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Úvod 

„Anglické slovo „design“ je nejen sloveso, ale i podstatné jméno. Označuje jak 

začátek, tak i konec; nazýváme jím jak samotný proces, tak i jeho výsledek.“  1   

Paul Rand 

S výtvarným uměním, grafikou a designem se setkává každý z nás, i když si to 

možná jen málo uvědomuje.  Upoutávací plakáty, svítidla, židle, obaly sešitů, 

ilustrace knih, oděvy, nebo třeba i malé piktogramy v hromadné dopravě. 

Setkáváme se s nimi každý den a ovlivňují naše estetické cítění a vnímání.   

Umění k Litomyšli neodmyslitelně patří. Ať už je řeč o historické i moderní 

architektuře, množství galerií či působení místních umělců.  

Je to tak i v případě firem, společností, nebo i malých podnikatelů, kteří se věnují 

výtvarnému umění a designu, a to ve všech podoborech – grafický design, 

webdesign, produktový design a interiérový design, nebo také keramika, ilustrace 

a fotografie. 

Ve své práci se věnuji právě firmám a jednotlivým podnikatelům zaměřených na 

obory designu. Mým cílem není představení jejich životopisů, nýbrž náplň jejich 

práce, jimi používané techniky a technologie. Nejvíce jsem se zajímala o jejich 

vzájemnou spolupráci. 

Mým tématem je tedy spolek Made in Litomyšl, který je prostřednictvím právě 

vzájemné spolupráce mezi firmami, podnikateli a umělci. Spolek byl založen v roce 

2016 firmou young_block s.r.o., tiskárnou H.R.G. a kavárnou Chocco Café 

v Litomyšli. Mým cílem je přiblížení záměrů tohoto spolku, vynést výhody jeho 

členství a jeho smysl.  

Informace ohledně spolku a členství mi poskytovali členové spolku Made in 

Litomyšl, které jsem sbírala hlavně prostřednictvím rozhovorů. Klíčové poznatky 

jsem získala od zakladatelů spolku, Davida Edlmana a Jana Glosera. Jelikož 

sdružení nezahrnuje jen výtvarníky, ale také litomyšlské služby, členy jsem 

 
1 SAMARA, Timothy. Grafický design: základní pravidla a způsoby jejich porušování.  
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vybírala podle zaměření jejich práce, a to právě umělce, řemeslníky, fotografy a 

firmy zabývající se designem. Jejich výpovědí tak obsáhnu nejrůznější výtvarné 

obory a tím bude má práce přínosnější. Bylo také důležité, aby pro vybrané členy 

mělo členství přínos a smysl.  

Touto problematikou jsem se rozhodla zabývat, jelikož mé plány pro budoucí 

studia právě směřují do oboru designu. Velkým bonusem jsou pro mě samotné 

schůzky a rozhovory se členy, kteří mě svým způsobem inspirují a načerpám 

mnoho užitečných informací, a to nejen ke studiu. Dalším důvodem je představení 

kulturního dění v Litomyšli prostřednictvím spolku, který k městu patří a vytváří 

zde kontakty. Tímto se propaguje i samotné město.  

Made in Litomyšl 

Spolek Made in Litomyšl je organizace, která spojuje podnikatele, živnostníky, 

firmy, služby, umělce a řemeslníky, kteří v Litomyšli působí, nebo k ní mají určitý 

vztah.2 Spolek byl založen 29. února 2016 firmou young_block, tiskárnou H.R.G. a 

kavárnou Chocco Café. 

V současné době má 56 členů: Aaron Husby, m.ost, d.o./Osteopatie, Albert 

Edlman, BALÓNY LITOMYŠL s.r.o., Bláža Kovářová Jirušková – Aura systém ČR, 

Clementine Lampy, Consult VK Litomyšl s.r.o., Český Patchwork, Damio, s.r.o., 

Design foto –  Pavel Vopálka, DOMA atelier - Miluše Gloserová, Eliška a Dan 

Flídrovi – Na Sklípku, Elkor – Michal Kortyš, Ella Litomyšl s.r.o. (Hotel Aplaus, 

Pension Paseka), eternis studio, FotbalPark Litomyšl s.r.o., František Renza, 

Handmade Gallery, Hotel Zlatá Hvězda, HRG, spol.s r.o., IC Litomyšl, Jiří Lammel, 

Komuniké o.p.s. (Rettigovka), Laura Jonas, Libor Drobný, Lítá.Mysl - keramika z 

Litomyšle - Hana Vrbicová, MACH DRŮBEŽ a.s., Matejoff Hands Physiotherapy 

s.r.o., MIA agency czech s.r.o., OMYSL, PULA s.r.o., Regionální muzeum v Litomyšli, 

Renáta Glänznerová – starožitné kočárky, Rodinné centrum, Rybářství Litomyšl 

s.r.o., SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o., SKM Litomyšl s.r.o., Školamyšl, z.s., Školky 

Litomyšl, spol. s r.o., T&amp;T – trade Holding, s.r.o., T&amp;T – trade Investments, 

s.r.o., Tradiční výroba pralinek s.r.o., Tulipánek Litomyšl z.s., umdasch Story Design 

 
2 O nás. Made in litomyšl [online]. [cit. 2022-02-02]. Dostupné z: 

https://madeinlitomysl.cz/#o_nas 

https://madeinlitomysl.cz/#o_nas
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a.s., VBV Plast, s.r.o., Veselka Litomyšl s.r.o., Veterán klub Litomyšl, z.s., VITAPUR 

spol. S r.o., Vojtěch Hurych, Vojtěch Toman, WEBNIA s.r.o., WOOLIFE, wwworks 

s.r.o., youngblock s.r.o., Zámecké návrší z.ú., Zdena Olivová, PhDr., Zdeňka 

Kudrnová – ilustrátorka.3 

První myšlenka o založení spolku Made in Litomyšl se odrážela od 

dlouhodobého zájmu o vytvoření společného produktu mezi tiskárnou H.R.G. a 

firmou young_block. Měla to být kolekce diářů, bloků, nebo jiných typů tiskovin. Na 

základě toho vznikl nápad o založení společné značky, a to Made in Litomyšl. 

Společně Jiří Vogel a Jan Gloser oslovili Janu Kubešovou, která vlastní kavárnu 

Chocco Café a oficiálně společně založili spolek. Zakladatelé zpočátku záměrně 

oslovovali firmy, podnikatele, umělce a živnostníky, drtivá většina budoucích členů 

se později přihlásila sama. Podmínky pro přijetí se týkaly jisté morálky, ochoty a 

zájmu členů. 

Původní plán byl rozdělit spolek na pár sekcí – služby, výrobce, řemeslníky a 

umělce. Ten se nezrealizoval a všichni členové zůstali ve společném projektu.  

Zásadní otázkou bylo, které zájemce přijmout. Z toho vznikla užívaná metoda, kdy 

se o nástupu nově ucházejícího člena diskutuje mezi současnými společníky.  

Made in Litomyšl tedy není čistě zastoupen řemeslníky, kteří jsou s uměním 

spojeni, ale i službami, které jsou na Litomyšl navázané.  

Hlavním důvodem založení spolku byla spolupráce mezi členy a získání 

kontaktů mezi lidmi v rámci Litomyšle. Dále spojení schopností a ochotě pracovat 

na společných projektech. V neposlední řadě předávání zkušeností. 

Co se týče výhod členství, jednou z nich jsou například zvýhodněné ceny firmy 

young_block, vzájemná propagace a získání nových kontaktů. Jedinou podmínkou 

je poplatek za členství, který se odvijí od obratu člena. Fyzické osoby přispívají 300 

Kč a velké firmy nebo společnosti s ručením omezením 900 Kč za rok. Poplatky se 

následně věnují na každoroční společné projekty, přispívá se na různé nadace nebo 

na spotřební zboží potřebné k fungování spolku, jako například grafické práce na 

optimalizaci webových stránek, tištění výroční zprávy, atd. Povinnost placení 

 
3 Členové. Made in litomyšl [online]. [cit. 2022-02-02]. Dostupné z: 

https://madeinlitomysl.cz/clenove 

https://madeinlitomysl.cz/clenove
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poplatků se netýká dvou čestných členů, kteří jsou součástí městské organizace – 

Zámecké návrší a Regionální muzeum.  

