejlepší novinka výrobce 
• Rudolf Kämpf / kolekce porcelánu SOLO (Antonín Tomášek, David Síla, Netoliko) 

Nejlepší instalace výrobce nebo prodejce 
• Rudolf Kämpf (koncept instalace: Antonín Tomášek) 

Expozice FUD UJEP / BIL 

Jiří Bartoš (vedoucí Katedry designu a asistent ateliéru Produktový design FUD UJEP) a Jan C. Löbl (vedoucí 
ateliéru Oděvního a textilního designu FUD UJEP) společně představili projekty jejich doktorského studia v expozici s 
názvem BIL. Cílem bylo představit elegantní design unikátního bluetooth reproduktoru Element Jiřího Bartoše a celou 
expozici doplnily autorské tapety a vybrané doplňky od designéra Jana C. Löbla.

www.designblok.cz/cz/katalog/detail/157

jiribartos.com/show/reproduktory-element

3D prohlídka expozice: https://my.matterport.com/show/?m=jK35cFqmC2n


LLEV 
Marcel Mochal (vedoucí ateliéru SKLO FUD UJEP) tvoří část designérské dvojice studia LLEV, které v superstudiu 
představilo svou novou kolekci doplňků MYCEELIUM. Tato je vyrobena z podhoubí a dřeva. Materiál nevyrábí, ale pěs-
tují. Produkty z mycelia nazývají „produkty bez viny“. Druhou novinkou stejného studia je koncept kolekce nábytku SI-
LEENCIO, který nabízí tři verze distanční pracovní stanice. Prezentace novinek design studia LLEV s morálním příbě-

https://www.designblok.cz/cz/katalog/detail/157
https://jiribartos.com/show/reproduktory-element/
https://my.matterport.com/show/?m=jK35cFqmC2n


hem pracuje s vyšší úrovní přístupu k designu, který zohledňuje a minimalizuje faktory dopadu produktů na životní pro-
středí. 

www.designblok.cz/cz/katalog/detail/175

llev.cz

3D prohlídka expozice: https://my.matterport.com/show/?m=4KYdUhmWUp9


Rudolf Kämpf  
Minimalistickou variabilní kolekci na čaj a kávu SOLO, navrhl Antonín Tomášek (vedoucí ateliéru Design keramiky 
FUD UJEP) a David Síla (student magisterského studia ateliéru Design keramiky FUD UJEP) ve spolupráci s tra-
diční manufakturou Rudolf Kämpf. 

www.designblok.cz/cz/katalog/detail/126

https://rudolfkampf.cz/cs/blog/post/porcelanka-rudolf-kaempf-zazarila-na-designbloku.html

3D prohlídka expozice: https://my.matterport.com/show/?m=hFhDzMxrDy8


Štěpán Smetana a Terezie Lexová 

Asistent ateliéru Sklo, představil společně s Terezií Lexovou novou kolekci modulárních lounge chairs Infinite, založe-
né na jednoduše tvarovaných čalouněných segmentech.

www.designblok.cz/cz/katalog/detail/160

lexovasmetana.cz

3D prohlídka expozice: https://my.matterport.com/show/?m=wiueo2aMhHJ


Josef Oubrecht 
RIBELL je kolekce bronzových zvonů, která vznikla jako diplomová práce na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem 
Josefa Oubrechta (absolvent ateliéru Produktový design FUD UJEP). Kolekce se zabývá hotelovou tematikou a byla 
vytvořena ve spolupráci s výrobcem zvonů Janem Šedou.

www.designblok.cz/cz/katalog/detail/68

@ribell_craftmade_bells

3D prohlídka expozice: https://my.matterport.com/show/?m=DhWu8e9chMp


Filip Krampla  
Designér Filip Krampla (absolvent ateliéru Produktový design FUD UJEP) představuje v rámci Designbloku 2020 
křeslo Li_chair, jehož myšlenka vychází z maximálního využití materiálu z jednoho stromu. Elegantní celopřekližkové 
křeslo atraktivního organického vzhledu omezuje plýtvání materiálem ve všech etapách výroby a tvarem vyzývá k rela-
xaci. Na začátku byla myšlenka využití odpadního ligninu k výrobě překližky. Dřevo by tak bylo spojeno dřevem. Křeslo 
Li vychází z Filipovy diplomové práce, která vznikla na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v 
Ústí nad Labem v ateliéru Produktového designu.

www.designblok.cz/cz/katalog/detail/20

krampla.cz

3D prohlídka expozice: https://my.matterport.com/show/?m=DhWu8e9chMp


Věra Kunhartová  
Věra Kunhartová prezentuje osobitý projekt Libella, který vznikl při doktorském studiu na FUD UJEP. Jedná se o 
antidekubitní sedací systém pro vozíčkáře, s individuálním nastavením ergonomie dle uživatele. Podporuje rovnováhu 
jejich fyzického a psychického zdraví. 

designblok.cz/cz/katalog/detail/224

zdravydesign.com

3D prohlídka expozice: https://my.matterport.com/show/?m=ryVasRd7u4e
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Kateřina Krušková  
Kateřina Krušková (absolventka ateliéru Produktový design FUD UJEP) vystavila své produkty značky AUSSIG. 
Jedná se o kolekci reflexních batohů a ledvinek s motivem dokumentárních fotografií, které odráží kulturu místa severu 
Čech. Značka vzešla z diplomové práce na Fakultě umění a designu UJEP.

www.designblok.cz/cz/katalog/detail/40

aussigbag.com

3D prohlídka expozice: https://my.matterport.com/show/?m=dtJLzcPw59g


FOTOGRAFIE INSTALACÍ FUD UJEP

www.uschovna.cz/zasilka/DP84SDUVWFPCWPYF-N92/MR977BREXI

foto FUD: Petr Kubáč, Lucie Hyšková

+ archiv Designblok, autoři


Kontakt 
MgA. Martina Lišková 

martina.liskova@ujep.cz 

fud.ujep.cz 

fb.com/FUD.UJEP

IG: @fud_ujep

Fakulta umění a designu 

Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
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