
V!sledky sout"#e  
na Ostravsk! hmyzí mobiliá$

TISKOVÁ ZPRÁVA

Setkání poroty sout!"e na Ostravsk# hmyzí mo-
biliá$ se uskute%nilo dne 22. 4. 2021 od 14.00 do 18.00 
hodin.

Ú%ast:
Kate$ina &ebestová, Milena Vitoulová, Ilona Roze-
hnalová, Monika Horsáková (natá%ení), Petr Ko%á-
rek, Rostislav 'eha, Martin Mikolá(ek, Martin Stra-
ko(, Jan Vl%ek (natá%ení)

Omluven: Marek Pokorn#

Do sout!"e se p$ihlásilo celkem 13 autor) se 
17*sout!"ními návrhy. V(echny sout!"ní návrhy spl-
nily formální podmínky a*byly za$azeny do hodno-
cení.

Hodnocení sout!"ních návrh) probíhalo ve dvou 
kolech. V* prvním kole porota hodnotila zejména 
p$ípadnou funk%nost hmyzích domk) a* jejich ori-
ginalitu. 

Do druhého kola vybrala komise ty návrhy, u*kte-
r#ch usoudila, "e jsou funk%ní, realizovatelné a*ná-
padité. Porota také p$ihlí"ela k* tomu, jak#m zp)-
sobem autor p$istoupil i*k*tvorb! mal#ch hmyzích 
domk), zda jsou pro ve$ejnost realizovatelné na 
dílnách a*zda vytvá$ejí s*velk#m hmyzím domkem 
nápaditou kolekci. 

V*druhém kole se hovo$ilo o* jednotliv#ch lokali-
tách, které má spolek pro hmyzí domky schválené 
od vlastník) pozemk). Následn! se hledaly takové 
hmyzí domky, které jsou p$ínosné pro hmyz, jsou 
atraktivní sv#m nápadem a* zárove+ vhodné pro 
vybrané lokality. Porota vybrala 8 vít!zn#ch návrh) 
k* realizaci s* tím, "e nebude vy$azené ani vybrané 
návrhy opat$ovat komentá$em, ani nebude ur%o-
vat po$adí vybran#ch návrh).  Sout!"ící budou mít 
mo"nost sejít se s*porotou b!hem zahájení v#stavy 
sout!"ních návrh), která by se m!la konat co nej-

d$íve po rozvoln!ní epidemiologick#ch opat$ení. 
S* autory vybran#ch návrh) se postupn! sejde 

p$ípravn# t#m ve slo"ení: Ilona Rozehnalová za spo-
lek Fiducia, socha$ Jaroslav Kolé(ek a*biolog Petr 
Ko%árek s* tím, "e se do$e(í detaily finální podoby, 
umíst!ní a* funk%nosti hmyzích domk), v%etn! $e-
(ení a* umíst!ní hnízda mal#ch domk) a* dohody 
ohledn! p$ípravy mal#ch domk) pro dílnu pro ve-
$ejnost. 

Porota se rozhodla vybrat následující sout!"ní 
návrhy, n!které návrhy opat$ila doporu%ujícím ko-
mentá$em.

U*v(ech návrh):
• doporu%uje kotvit jinak ne" pomocí betonov#ch 

patek (do%asné uchycení je podmínkou realiza-
ce),

• doporu%uje vy$e(it, aby byl velk# hmyzí domek 
pokud mo"no odsazen od zem! (kv)li vlhkosti 
atd.),

• doporu%uje více pou"ívat jako v#pl+ (palíky z*tvr-
dého d$eva pro samotá$ské v%ely a*vosi%ky. 

Vybrané sout!"ní návrhy:
a. Petr Szyroki – „Svat! Ambro"“

Porota doporu%uje, aby sokl velkého hmyzího 
domku nem!l dírky (nachází se u* zem!, hmyz by 
m!l problém s*vlhkostí, parazity atd.).

b. Marie Seibertová –  „M#stská hmyzí aglomera-
ce“

Porota doporu%uje realizovat zjednodu(enou 
variantu z*poslední stránky sout!"ního návrhu (bez 
radni%ní v!"e). Zárove+ doporu%uje rozpracovat 
a*do$e(it zast$e(ení hmyzího domku tak, aby do n!j 
p$es spoje nezatékalo. 



c. Seibertová –  „Ostrava!!!“

d. Josef Kuku$ka – „Vají$ko“
Porota doporu%uje umístit sestavu „vají%ek“ na 

samostatn# sloupek, p$ípadn! v*jiné kompozici, ne-
bo, nebude mo"né realizovat na osv!tlení, jak autor 
navrhuje. Diskutovalo se oplechování hnízd.