Ve středu 5. 10. 2016 proběhlo v prostorách centra Kočárovna první veřejná 

propagace projektu Made in Litomyšl potencionálním zájemcům, partnerům,  

zástupcům města i městských organizací.4 

Projekty 

Před dvěma lety Made in Litomyšl podpořila projekt umístění pamětní desky 

Ladislava Horáčka (1947-2015) na Portmoneum – Muzeum Josefa Váchala  

(1893-1969). Minulý rok věnoval spolek finance Miroslavu Hájkovi z Litomyšle na 

cyklistický závod kolem hranic Česka a Slovenska. Zbylé finance ze závodu věnoval 

Hájek na onkologické centrum v Hradci Králové. Regionální muzeum vydalo 

společně se spolunakladatelem Made in Litomyšl knihu Cirkusový svět doktora 

Bubeníčka (vydáno v Litomyšli, 2020), kde spolek zažádal o dotaci od 

Pardubického kraje. Grafické zpracování obalu navrhl Jiří Lamel, který je členem 

Made in Litomyšl a tisk knihy proběhl v H.R.G. tiskárně.5 

29. 4. 2017 se spolek aktivně účastnil tradiční akce Lázně ducha v Litomyšli, kde 

členové připravili pro návštěvníky dárky a jiné prodejní materiály. Výtěžek 

z prodeje byl věnován na dobročinný účel.6 

7. 12. 2019 se členové účastnili vánočního prodejního jarmarku ve Smetanově 

domě v Litomyšli, kde proběhla prezentace výrobků svých členů.7 

22.1.2019 se uskutečnil ve Smetanově domě Ples s Made in Litomyšl. Členové 

spolku poskytli množství hodnotných cen do tomboly nebo zde prezentovali své 

produkty. Plánovaný výtěžek akce byl věnován Farní charitě v Litomyšli.8 

 
4 Projekty a aktivity. Made in litomyšl [online]. [cit. 2022-02-02]. Dostupné z: 

https://madeinlitomysl.cz/projekty 
5 Projekty a aktivity. Made in litomyšl [online]. [cit. 2022-02-02]. Dostupné z: 

https://madeinlitomysl.cz/projekty 
6 Projekty a aktivity. Made in litomyšl [online]. [cit. 2022-02-02]. Dostupné z: 

https://madeinlitomysl.cz/projekty 
7 Projekty a aktivity. Made in litomyšl [online]. [cit. 2022-02-02]. Dostupné z: 

https://madeinlitomysl.cz/projekty 
8 Projekty a aktivity. Made in litomyšl [online]. [cit. 2022-02-02]. Dostupné z: 

https://madeinlitomysl.cz/projekty 

https://madeinlitomysl.cz/projekty
https://madeinlitomysl.cz/projekty
https://madeinlitomysl.cz/projekty
https://madeinlitomysl.cz/projekty
https://madeinlitomysl.cz/projekty
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Mapa se členy Made in Litomyšl 9 

  

 
9 Fotografie umístění mapy Made in Litomyšl u našich členů. Zatím Rettigovka, Rybářství 

Litomyšl, Český Patchwork a Zámecké Návrší., foto autor: Mariana Melšová 
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Grafický návrh pamětní desky Ladislavu Horáčkovi 10 

  

 
10 Grafický návrh pamětní desky Ladislavu Horáčkovi. Made in litomyšl [online]. [cit. 2022-01-

24]. Dostupné z: 

https://madeinlitomysl.cz/fotogalerie/graficky_navrh_pametni_desky_ladislavu_horackovi 

https://madeinlitomysl.cz/fotogalerie/graficky_navrh_pametni_desky_ladislavu_horackovi
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„Když jsme roce 2016 představili a založili spolek Made in Litomyšl, nevěděli jsme, 

co nás čeká a jaký dosah (a přesah) bude mít spolek pro členy, kteří se k nám v 

průběhu téměř pěti let přidali. Původní očekávání nebyla přehnaná, přeci jen se 

jednalo o spolek dobrovolný s minimálním ročním členským příspěvkem a se 

spoustou různorodých firem a živnostníků. Náš původní záměr byl spojit firmy, které 

působí v Litomyšli, jsou na svoji činnost a "litomyšlost" hrdí a vyrábějí nejen malé 

výrobky nebo nabízejí zajímavé služby, ale mohou to být opravdu velké průmyslové 

podniky.  

I přesto, že mají jednotliví členové různé názory na fungování spolku, snažíme se 

společně hledat cestu k možná pocitově malému, ale pro spolek zásadnímu 

společnému cili – vzájemné spolupráci členů v rámci svého zaměření. Firmy 

zabývající se tvorbou webových stránek vytvařejí pro jiné členy moderní prezentace, 

firmy se zaměřením na propagační vídeo natáčí pro jine členy nápadité spoty, 

originální čokolády se stávají hodnotným dárkem pro klienty nebo i součástí větších 

projektů, fotografové a grafici jsou připraveni ostatním členům nabídnout své služby, 

hotely, restaurace nebo sportovní areály se stávají cílem nejen pro členy spolku, ale i 

jejich zákazníky, firmy vyrábějící předměty se zaměřením na marketing jsou 

oslovovány s požadavkem na výrobu darků na míru, firmy pracující s papírem vytvoří 

originální blok ke 30 letům svobody. Vím, že spousta členů se při rozhodování, kam 

zadat svoje subdodávky nebo poptávky nejprve obrací k dalším členum. Ti členové, 

kteří před vstupem do spolku měli o ostatních malé povědomí, se navzájem oslovují s 

výrobou na zakázku a může se jednat o malé produkty nebo služby, ale i o velká 

textilní díla. Logo Made in Litomyšl se prostě objevuje na obalech gastronomických 

produktů, módních doplňků, poukazech na služby, na firemních automobilech, 

vchodech do hotelů nebo restaurací, v birážích knih a bloků, ale i na štítcích 

obrovských průmyslových výrobků, které se vyvážeji do celého světa. 

Pokud by jen tato spolupráce měla být cílem a náplní fungovaní spolku Made in 

Litomyšl, považuji účel v podstatě za splněný.“11  

David Edlman, ředitel spolku 

 
11 Projekty a aktivity [online]. [cit. 2021-12-29]. Dostupné z: 

https://madeinlitomysl.cz/projekty 

https://madeinlitomysl.cz/projekty
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12 

  

 
12 O nás. Made in litomyšl [online]. [cit. 2022-02-02]. Dostupné z: 

https://madeinlitomysl.cz/#o_nas 

https://madeinlitomysl.cz/#o_nas
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Clementine lampy 

Značku Clementine lampy zastupuje Eva Janů, která ji před založila v roce 2017. 

Nabízí ručně vyrobená stínidla na stojací, stolní i stropní svítidla.  

Eva Janů je rodačka z Litomyšle. Studovala obor sociální geografie a regionální 

rozvoj na Ostravské univerzitě a získala magisterský titul. 

Jako malá se chtěla stát malířkou talířů, od té doby žádný jasný plán ohledně své 

budoucí práce neměla. Dnes mimo jiné pomáhá s organizací festivalu Smetanovy 

Litomyšle, kde má na starosti produkci pořadů se zahraničními umělci. Působila 

také jako manažer vědeckých projektů na Vysokém učení technickém v Brně. Tato 

práce ji nenaplňovala, měla touhu věnovat se něčemu jinému. Rozhodla se jít svou 

cestou a založila vlastní značku.  

Ze všeho nejvíce ji zajímaly lampy a jejich stínidla. Dostala se k nim náhodou. 

K narozeninám obdržela podstavec stojací lampy. Stínidlo si ovšem měla nechat 

vyrobit na zakázku. Ta měla několikaměsíční zpoždění, což ji dovedlo k nápadu, že 

si k lampě vyrobí stínidlo vlastní. Začala tedy s designem stínidel a podstavců. 

K tomu potřebovala vzdělání v oblasti techniky výroby a studium řemesla. Stal se z 

ní samouk. Kromě designu nových stínidel je pro ni důležitou součástí práce i 

oprava starých lamp. Ty rovněž sama restaurovala. Díky tomu se nemusí stará 

lampa – často krásný kousek vyhodit – a může sloužit dál. 

K názvu značky Clementine ji inspirovala americká skupina Pink Martini, která 

složila stejnojmennou skladbu. Je to také její oblíbený interpret. Svou tvorbu se 

světlem vnímá jako krásnou práci pro vizuálně orientované lidi. Tato činnost ji ale 

neživí, je to momentálně její koníček. Za důležité považuje spíš výrobu kvalitních 

výrobků a dělat to, co ji baví.  Eva se inspiruje hlavně v přírodě, ze které čerpá 

nápady na motivy. Zdrojem inspirace je pro ni rovněž i samotná Litomyšl. Sama 

říká, že jednou určitě vyrobí stínidlo s psaníčkovými sgrafity.  

Na potažení širmů13 používá dekorační látky nebo japonský morušový papír 

zdobené přírodními materiály, jako jsou vylisované květy a listy stromů. Jsou to 

speciální certifikované materiály určené na výrobu stínidel. Ve své tvorbě vidí Eva 

 
13 stínidlo 
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Janů originalitu právě ve využití přírodních materiálů pro dekoraci. Pokud správně 

tuší, nikdo jiný to u nás nedělá.  

Členkou spolku Made in Litomyšl se stala 19. 3. 2019, hlavním důvodem bylo 

dostat se zpět do děje v Litomyšli po dvaceti letech pobytu mimo město. Také ji 

zaujala akce, na které Made in Litomyšl zorganizoval možnost prezentace výrobků 

na předvánočním trhu ve Smetanově domě. Kromě toho má informace o dění 

v Litomyšli z první ruky. Tyto výhody ji právě poskytl spolek. Hlavní smysl Eva 

Janů vidí ve spolupráci podnikatelů napříč obory. Díky tomuto členství firma 

wwworks vytvořila Clementine lampy webové stránky.  

 

14 

  

 
14 Clementine. Made in litomyšl [online]. [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: 

https://madeinlitomysl.cz/clenove 

https://madeinlitomysl.cz/clenove
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15 

KATKA – STÍNIDLO NA LAMPIČKU 

Průměr: 15 cm 
Výška: 25 cm 

Materiál: vnitřní: ohnivzdorný PVC panel – bílý; vnější: japonský washi papír s 
vylisovanými listy kapradiny 

 
15 Výrobky. Clementine [online]. [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: https://clementine-

lampy.cz/portfolio/male-stinitko-na-lampicku-2/ 

https://clementine-lampy.cz/portfolio/male-stinitko-na-lampicku-2/
https://clementine-lampy.cz/portfolio/male-stinitko-na-lampicku-2/
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16 

AMAZING GRACE – DEKORAČNÍ STÍNIDLO NA LUSTR 

Délka: 30 cm 
Výška: 25 cm 

Materiál: vnitřní: ohnivzdorný PVC panel – průsvitný; vnější: japonský washi papír 
zdobený vylisovanými listy jetele lučního 

  

 
16 Převzato z: Výrobky. Clementine [online]. [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: https://clementine-

lampy.cz/portfolio/dekoracni-stinidlo-na-lustr-z-papiru/ 

https://clementine-lampy.cz/portfolio/dekoracni-stinidlo-na-lustr-z-papiru/
https://clementine-lampy.cz/portfolio/dekoracni-stinidlo-na-lustr-z-papiru/
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17 

MALÝ KLOBOUK NA LAMPIČKU S LISTY JINANU 

Délka: 20 cm 
Výška: 20 cm 

Materiál – vnitřní: ohnivzdorný PVC panel – bílý; vnější: japonský washi papír s 
vylisovanými listy jinanu dvojlaločného 

  

 
17 Výrobky. Clementine lampy [online]. [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: https://clementine-

lampy.cz/portfolio/maly-klobouk-na-lampicku-s-listy-jinanu/ 

https://clementine-lampy.cz/portfolio/maly-klobouk-na-lampicku-s-listy-jinanu/
https://clementine-lampy.cz/portfolio/maly-klobouk-na-lampicku-s-listy-jinanu/
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Zdeňka Kudrnová  

Zdeňka Kudrnová se věnuje ilustraci.  

Studovala v Brně Střední školu umění a designu v letech 2011 až 2015.  

Vybrala si obor grafický design – ilustrace. Zdeňka studium popisuje jako otevření 

nových obzorů, jak v životě, tak v umění. Byla to tehdy zásadní změna a v kreslení 

se našla. Moc ráda vzpomíná na pana učitele Pavla Dvorského, který Zdeňku 

Kudrnovou výrazně ovlivnil v detailním projevu. Na vysokou školu potom zamířila 

na Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Zde 

absolvovala v ateliéru Didaktické ilustrace nejdříve bakalářské a potom 

magisterské studium pod vedením akademické malířky Renáty Fučíkové (2015-

2021). Obě školy ji moc bavily. Každá z nich ji ve výtvarné tvorbě někam posunula 

a byla pro ni v tu chvíli prospěšná. 

Tento rok v září úspěšně dokončila studia. Naštěstí se již během studia vysoké 

školy snažila dostat do praktické sféry, a tak posledních pár let kreslila na zakázky 

nebo tvořila své produkty. Nyní je Zdeňka Kudrnová na volné noze jako výtvarnice 

a zároveň vyučuje výtvarnou výchovu ve Výtvarném studiu v Dolním Újezdě, kde jí 

paní Hrouzková kdysi ukázala dveře do světa umění. Doufá, že je v kariéře 

ilustrátorky zatím na začátku, a že ji ještě život přinese nějaké další příležitosti. 

Určitě by chtěla ilustrovat další krásné knihy a moci se ilustrací živit alespoň 

částečně i nadále. Je vděčná za všechny zakázky, které dostala a ví, že stát se 

úspěšnou ilustrátorkou je běh na dlouhou trať.  

Jako maturitní práci ilustrovala „Stopařova průvodce po galaxii“. Na vysoké 

ilustrovala knihu Pí a jeho život. Šlo o školní projekty a nejsou vydané. Moc si váží 

toho, že nakladatelství Verzone vydalo její bakalářskou práci, knihu Urašima – 

japonskou pohádku.  To byl pro Zdeňku nepochybně zatím největší úspěch. V roce 

2021 navázala spolupráci s Českou poštou, pro kterou navrhla poštovní známku. Je 

na ní Pražské Jezulátko a vyšla 30. listopadu 2021.  

Nedávno ilustrovala svou autorskou didaktickou knihu jako diplomovou práci. 

Je to knížka Silné a křehké a k ní má teď největší vztah, protože při její tvorbě 

objevila nové možnosti ve svém projevu.  
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Umělců, kterými se Zdeňka inspiruje je mnoho. Z těch známých jmen například 

Vincent van Gogh, který Kudrnovou naprosto okouzluje kombinací barev a svým 

svébytným výtvarným projevem. Dále litografie od Daniely Benešové. Z 

ilustrátorek obdivuje Daisy Mrázkovou, na jejíž tvorbě nachází vlastní nálady a 

poetično. Z aktuálních umělců si váží například Andrey Tachezy a jejího něžného 

projevu nebo Simony Čechové a její barevně sladěné kresby pastelkami.  

Další inspirací je pro ni okolní život – prostředí, ve kterém žije a také lidé, se 

kterými se stýká. Patří sem i město Litomyšl, jejíž kulturní dění v ní zanechává 

pozitivní následky. 

Co se týče techniky, v poslední době používá techniku kombinovanou. Nejčastěji 

je složena z kresby tužkou, pastelkami, akvarelem a bělobou na tónovaný papír. K 

této technice ale přišla postupně různým kombinováním a zkoušením variant. 

Snaží se tak do svých ilustrací dostat detaily a také atmosféru, kterou někdy tvoří 

stylizovaná, ne vždy realistická, barevnost.  

Výběr barev je pro Zdeňku Kudrnovou velmi důležitou součástí vzniku nového 

díla. Postupně přichází na nové oblíbené kombinace. Vždy se ale snaží ilustrace 

barevně sladit nebo omezit barevnost jen na několik barev. Někdy je to na úkor 

realistického zobrazení, což ale Kudrnová považuje za výhodu, když může 

ilustracím vtisknout atmosféru nebo přidanou hodnotu. Zdeňka Kudrnová se 

kromě ilustrace věnuje i užitému umění. Příkladem jsou přání, pohlednice nebo 

tisky ilustrací, které prodává. Pak je to tvorba na zakázku. Někdy je to obraz do 

domu, jindy komiks nebo nějaké specifické přání. 

Litomyšl jí otevřela dveře do světa umění v praxi. Bylo to první město, ve 

kterém mohla vystavovat, kde doposud tráví nejvíce času a má zde různé 

příležitosti.  

Členkou spolku Made in Litomyšl se stala 29. 11. 2019. Důvodem bylo, že ji 

zaujala akce Když Vánoce klepou na dveře, na které členové spolku mohli prodávat 

své výrobky. Považuje za výhodu, když se může řadit mezi členy Made in Litomyšl 

a mít na svých výrobcích toto označení. Hlavní smysl je pro Kudrnovou sdružovaní 

kreativních lidí ze stejného místa a okolí. Mohou tak vzniknout nové vazby a 

příležitosti. Zdeňka Kudrnová dlouhodobě udržuje kontakt s Miluší Gloserovou, se 
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kterou se jí několikrát podařilo uskutečnit společnou výstavu. S H.R.G. tiskárnou 

spolupracuje při tisku svých ilustrací.  

 

18 
  

 
18 Členové. Made in litomyšl [online]. [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: 

https://madeinlitomysl.cz/clenove 

https://madeinlitomysl.cz/clenove
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19 

LITOMYŠL LÁZEŇSKÁ 

42 x 30 cm 

  

 
19 Zdeňka Kudrnová. Galerie De Lara [online]. [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: 

http://www.galeriedelara.cz/umelec/kudrnova-zdenka.html 

http://www.galeriedelara.cz/umelec/kudrnova-zdenka.html
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20 

URAŠIMA CHLAPEC 

42 x 30 cm 

  

 
20 Zdeňka Kudrnová. Galerie De Lara [online]. [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: 

http://www.galeriedelara.cz/umelec/kudrnova-zdenka.html 

http://www.galeriedelara.cz/umelec/kudrnova-zdenka.html
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21 

  

 
21 Členové. Made in litomyšl [online]. [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: 

https://madeinlitomysl.cz/clenove#gallery-9 

https://madeinlitomysl.cz/clenove#gallery-9
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Miluše Gloserová 

Miluše Gloserová je výtvarnice a pedagožka. Věnuje se ilustraci, kresbě, 

keramice a tvorbě užitkových předmětů na zakázku.  

Narodila se v Litomyšli. Studovala původní Integrovanou střední školu 

technickohospodářskou ve Vysokém Mýtě (dnes pod názvem Střední škola 

technická Vysoké Mýto). V tomto oboru ale Gloserová nenalézala satisfakci. 

Rozhodla se tedy, že bude se studii pokračovat, tentokrát již s výtvarným 

zaměřením. Nastoupila na Vyšší odbornou školu pedagogickou v Litomyšli, a to na 

dvouletou nástavbu pod vedením Šárky Hrouzkové. Bylo to pro ni první 

intenzivnější setkání s výtvarným uměním a byla to právě Šárka Hrouzková, která 

Gloserovou nasměrovala na další školu, konkrétně do Ostravy. Gloserová tedy 

započala studia na Ostravské univerzitě. Zde si na pedagogické fakultě vybrala si 

obor výtvarná výchova s výtvarnou tvorbou, kde se specializovala na animovaný 

film.  