e.  Ji%í Markevi$ – „Beatles“
Porota doporu%uje do$e(it zabezpe%ení v#pln! 

na bocích postav, ukotvení desek, specifikovat odol-
nost p$ekli"ky (podmínka udr"itelnosti).

f. Gabriela Ma&áková – „Sbírka brouk'“
Porota doporu%uje zkusit s* v#tvarn#m prvkem 

hmyzu na domku pracovat jinak, návrh entomolo-
gické sbírky (p$i(pendleného hmyzu) jí p$i(el v*kon-
textu funkce domku lehce morbidní.

g. Bed%ich Mrkva – „Lo(“
Porota doporu%uje do$e(it stékání vody zezhora, 

zvednutí nad terén.

h. Luká) Dvorsk! – „Kolektivní d'm“
Porota doporu%uje do$e(it materiálové $e(ení 

jednotliv#ch segment) tak, aby byly odolné v)%i 
zatékání, upravit m!$ítko s*ohledem na vybranou 
lokalitu.

Náhradník: (V*p$ípad!, "e by n!kter# z*vybran#ch 
návrh) nebyl realizován, porota zvolila náhradníka.)

Sebastian Podolewski – „Kuka$ka“
Porota by doporu%ila do$e(it podobu velkého 

hmyzího domku a*materiálové $e(ení st$í(ek. 

Projekt Hmyz je fajnovy!!! aneb Ostravsk# hmyzí 
mobiliá$ je realizován spolkem Fiducia a financován 
dotací Statutárního m!sta Ostrava v*rámci dota%ní-
ho programu fajnOVY prostor %ástkou 500 000 K%. 
Za tuto %ástku bude vytvo$eno 8 velk#ch hmyzích 
domk), 8 hnízd mal#ch hmyzích domk) a*cca 500 
mal#ch hmyzích domk) pro ve$ejnost. 

Zápis z* jednání poroty vypracovala Ilona Roze-
hnalová, v*Ostrav! dne 26. 4. 2021

partne$i projektu: 

za podpory: 

FILOZOFICKO-
P ÍRODOV DECKÁ 
FAKULTA V OPAV





„KOLEKTIVNÍ BYDLENÍ“ !VYBRÁNO K"REALIZACI#

„Tento hmyzí d)m vychází z*mé nahodilé p$edstavy sou-
%asného (20. století – sou%asnost) obytného domu, ko-
lektivního bydlení. Je zde cítit jistá míra prefabrikovan-
sti (stejné segmenty, jen jin# rozm!r) a*jist# $ád, kter# je 
podtr"en vzdu(nou, pravoúhlou konstrukcí. Dle svého 
soudu bych objekt primárn! situoval na jeden z*kope%-
k), nacházejících se na tramvajovém kruhovém objezdu, 
le"ícím p$ed hlavním nádra"ím Ostrava. Prostor je %ist#, 
vzdu(n#, objekt zde jist! nebude nevhodnou intervencí. 
Tu(ím, "e by zde byla i*mo"nost sní"ené frekvence kose-
ní trávy, jeliko" tato plocha není nav(t!vována pejska$i, 
d!tmi, vlastn! nik#m, p$esto je v(ak dob$e viditelná ze 
v(ech stran. Architektura v*pozadí (z*pohledu diváka sto-
jícího na tramvajové zastávce) tvarov! dosti korespon-
duje s* tímto návrhem, tedy objekt p)sobí dojmem, "e 
na toto místo skute%n! pat$í, je vhodn#, a*stává se tak 
sou%ástí stávající zástavby.“

LUKÁ$ DVORSK%
Jmenuji se Luká( Dvorsk#, jsem narozen v*Ostrav!, v*té 
také p)sobím. Vystudoval jsem obor ková$ství a* po 
st$edním vzd!lání jsem pokra%oval na vysoké (kole obo-
rem socha$ství. Ní"e uvádím souhrn sv#ch ve$ejn#ch re-
alizací v*Ostrav!.

Realizace v*Ostrav#
2013
Ostragen
2017 
Památník ob!tem holokaustu 
(návrh studentky Evy Jan%ekové rozpracovala katedra 
socha$ství Fakulty um!ní Ostravské univerzity pod ve-
dením Jaroslava Kolé(ka a* Jana &nébergera, realizoval 
Luká( Dvorsk#)
2018
Prostor a*vztah
2020
Památník ob!tem st$elby ve FNO



„VAJÍ&KA“ !VYBRÁNO K"REALIZACI#

                                             „VELKOHNÍZDO“ 
 
Velkohnízdo je alternativní variantou, při které je vytvořen obrovský chumel z velkých 
i malých vajíček (cca 12 velkých a 10 malých). 
 