Gloserová v pátém ročníku vysoké školy při pedagogické praxi na VOŠP a SPgŠ 

v Litomyšli projevila zájem učit právě na této škole. Po úspěšném zakončení studií 

zde byla přijata jako učitelka výtvarné výchovy. Působila zde šestnáct let. Zároveň 

si při zaměstnání u sebe doma otevřela výtvarné kroužky, tudíž vyučovala i 

soukromě. V jejím „Doma ateliéru“ se dodnes konají výtvarné dílny pro děti od čtyř 

let. 

Galerie de Lara otevřela Gloserové možnost živit se vlastní tvorbou. Právě zde 

při výstavách měla příležitost prodávat vlastní díla. Tato aktivita zaznamenala 

úspěch a prodej ilustrací v podobě pohlednic, přání ale i větších reprodukcí se stala 

vedle učitelství na pedagogické škole druhou hlavní činností Gloserové. Dalším 

jejím produktem se staly drobné edice malovaných sešitů a bloků. Tímto se jí 

rozvijí možnost osobní tvorby, což sama Gloserová považuje za svůj cíl.  

Hojně zastoupeným motivem v její tvorbě jsou andělé, víly a jiné nadpozemské a 

éterické bytosti. Tvoří hlavně na menší formáty A4 a A3. Co se týče techniky, 

Gloserová často používá tapetovací malířské válečky. Dílo vytváří po vrstvách. 

Začíná nanášet barevnou podmalbu vodou ředitelnými barvami a do toho vstoupí 

malířským válečkem. Do takto připravené plochy již přichází s konkrétním 
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motivem, který je většinou akvarelovými pastelkami nebo perem. Mimo jiné 

používá techniku vlepování předem připravených postav do podmalby. Barvy jsou 

většinou laděné do tlumených pastelových, bílou lomených odstínů.  

Miluše Gloserová obdivuje tvorbu například Františka Kupky a Michaela 

Rittsteina, u kterého ji baví autorovy exkluzivní výstřední malby.  

Miluše Gloserová se stala členkou Made in Litomyšl 15.12.2016, kam se sama 

přihlásila. Motivací pro ni bylo propojení s ostatními členy a tím dát o sobě více 

vědět. Spolek podporuje štítkem se značkou Made in Litomyšl, kterým doplňuje své 

výrobky. Smysl členství vidí ve vzájemné spolupráci členů a jejich podpoře. 

V dnešní době je Gloserová spíše pasivní člen, dosud s nikým jiným v rámci 

organizace nespolupracovala.  

 

22 

  

 
22 DOMA atelier – Miluše Gloserová. Made in litomyšl [online]. [cit. 2022-01-29]. Dostupné z: 

https://madeinlitomysl.cz/clenove 

https://madeinlitomysl.cz/clenove
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23 

VESMÍRNÁ LETKA 

42 x 30 cm 

  

 
23 Vesmírná letka. Galerie de Lara [online]. [cit. 2022-01-29]. Dostupné z: 

http://www.galeriedelara.cz/dilo/vesmirna-letka.html 

http://www.galeriedelara.cz/dilo/vesmirna-letka.html
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24 

PANENSTVÍ 

42 x 30 cm 

  

 
24 Panenství. Galerie de Lara [online]. [cit. 2022-01-29]. Dostupné z: 

http://www.galeriedelara.cz/dilo/panenstvi.html 

http://www.galeriedelara.cz/dilo/panenstvi.html
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Lítá.Mysl – Hana Vrbicová 

Hana Vrbicová se věnuje keramice.   

Studovala Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli, kde odmaturovala v roce 2007. 

Převážnou část studia se Vrbicová chtěla stát restaurátorem. V Litomyšli následně 

nastoupila na Univerzitu Pardubice – Fakultu restaurování. Pobyt na vysoké škole 

ale po roce ukončila, důvodem byla její touha po výtvarné svobodě, kterou při 

praxích v ateliéru postrádala. Zpětně to vidí jako dobrý tah, který ji nasměroval na 

správnou cestu, kde se mohla více věnovat svému vlastnímu umění a dát prostor 

své kreativitě. Zásadní plány poté neměla, dělala vždy to, co ji bavilo. Než se 

dostala k hrnčířskému řemeslu, vystřídala spoustu prací a když ji přestaly 

naplňovat, zkusila zase něco jiného. Měla možnost vyzkoušet si bezpočet činností. 

Ještě nedávno Vrbicová pracovala jako příležitostná učitelka výtvarné výchovy 

ve Výtvarném studiu v Dolním Újezdě, kde pracovala pět let. Právě zde přišla 

poprvé do kontaktu s keramickou hlínou. Dnes je již naplno hrnčířka na volné 

noze. Odkazuje se na řemeslný typ práce, nepovažuje se za umělce. Větší pozornost 

ve své činnosti věnuje technikám výroby užitného nádobí.  Estetika je pak jakýmsi 

přirozeným doplňkem svých výrobků, avšak pro ni nehraje primární roli.  

Různé nádoby Vrbicová vytáčí na hrnčířském kruhu a následně je 

domodelovává, je-li to třeba. Občas i keramiku zasáhne tah štětce. Její další 

užívanou technikou je vrypování do ztuhlé hlíny a využívání reliéfu pod glazurou. 

V zásadě se jedná o jednoduché tvary a používá vlastnoručně namíchané glazury. 

Nádobí poté pálí jak v elektrické peci, tak ve vysokožárné peci otápěné dřevem. 

Kromě výrobků z keramiky se i Hana Vrbicová věnuje opravám starožitného 

nábytku a šití oblečení.  

Ze světa keramiky je jejím oblíbeným řemeslníkem Jura Lang, Soňa Růžičková, 

Jan Pávek, Alena Šumová, Michal Plíhal, nebo třeba Jana Krejzová. 

Největší inspiraci Vrbicové poskytuje samotný materiál a jeho nekonečné 

možnosti. Hlíny i glazury jsou přírodní materie o spoustě proměnných. Každý 

kousek hmoty má jiné vlastnosti, každý živec jinak reaguje na plamen v peci, každý 

výrobní materiál, který v dílně vezme do ruky, má opravdu mnoho možností, s jak s 
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ním pracovat. Baví ji každý den prozkoumávat tyto nekonečné možnosti a nacházet 

ty nejlepší možné průsečíky technologií, technik vytváření a estetiky.  

Hana Vrbicová však na své práci moc jedinečnost nevidí. Jejím cílem není být 

tvůrce originálního umění, nýbrž dělat hlavně dobré řemeslo a posílat do světa 

nádobí, které nestrhává pozornost, ale stává se němým sluhou, nenápadným 

společníkem, naprosto samozřejmým členem domácnosti, který tiše a dobře slouží 

a nežádá si zvláštní pozornosti. 

Členkou Made in Litomyšl se Hana Vrbicová stala 19. 7. 2019. Jelikož v Litomyšli 

studovala, pracovala i žila, spolek ji zaujal zažádala o členství sama. Nalezla zde 

zájem o vzájemnou propagaci a vystupování spolku pod jeho vlastní značkou. 

Přijde ji to i svým způsobem profesionální. Co také Vrbicová oceňuje je možnost 

setkávání se s ostatními tvůrci a podnikateli. Zatím s žádným členem 

nespolupracovala, v současné době je spíše pasivním členem. 
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25 Keramika Hany Vrbicové: Lítá.Mysl – keramika z Litomyšle – Hana Vrbicová. Made in litomyšl 

[online]. [cit. 2022-01-24]. Dostupné z https://madeinlitomysl.cz/clenove#gallery-1 

https://madeinlitomysl.cz/clenove#gallery-1
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26 Keramika Hany Vrbicové, převzato z: Lítá.Mysl – keramika z Litomyšle – Hana Vrbicová. Made 

in litomyšl [online]. [cit. 2022-01-24]. Dostupné z https://madeinlitomysl.cz/clenove#gallery-1 

https://madeinlitomysl.cz/clenove#gallery-1
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27 Keramika Hany Vrbicové, převzato z: Lítá.Mysl – keramika z Litomyšle – Hana Vrbicová. Made 

in litomyšl [online]. [cit. 2022-01-24]. Dostupné z: https://madeinlitomysl.cz/clenove#gallery-1 

https://madeinlitomysl.cz/clenove#gallery-1
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Vojtěch Hurych  

Vojtěch Hurych se zabývá fotografií. 

V letech 1999-2003 studoval Střední školu stavební ve Vysokém Mýtě se 

zaměřením na vodohospodářské stavby. Na toto období ale nevzpomíná rád, 

jelikož ho studium nenaplňovalo. Popisuje to jako léta zbytečně stresující. Na 

Stavební škole ho zaujaly předměty, které s sebou nesly grafickou stránku, a to 

technické kreslení a krasopísmo. Dále pokračoval na vysokou školu na Mendelovu 

univerzitu v Brně, kde si zvolil Krajinné inženýrství na Lesnické a dřevařské 

fakultě. Studia probíhala v letech 2004-2010. Svůj pobyt na vysoké škole si Hurych, 

naopak od střední školy, užíval. Bylo to šest let v inspirativní společnosti spolužáků 

i kantorů. Jelikož jeho studia probíhala i v zahraničí, trvala déle, již zmíněných šest 

let. Byl zde spokojený, vynikal a získal inženýrský titul. Poté se odstěhoval do 

Prahy, kde nastoupil na Ministerstvo školství. Dodnes studuje na Filozoficko – 

přírodovědecké fakultě na Slezské univerzitě v Opavě, obor Institut tvůrčí 

fotografie. Hurych na institut nastoupil v roce 2019 a v nynější době je ve třetím 

ročníku bakalářského studia.   

Vojtěch Hurych pracoval jako specialista vzdělávání a koordinátor e-learningu 

Metodického portálu RVP ve Výzkumném ústavu pedagogickém, a to v letech 

2010-2012. V roce 2012 nastoupil do pozice koordinátora projektu Extra třída 

v neziskové organizaci EDUin s.r.o. v Praze. Působil zde jeden rok. Dále pokračoval 

jako jednatel projektové a realizační činnosti Paměť krajiny s.r.o. v Brně (2012-

2013). V neposlední řadě pracoval pro Českou televizi jako fotograf, copywtiter28 a 

content creator29. Od roku 2015 pořádá fotografické kurzy o svatební fotografii, a 

to ve funkci lektora. Fotografem na volné noze se stal v roce 2011.  

Hurychova fotografická kariéra vznikla velmi symbolicky, a to na lyžařském 

výcviku, kde vše pečlivě zaznamenával na svůj první fotoaparát. Postupně si začal 

uvědomovat, jakou má fotografie hodnotu a co může pro lidi vytvářet.  

Tehdy jste si uvědomil, že chcete být fotograf? 

 
28 Tvůrce reklamních a marketingových textů 
29 Tvůrce obsahu pro jakákoliv média, zejména pro digitální média 
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To si Vojtěch Hurych uvědomil v momentě, kdy zažil stav nadosobního štěstí, 

jak se tomu říká v buddhismu, který praktikuje. Pojí se s tím jeden příběh. Na 

vysoké škole krajinného inženýrství měl vymyslet fotografický projekt a šel do 

denního stacionáře pro mentálně i tělesně postižené, kde byla i jeho sestřenice s 

Downovým syndromem. Během jedné procházky Hurych vyfotil jednu pacientku 

s asistentem – byl to první snímek, u kterého cítil, že je dobrý. Uvědomil si, že toto 

chce zažívat častěji, a čím víc a déle fotí, tím je ten moment vzácnější. Snaží se, aby 

cílem nebyla nejen dobrá fotografie, ale aby si užíval proces tvorby. To dle něj 

fotografům extrémně chybí. 

V rámci předmětu digitální fotografie vzbudil pozornost film o Jamesi 

Nachtweyovi (Válečný fotograf, 2001). Poté se setkal s černobílými fotografiemi 

dětí Dagmar Hochové. Jelikož je Hurych barvoslepý, opravdu ho to okouzlilo. Dalo 

by se tedy říci, že válečná fotografie se pro něj stala velkou inspirací. Věří ale, že 

originalita je na prvním místě a nemá tím pádem jakýsi zdroj, který by ho naplnil 

nápadem natolik, že by na jeho základě vzniklo umělecké dílo. 

Vzorem jsou pro Hurycha jeho přátelé, Radek Kalhous, Petr Wagenknecht a 

David Gaberle.  

V nynější době se věnuje hlavně fotografování svateb, což se jistě pojí s tím, že 

lidé jsou pro Hurycha oblíbeným motivem. Od září roku 2021 začal vyučovat obor 

fotografie, a to jak na střední škole, tak i na Pardubické univerzitě. Kromě této 

činnosti se ve volném čase zaměstnává řezbařinou – vyrábí dřevěné hračky.  

Členem spolku Made in Litomyšl se stal 7.10.2016, byl osloven starostou 

Litomyšle Danielem Brýdlem. Ve spolku je spokojený hlavně proto, že v něm lidé 

chtějí, aby byla Litomyšl lepším místem pro život. I když již v Litomyšli nebydlí, je 

to hrdý rodák a chce být s Litomyšlí spjatý. Co se týče spoluprací, fotografoval pro 

Jiřinu Kubešovou a její kavárnu Chocco Caffé. Žádné jiné zakázky to Hurychovi 

zatím nepřineslo. Kromě spolku Made in Litomyšl je předsedou spolku FOR-UM 

fotografů z.s., a to od roku 2016.  
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30 Fotografie Jiřího Soukupa, autor: Vojtěch Hurych, převzato z: JIRKA SOUKUP, 

DEVADESÁTILETÝ SPORTOVEC. Vojta Hurych [online]. [cit. 2022-01-17]. Dostupné z: 

https://www.hurych.cz/portfolio/documentary/jirka 

https://www.hurych.cz/portfolio/documentary/jirka
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31 Fotografie k filmu Milada, autor: Vojtěch Hurych, převzato z: Milada. Vojta Hurych [online]. 

[cit. 2022-01-17]. Dostupné z: https://www.hurych.cz/portfolio/movies/milada 

https://www.hurych.cz/portfolio/movies/milada


39 
 

Pavel Vopálka 

Pavel Vopálka je profesionální fotograf.  

Započal středoškolská studia na Gymnáziu Aloise Jiráska v Litomyšli. Po 

maturitě nastoupil na Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové, na obor  

1. – 4. stupeň se specializací na hudební výchovu.  

Po vysoké škole nastoupil jako učitel na 2. Základní školu U Školek v Litomyšli. 

Zde působil tři roky a poté se rozhodl věnovat se svému koníčku naplno. Tím je 

reklamní fotografie, které se věnuje už od roku 1992. Proto začal dálkově studovat 

fotografickou konzervatoř v Hradci Králové v letech 1993-1994. K fotografování se 

dostal díky svému otci, který byl v tomto oboru amatérsky vzdělaný.  

Pavel Vopálka nemá v oboru fotografie konkrétní specializaci. V poslední době 

má nejvíce zakázek v produktové reklamní fotografii.  

Vopálka se stal členem krátce po založení spolku Made in Litomyšl, a to  

19.1.2017. Informaci o jeho vzniku dostal od ředitele spolku Davida Edlmana a sám 

o členství zažádal. Smysl spolku vidí Vopálka v setkávání lidí z různých oborů, 

s různými názory, vizemi, koníčky, ale i protiklady. To vše může podle něj 

inspirovat i ty druhé. Dále je to navázání přátelství mezi členy, které může vést ke 

vzájemné spolupráci. Dosud ale Vopálka s jiným členem nespolupracoval, ale 

s některými je i tak v kontaktu. V současné době je spíše pasivním členem. 

 

32 

 
32 Design foto, Pavel Vopálka. Made in litomyšl [online]. [cit. 2022-01-29]. Dostupné z: 

https://madeinlitomysl.cz/clenove 

https://madeinlitomysl.cz/clenove
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Jiří Lammel 

Jiří Lammel se zabývá grafickým designem.  

Absolvoval Střední průmyslovou školu grafickou v Praze v letech 1985-1989. Po 

studiích byl zaměstnaný ve Středisku architektury v Praze jako knihař. V Praze 

také působil jako ředitel Musea Kampa (2003-2014).33 V roce 1989 se stal 

spoluzakladatelem tiskárny H.R.G. v Litomyšli a jako první ředitel Smetanovy 

výtvarné Litomyšle organizoval výstavy doma i v zahraničí. V současné době je 

výtvarník na volné noze.  

Od roku 2004 se zabýval tématy souvisejícími s českou státností ve výtvarném 

umění a svůj zájem zřetelně promítl do vlastní výtvarné práce. Posledních deset let 

se intenzivně zabývá grafickým designem a typografií. 34 Byl oceněn třemi cenami 

Nejkrásnější česká kniha a cenou poroty Akademie věd, což Lammel považuje za 

svůj největší úspěch.  

 Z lásky k písmu se i jako typograf nechal okouzlit obrazy malíře Zdeňka Sýkory. 

Pozorováním a analýzou linií jeho obrazů si vyzískal osobité grafémy35, z nichž 

vytvořil celou funkční abecedu s interpunkčními znaménky i číslicemi a nazval ji 

Sýkorka. Části původních obrazových čar autorským cítěním a kompozicí povýšil 

na písmo – grafický záznam myšlení a řeči. Texty „napsané“ Sýkorkou jsou 

autentické, esteticky osobité grafické kompozice. Je příznačné, že jsou vnímány 

a „čteny“ jako každé jiné náročné umělecké dílo. Poprvé představil svou abecedu 

před deseti lety na výstavě v Museu Kampa v Praze.36 Zdrojem inspirace jsou pro 

Jiřího Lammela staré knihy z 19. a 20. století.  

Jiří Lammel je členem spolku Made in Litomyšl od 7.10.2016., kam se sám 

dobrovolně přihlásil.  

 
33 Jiří Lammel – Sýkorka. Informuji.cz [online]. [cit. 2022-02-02]. Dostupné z: 

https://www.informuji.cz/akce/kr/143343-jiri-lammel-sykorka/ 
34 Jiří Lammel – Sýkorka. Informuji.cz [online]. [cit. 2022-02-02]. Dostupné z: 

https://www.informuji.cz/akce/kr/143343-jiri-lammel-sykorka/ 
35 Grafický nebo písemný znak 
36 Jiří Lammel – Sýkorka. Informuji.cz [online]. [cit. 2022-02-02]. Dostupné z: 

https://www.informuji.cz/akce/kr/143343-jiri-lammel-sykorka/ 

https://www.informuji.cz/akce/kr/143343-jiri-lammel-sykorka/
https://www.informuji.cz/akce/kr/143343-jiri-lammel-sykorka/
https://www.informuji.cz/akce/kr/143343-jiri-lammel-sykorka/
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Ukázka z knihy Sýkorka         38 

  

 
37 Jiří Lammel. Made in litomyšl [online]. [cit. 2022-01-19]. Dostupné z: 

https://madeinlitomysl.cz/clenove 
38 Jiří Lammel – Sýkorka. Informuji.cz [online]. [cit. 2022-01-29]. Dostupné z: 

https://www.informuji.cz/akce/kr/143343-jiri-lammel-sykorka/ 

https://madeinlitomysl.cz/clenove
https://www.informuji.cz/akce/kr/143343-jiri-lammel-sykorka/
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Zdena Olivová 

Zdena Olivová je výtvarnice, soukromá učitelka kresby a malby, tvůrkyně 

vyřezávaných loutek a keramička.39 

Zdena Olivová pochází z Olomouce, kde také studovala na Univerzitě Palackého. 

Zvolila si Filozofickou fakultu, na které se soustředila na kombinaci výtvarné 

výchovy a bohemistiky. Doktorskou prací o malíři Antonínu Dvořákovi absolvovala 

studium a získala titul PhDr. Po studiích přišla v roce 1969 do Litomyšle z důvodu 

nelehké situace v Olomouci. Svůj profesní život spojila s pedagogickou školou v 

Litomyšli, kde jako pedagožka výtvarné výchovy působila do roku 2005 a 

vychovala celou řadu studentů a studentek.40 

Nekonečnou tvůrčí energii obrací také k dalším výtvarným technikám a 

postupům. Vytváří objekty z keramické hlíny inspirované světem zvířat, zejména 

koček.41 V poslední době se zaobírá vyřezáváním loutek ze dřeva, s touto činností 

započala v letech 2011-2012. Loutky vyrábí ze smrkového dřeva a k opracování a 

vyřezávání používá nůž, nikoli dláto. Loutky také maluje a šije jim detailně 

propracované oděvy. 

V malířské tvorbě se obrací především ke krajině a k prostředí, které ji 

obklopuje. Fascinuje ji architektura a místa s duchovní a historickou symbolikou.42 

V nynější době se hlavně věnuje loutkovým betlémům. V Litomyšli působí 

spolek Betlémáři Litomyšlska, ve kterém se Olivová angažuje již od roku 2003. 

Společně s Vojtěchem Hurychem starším spolupracuje na dřevařských pracích, 

který je taktéž členem spolku Betlémáři Litomyšlska. Naše pozornost by také měla 

být věnována historickým panenkám a pokojíčkům pro ně, jež Zdena Olivová sbírá, 

studuje a opravuje. 

 
39 Zdenka Olivová. MĚSTSKÁ GALERIE LITOMYŠL [online]. [cit. 2022-02-02]. Dostupné z: 

http://www.galerie.litomysl.cz/umelec/olivova-zdenka 
40 Zdenka Olivová / Vibruji tedy žiji. Informuji.cz [online]. [cit. 2022-02-02]. Dostupné z: 

https://www.informuji.cz/akce/pce/134424-zdenka-olivova-vibruji-tedy-ziji/ 
41 Zdenka Olivová / Vibruji tedy žiji. Informuji.cz [online]. [cit. 2022-02-02]. Dostupné z: 

https://www.informuji.cz/akce/pce/134424-zdenka-olivova-vibruji-tedy-ziji/ 
42 Zdenka Olivová / Vibruji tedy žiji. Informuji.cz [online]. [cit. 2022-02-02]. Dostupné z: 

https://www.informuji.cz/akce/pce/134424-zdenka-olivova-vibruji-tedy-ziji/ 

http://www.galerie.litomysl.cz/umelec/olivova-zdenka
https://www.informuji.cz/akce/pce/134424-zdenka-olivova-vibruji-tedy-ziji/
https://www.informuji.cz/akce/pce/134424-zdenka-olivova-vibruji-tedy-ziji/
https://www.informuji.cz/akce/pce/134424-zdenka-olivova-vibruji-tedy-ziji/
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Jejím velmi oblíbeným umělcem je litomyšlský akademický malíř Bohdan 

Kopecký (1928-2010), se kterým se velmi dobře znala.  

Ke spolku Made in Litomyšl se Zdena Olivová přidala 19.1.2017. Doposud se 

neúčastnila žádné spolupráce a je spíš pasivním členem.  
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Tři andělé z Narození Pavla z Levoče, 2005 
pastel, tužka, tmel, dřevo a ruční papír na plátně 

  

 
43 [online]. [cit. 2022-01-19]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/galerie.litomysl/photos/zdenka-olivov%C3%A1narozen%C3%AD-

pastevci-podle-pavla-z-levo%C4%8De-2005pastel-tmel-akryl-a-ru%C4%8D/1227458380780287 

https://www.facebook.com/galerie.litomysl/photos/zdenka-olivov%C3%A1narozen%C3%AD-pastevci-podle-pavla-z-levo%C4%8De-2005pastel-tmel-akryl-a-ru%C4%8D/1227458380780287
https://www.facebook.com/galerie.litomysl/photos/zdenka-olivov%C3%A1narozen%C3%AD-pastevci-podle-pavla-z-levo%C4%8De-2005pastel-tmel-akryl-a-ru%C4%8D/1227458380780287
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Tiskárna H. R. G.  

Informace o tiskárně H.R.G. poskytoval obchodní zástupce Jan Gloser. 

Historie  

14.12.1989 obdržel Petr Lorenc od Národního Výboru v Litomyšli, povolení k 

poskytování služeb: sazba a tisk merkantilu a akcidence. Pan Lorenc se vyučil 

sazečem a krátce po vyučení pracoval ve Východočeských tiskárnách v 

Pardubicích. Poté se vrátil zpět do Litomyšle a začal pracovat v provozovně 

Východočeských tiskáren v Litomyšli. Zde poznal spousty svých budoucích kolegů. 

Podnikalo se v garáži, v rodinném domě v Hrnčířské 270 v Litomyšli.  

V roce 1992 se k Petru Lorencovi přidává druhý společník Jiří Lammel, který 

stejně jako mnozí zaměstnanci přišli z Východočeských tiskáren Pardubice z 

provozovny Litomyšl. Jiří Lammel se od počátku věnuje hlavně obchodu. Zvýšení 

zakázek donutilo oba majitele k založení právnické osoby H.R.G. spol. s r.o. 

Rok 1994 byl ve znamení dalšího rozvoje, který sebou nesl nutně potřebu 

větších výrobních prostorů.  Nejdůležitější investice byla ve čtyřbarevném 

tiskovém stroji. Touto investicí se urychlila výroba a zásadně zkrátili dodací 

termíny zakázek. Tiskový stroj ADAST 846 byl vyroben dnes již neexistujícím 

českým výrobcem tiskových strojů ADAST v Adamově. Dále byly posíleny strojové 

technologie v dokončujícím zpracováním. 

Roku 1997 byla zakoupena bývalá jídelna společnosti Vertex v ul. J. E. Purkyně 

916 a následně kompletně zrekonstruovaná vč. přístavby strojovny. Architekt Emil 

Slíva změnil starou budovu k nepoznání. Započalo nové období tiskárny H.R.G. 

spol. s r.o.  

Rok 1998 znamenal dokončení rekonstrukce nové budovy na J. E. Purkyně a 

stěhování veškerého technického vybavení vč. administrativy. Dále změna sídla 

společnosti. Investice do technologií byly rovněž rekordní. Po prvé v historii se 

koupil tiskový stroj německé výroby Heidelberg. 

V roce 2000 byla založena akciová společnost MERKURTISK a.s. v Náchodě.  
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V roce 2005 tiskárna HRG obdržela ocenění podnikatel roku města Litomyšl a 

počet jejích zaměstnanců přesáhl 100 lidí.  

 V roce 2007 probíhá největší investiční akce v historii tiskárny H.R.G.., i díky 

prodeji tiskárny Merkurtisk a. s. Tiskárna slučuje oba provozy (tisk v ul. J. E. 

Purkyně, knihárna v ul. Benátská) a v září se stěhuje do nově vybudovaného 

závodu v průmyslové zóně v Litomyšli. Stavba započala hned co dovolilo počasí v 

dubnu a stěhování proběhlo na konci srpna. Celá tiskárna se stěhovala ještě do 

neúplně dostavěných prostor. K výročí 15 let založení tiskárny H.R.G. (1992 

vznikla právnická osoba H.R.G. spol. s r.o.) dostali všichni zaměstnanci dárek ve 

formě ocenění Firma roku 2007 v Pardubickém kraji vyhlašované Hospodářskými 

novinami. 

Rok 2008 s sebou nese i ocenění Podnikatel roku 2008 v Pardubickém kraji, 

které získal Pan Lorenc. Pořadatelem této soutěže je jedna z největší auditorských 

firem na světě společnost Ernst and Young. 

V roce 2009 H.R.G. začíná používat nový reklamní slogan „Přitiskněte se k 

nám!“, který vymysleli při společném „brainstormingu“ Ladislav Klement 

(obchodník) a Miroslav Hájek (vedoucí obchodu). 

Ve středu 24. 3. 2011 H.R.G. převzala v Národním technickém muzeu cenu v 

soutěži Kalendář roku 2011 v kategorii Nejlepší kvalita tisku a celkového 

zhotovení za kalendář Automobily Škoda s karoseriemi Sodomka. Za nápad 

kalendáře vděčí Janu Gloserovi a za grafické zpracování Pavlovi Šmerdovi. 

Kalendář byl vydán ve spolupráci s Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě. 

(Informace o historii pocházejí z dokumentu poskytnutým Janem Gloserem) 

Tiskárna H.R.G. vyrostla na tisku běžných reklamních tiskovin jako jsou letáky, 

plakáty, reklamní prospekty nebo katalogy a brožury. Postupem času dospěla ke 

specializaci na čtyři sektory, a to tiskovinám pro průmysl, tisku různých katalogů a 

brožur, tisku a výrobě obalů a knih.44 Primárně tiskárna slouží výrobním 

podnikům a dalším obchodním firmám, menší zakázky nejsou pro H.R.G. typické. 

Průměrná cena jedné zakázky je okolo 25 000 korun, nejmenší se pohybují okolo 

 
44 Specializace. HRG tiskárna [online]. [cit. 2022-02-02]. Dostupné z: https://www.hrg.cz/ 

https://www.hrg.cz/
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5 000. Takových objednávek tiskárna přijme denně 50 až 60. Tiskárna H.R.G. je 

také jedním z největších výrobců pro hračkářský průmysl u nás. 80 % objednávek 

se vyrábí pro Českou republiku, zbylých 20 % jde do zahraničí. Státy, pro které 

H.R.G. tiskne jsou hlavně Holandsko, Německo a Rakousko. 

Co se týče spolku Made in Litomyšl, tiskárna H.R.G. byla jedním ze tří 

zakládajících členů. Jan Gloser se jako obchodní zástupce pravidelně účastní 

schůzek, kde se kromě fungování spolku řeší i problematika firem v Litomyšli. 

Formou určité spolupráce se dá považovat tisk knih od ilustrátorů, v hotelu Aplaus 

nechávají ubytovat zahraniční techniky pracující pro tiskárnu H.R.G., nebo 

například tisk krabic a obalů pro kavárnu Chocco Café.  Tiskárna H.R.G. každoročně 

přispívá finanční částkou 2 000 korun do společného fondu spolku.  

45 

  

 
45 HRG tiskárna [online]. [cit. 2022-01-24]. Dostupné z: https://www.hrg.cz/ 

https://www.hrg.cz/
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Handmade Gallery  

Informace poskytovala zakladatelka Jana Vrabcová.  

Handmade Gallery je e-shop a kamenný obchod sídlící v Litomyšli. Prodává 

originální designové výrobky od českých tvůrců. Nabídku zastupují šperky, brože, 

kabelky, bytové doplňky, přírodní kosmetika a další.46 Většina produktů pochází 

od malovýrobců.  

Handmade Gallery byla založena v roce 2012 Janou Vrabcovou. Byla to pro ni 

příležitost, jelikož v tu dobu moc kamenných obchodů, které se specializují na 

originální výhradně české výrobky, nebylo. Důvodem a motivací k podnikání byl 

pro Janu Vrabcovou neustávající zájem o umění a design.  

V Handmade Gallery jsou k prodeji výrobky cca od 200–300 dodavatelů. Většina 

jsou drobní živnostníci, případně malé firmy. Do kamenného obchodu dodávají 

například šperkařská značka Parada, studio ilustrací Lumart, společnost 

Kreslíkárna, Lucie Ernestová, Zuzana Honsová, ruční výrobna mýdel Mýdlárna u 

dvou koček, kosmetická značka Biorythme, Ateliér Kůlna, Aromis, český výrobce 

JCandles a mnoho dalších.  

Do sortimentu obchodu Jana Vrabcová velkou částí přispívala i sama. Nyní z 

časových důvodů už vyrábí pouze příležitostně. Její práci naplňovala především 

výroba šperků, blahopřání, ozdobných bloků a drobných dárkových předmětů. 

Členem Made in Litomyšl je Handmade Gallery krátce od vzniku spolku, a to  

7.10.2016. Členství bylo potvrzeno při první schůzce Made in Litomyšl. Jana 

Vrabcová byla oslovena jednou ze zakládajících firem, tiskárnou H.R.G. Handmade 

Gallery vstoupila do sdružení primárně kvůli propagaci jejich členů i spolku 

samotného. Smysl Jana Vrabcová vidí hlavně ve spojení lidí různých profesí a 

talentů a již zmíněné vzájemné propagaci, která vyzdvihuje i samotné město 

Litomyšl. Kromě výše uvedeného, může to přispět i k zvýšení tržeb a vyšší 

návštěvnosti města. V současné době je spíše pasivním členem. Jana Vrabcová 

s Handmade Gallery doposud s nikým ze spolku nespolupracovala.  

 
46 Handmade Gallery. Handmade Gallery [online]. [cit. 2022-02-02]. Dostupné z: 

http://www.hmgallery.cz/ 

http://www.hmgallery.cz/
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47 O nás. Handmade Gallery [online]. [cit. 2022-01-17]. Dostupné z: http://www.hmgallery.cz/o-

nas/ 

http://www.hmgallery.cz/o-nas/
http://www.hmgallery.cz/o-nas/
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Wwworks s.r.o. 

Informace o firmě poskytoval Mgr. Matyáš Hájek. 

Wwworks je kreativní studio, které se zabývá webdesignem, grafickým 

designem, fotografií a videem. Je to v základu rodinná firma. Spolupracuje i se 

školami, kdy vyučuje studenty dávají možnost vyzkoušet si a poznat práci na webu 

nebo grafice.48 Věnuje se grafickému designu, tiskové grafice, fotografii, videu a 

webdesignu.49 Firma byla založena Matyášem Hájkem v roce 2009. Postupem času 

se společnost rozšířila o další zaměstnance a v současné době jich má deset.   

Členem Made in Litomyšl se stali 7. 10. 2016. Co se týče spoluprací, wwworks 

vytvářela webové stránky například Evě Janů z Clementine lampy a tiskárně H.R.G. 

Grafický design  

Grafickým designem se ve firmě wwworks zabývá Mgr. Matyáš Hájek a MgA. 

Lenka Vomáčková.50 

logo & brand 

Firma vytvořila loga pro firmu Tavos – holandská architektonická firma, 

Appeltmann – prodej koupelen na německém trhu, Dřevotvar – tradiční český 

výrobce nábytku a kuchyňského náčiní. Dále pro ETS – Evangelikální teologický 

seminář – Vyšší odborná škola teologická a sociální v Praze, restauraci Továrna na 

sushi a pro Smetanovu Litomyšl – národní festival klasické hudby. Kromě již 

zmíněných, navrhla firma wwworks logo spolku Made in Litomyšl.51 

 

52 

 
48  Wwworks [online]. [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: https://wwworks.cz/ 
49 Služby. Wwworks. [online]. [cit. 2022-02-02]. Dostupné z: https://wwworks.cz/ 
50 Grafický design. Wwworks. [online]. [cit. 2022-02-02]. Dostupné z: 

https://wwworks.cz/graficky-design/ 
51 Logo & brand. Wwworks. [online]. [cit. 2022-02-02]. Dostupné z: https://wwworks.cz/logo-

brand/ 
52 Logo firmy wwworks, převzato z: Členové. Wwworks. [online]. [cit. 2022-01-10]. Dostupné z: 

https://madeinlitomysl.cz/clenove 

https://wwworks.cz/
https://wwworks.cz/
https://wwworks.cz/graficky-design/
https://wwworks.cz/logo-brand/
https://wwworks.cz/logo-brand/
https://madeinlitomysl.cz/clenove
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Smetanova Litomyšl 2021 – logo národního festivalu klasické hudby  

 
53 Smetanova Litomyšl. Wwworks [online]. [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: 

https://wwworks.cz/smetanova-litomysl/ 

https://wwworks.cz/sl/
https://wwworks.cz/sl/
https://wwworks.cz/smetanova-litomysl/
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Appeltmann – logo koupelen Appeltmann na německém trhu   

 
54 Dřevojas Appeltmann. Wwworks [online]. [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: 

https://wwworks.cz/appeltmann/ 

https://wwworks.cz/appeltmann/
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tisková grafika  

Wwworks navrhuje tiskoviny, vizitky, billboardy, letáčky, katalogy, časopisy, 

knihy. Používají různé materiály a pracují s různými grafickými úpravami.55 

 

Salon 2021 – letáček na každoroční výstavu v Domě u Rytířů v Litomyšli  56 

  

 
55 Tisková grafika. Wwworks. [online]. [cit. 2022-02-02]. Dostupné z: 

https://wwworks.cz/graficky-design/ 
56 Salon 2021. Wwworks [online]. [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: https://wwworks.cz/mestska-

galerie-litomysl/#salon2021 

https://wwworks.cz/graficky-design/
https://wwworks.cz/mestska-galerie-litomysl/#salon2021
https://wwworks.cz/mestska-galerie-litomysl/#salon2021
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57 

Jaroslav Brychta 2018 – výstava Jaroslava Brychty v Domě u Rytířů v Litomyšli   

 
57 Jaroslav Brychta 2018. Wwworks [online]. [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: 

https://wwworks.cz/mestska-galerie-litomysl/#salon2021 

https://wwworks.cz/mestska-galerie-litomysl/#salon2021
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Webdesign 

Firma wwworks vytvořila web pro Smetanovu Litomyšl, město Litomyšl, firmu 

Tavos, platformu Creatoola, Polygrafické taháky, firmě Svitap, tiskárně HRG s.r.o. a 

Ateliéru Haškovec.58 

 

Web pro město Litomyšl         59 
  

 
58 Weby. Wwworks. [online]. [cit. 2022-02-02]. Dostupné z: https://wwworks.cz/sluzby-web/ 
59 Litomyšl. Wwworks [online]. [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: https://wwworks.cz/mesto-

litomysl/ 

https://wwworks.cz/sluzby-web/
https://wwworks.cz/mesto-litomysl/
https://wwworks.cz/mesto-litomysl/
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Fotografie & video  

Firma wwworks nabízí kromě tiskové grafiky, návrhy log a webdesignu i 

realizaci různých typů fotografií a videí. Nabízí reklamní fotografie, reportážní 

fotografie, portréty, produktové fotografie a celkově obrazový obsah pro sociální 

sítě.60 Natáčí reklamní videospoty, hudební klipy, reportážní videa a dokumenty. 

Této sekci se věnuje Mgr. Tereza Jiroušková.61 

 

Příklad produktové fotografie        62 
  

 
60 Foto & video. Wwworks [online]. [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: https://wwworks.cz/foto-

video/ 
61 Foto & video. Wwworks. [online]. [cit. 2022-02-02]. Dostupné z: https://wwworks.cz/foto-

video/ 
62 Foto & video. Wwworks [online]. [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: https://wwworks.cz/foto-

video/ 

https://wwworks.cz/foto-video/
https://wwworks.cz/foto-video/
https://wwworks.cz/foto-video/
https://wwworks.cz/foto-video/
https://wwworks.cz/foto-video/
https://wwworks.cz/foto-video/
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WEBNIA s.r.o. 

Za společnost Webnia poskytoval informace Milan Kubík. Firma Webnia se 

zabývá hlavně webdesignem.  

Návrh a tvorba webových stránek není jedinou náplní práce, které se firma 

Webnia věnuje. Do jejího oboru spadá i stavba e-shopů neboli internetových 

obchodů. Dále se sem řadí produkce firemních systémů a aplikací, výkonnostní 

online marketing a grafické služby – letáky, katalogy, brožury, tištěné prezentace, 

plakáty, značení, digitální a ofsetový tisk. Vytváří i loga pro firmy.63 

Firma Webnia je členem spolku Made in Litomyšl od 13.11. 2017. O registraci do 

spolku požádala společnost sama. Důvodem byl především zájem o možnost 

spolupráce s místními firmami a s tím související prostor pro vlastní propagaci. 

Členství ve spolku podniku historicky přineslo celou řadu výhod. Od již zmíněné 

možnosti úzké spolupráce a pravidelného setkávání se s místními firmami a 

živnostníky, využila firma možnost reklamy na všech akcích sponzorovaných nebo 

spolupořádaných spolkem. Oceňuje také pravidelný přísun aktuálních informací o 

plánovaných akcích, událostech a projektech v okolí. Kubík osobně řadí mezi velké 

benefity i pravidelné setkávání se starostou, který členy seznámí s aktuálním 

děním ve městě a plánovanými událostmi.  

Smyslem spolku je pro společnost v setkávání se, navazování spoluprací v rámci 

místních firem a získávání širšího přehledu v rámci města. Pro společnosti jako 

DAMIO s.r.o., VBV Plast s.r.o., Matejoffhands s.r.o. a Vojtěchu Tomanovi vytvářeli 

kompletní webové stránky. Zároveň se stali i odběratelem služeb jiných členů. 

64  

 
63 Služby. WEBNIA [online]. [cit. 2022-02-02]. Dostupné z: 

https://www.webnia.cz/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=traffic&gclid=Cj0
KCQiA9OiPBhCOARIsAI0y71BfZQSr7e46O5MFQxTojGG5bEgoMP2cAxOfQn3u-
OXVyjoyTkfLxKkaAt06EALw_wcB 

64 WEBNIA s.r.o. Made in litomyšl [online]. [cit. 2022-02-02]. Dostupné z: 
https://madeinlitomysl.cz/clenove 

 

https://www.webnia.cz/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=traffic&gclid=Cj0KCQiA9OiPBhCOARIsAI0y71BfZQSr7e46O5MFQxTojGG5bEgoMP2cAxOfQn3u-OXVyjoyTkfLxKkaAt06EALw_wcB
https://www.webnia.cz/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=traffic&gclid=Cj0KCQiA9OiPBhCOARIsAI0y71BfZQSr7e46O5MFQxTojGG5bEgoMP2cAxOfQn3u-OXVyjoyTkfLxKkaAt06EALw_wcB
https://www.webnia.cz/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=traffic&gclid=Cj0KCQiA9OiPBhCOARIsAI0y71BfZQSr7e46O5MFQxTojGG5bEgoMP2cAxOfQn3u-OXVyjoyTkfLxKkaAt06EALw_wcB
https://madeinlitomysl.cz/clenove
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Závěr  

Tato práce se zabývala analýzou spolku, který je spjat s městem Litomyšl. 

Sdružuje všechny, kteří v Litomyšli tvoří, podnikají a mají o členství zájem. Je 

centrem jejich vzájemné spolupráce, navazuje nové kontakty a propaguje jak sám 

sebe a činnost jeho členů, tak i samotné město. Pořádá kulturní, informační a jiné 

vzdělávací akce.  

Mým prvotním cílem bylo nashromáždit co nejvíce informací o spolku 

samotném, tak i o jeho členech. Vynést jeho výhody, smysl. Tato fakta jsem sbírala 

prostřednictvím rozhovorů s jednotlivými členy a zásadní poznatky jsem získala 

od zakladatelů spolku, Davida Edlmana a Jana Glosera. Jelikož je má práce výtvarně 

zaměřená, vybírala jsem podle tohoto kritéria členy, se kterými jsem vedla 

rozhovory. Byli to lidé a firmy věnující se fotografii a videu, grafickému designu, 

webdesignu, ilustraci i různému řemeslu. I když se počet mnou prvně vybraných 

členů liší od stávajícího, což bylo hlavně důvodem časové vysílenosti zejména 

velkých firem, práce s nimi byla pro mě velmi přínosná, a to hlavně z hlediska 

získaných poznatků o jejich samotné práci a působení ve městě Litomyšl. Mým 

hlavním konceptem byla jejich vzájemná spolupráce, jelikož se právě ta řadí mezi 

zásadní smysl členství. K mému překvapení jsou ovšem někteří členové pasivní a 

interakce mezi nimi není tak jednoznačná. Tento fakt se většinou odvíjí od jejich 

časových možností nebo působení mimo město Litomyšl. Dle mého úsudku ovšem 

Made in Litomyšl funguje, jak má a vzájemné působení mezi aktivními členy 

probíhá.   

Tímto způsobem jsem nabrala mnoho užitečných informací k realizaci přehledu 

o jejich činnostech, a hlavně postavení ve spolku. Kromě toho jsem získala 

povědomí o aktivitách v Litomyšli. Získávání a zpracování informací mi pomohlo 

rozvíjet své schopnosti.  

Svůj cíl tedy považuji za splněný, jelikož jsem vytvořila přehledný souhrn 

různých výtvarně zaměřených členů ve spolku Made in Litomyšl. Popsala jsem 

náplň jejich práce, ale hlavně jejich pozici a vnímání členství v tomto sdružení. 

Vynesla jsem jeho výhody i závazky. Celkově jsem představila organizaci Made in 

Litomyšl, která má v historickém i moderním městě Litomyšl své hrdé postavení.  
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Výpovědi členů 

Zakladatelé 

David EDLMAN, 2021-12-28, zvukový záznam v držení Mariany MELŠOVÉ 

Jan GLOSER, 2022-01-18, zvukový záznam v držení Mariany MELŠOVÉ 

Členové  

Matyáš HÁJEK, 2022-01-22, zvukový záznam v držení Mariany MELŠOVÉ 

Eva JANŮ, 2021-12-04, písemný záznam v držení Mariany MELŠOVÉ 

Zdeňka KUDRNOVÁ, 2021-12-07, písemný záznam v držení Mariany MELŠOVÉ 

Miluše GLOSEROVÁ, 2022-01-31, zvukový záznam v držení Mariany MELŠOVÉ  

Hana VRBICOVÁ, 2022-01-24, písemný záznam v držení Mariany MELŠOVÉ 

Vojtěch HURYCH, 2022-01-10, písemný záznam v držení Mariany MELŠOVÉ 

Pavel VOPÁLKA, 2022-01-31, písemný záznam v držení Mariany MELŠOVÉ 

Jana VRABCOVÁ, 2022-01-15, písemný záznam v držení Mariany MELŠOVÉ 

Jiří LAMMEL, 2022-01-04, písemný záznam v držení Mariany MELŠOVÉ 

Zdena OLIVOVÁ, 2022-01-18, zvukový záznam v držení Mariany MELŠOVÉ 

Milan KUBÍK, 2022-01-10, písemný záznam v držení Mariany MELŠOVÉ 