 
 
 
 
 
 

 

                       „VELKOHNÍZDO II.“ 
     oto velkohnízdo je varianta provediteln  za předpokladu, e by m sto v novalo 
jedno sv tlo hmyzí ří i.  toho hníza, slo eného z 22 malých a  velkých vajíček, 
jsem ře il my lenku sv tla, které hmyz samo o sob  přitahuje, cestou k n mu 
objevuje skrý e vhodné pro ivot. 
     KONSTRUKCE:  
kotvení je ře eno obdobn , jako u přede lých variant, s tím , e horní č st je 
zkonstruov na, jako dvoudíln  klec , jen  obklopuje lampu ( nedotýk  se ji) 
na ni  jsou instalov ny malé domky, dole na sloupu pak navazují velké. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

„Vzhledem hmyzích domk) jsem sm!$oval spí(e k*bio-
morfním tvar)m, nebo, jsem se inspiroval hmyzáky sa-
motn#mi. Mou snahou bylo p$ipomenout jejich p$ítom-
nost mezi námi, dome%k)m tedy prop)j%uji tvar vají%ka, 
které chápu jako jak#si atribut "ivota. Tato vají%ka sklá-
dám do shluk), které umís,uji na %lov!kem vytvo$ené 
objekty v*p$írodním prostranství (lampy, p$ípadn! ploty), 
které hmyzáci jakoby op!tovn! kolonizují pro sebe. Sé-
rii beru jako celek, u"ívám tedy jednotné tvarosloví, do-
me%ky se od sebe li(í pouze velikostí a*mno"stvím.“

JOSEF KUKU&KA 
Studium 
2019–sou$asnost  
Ostravská univerzita, Fakulta um!ní, Socha$ství – volná 
tvorba
2016–2018
St$ední odborná (kola um!lecká a*gymnázium, Ostrava,
Design Um!ní Kov, V#tvarné zpracování kovu a*drah#ch 
kamen) 
2012–2016
SSU& AVE ART Ostrava



„SBÍRKA BROUK'“ !VYBRÁNO K"REALIZACI#

„Velk# domek je vytvo$en z*betonové skru"e o*pr)m!-
ru 100 cm a* v#(ky 50 cm, postavené na bo%ní stranu. 
Materiál i*typ prefabrikátu se mi zdál vhodn# z*d)vodu 
trvanlivosti, p$esnosti tvaru a* také industriálního cha-
rakteru. Do 50 cm (í$ky skru"e se pohodln! vejde v#pl+ 
pro hmyz tak, "e okraj skru"e tvo$í st$í(ku jako ochranu 
proti pov!trnostním vliv)m. Jako v#pl+ by byla pou"ita 
dubová kulatina s*provrtan#mi otvory r)zn#ch velikos-
tí, která se opakuje v*celé koncepci, pálené st$e(ní ta(ky 
a*stébla r)zn#ch velikostí. V(e p$ekryto pletivem. Proti-
lehlou stranu vypl+uje reliéfní kompozice brouk) „na-
píchan#ch“ pomocí h$ebík) v* pomyslném kruhovém 
ráme%ku. Jako druhá strana mince. Barevnost m)"e 
b#t zachována v*p)vodní (edi betonu nebo lze naopak 
vybarvit jednotlivé brouky a* ráme%ek do "iv#ch barev. 
Nabarvena by byla pouze reliéfní strana, s* kterou by 
hmyz nep$icházel p$i „ubytování“ do kontaktu. V*tomto 
p$ípad! by byla pou"ita v)%i "ivotnímu prost$edí (etrná 
barva na vodní nebo olejové bázi, která se vpije a*zacho-
vá charakter materiálu. Hnízdo je skrumá"í naházen#ch 
„odlo"en#ch ráme%k)“ s*hmyzem, kulatin s*provrtan#mi 
otvory a*stébel r)zn#ch velikostí.“

GABRIELA MA(ÁKOVÁ 
Studium 
2019–sou$asnost  
Katedra v#tvarné tvorby Ostravské univerzity, obor so-
cha$ství u*Akad. soch. Mária Kotrby
1992–1996
St$ední um!leckopr)myslová (kola, Ostrava, obor V#-
tvarné zpracování keramiky a*porcelánu



„BEATLES“ !VYBRÁNO K"REALIZACI#

„Brouci ve m!st!! -lenové celosv!tov! proslulé hudeb-
ní skupiny The Beatles nav(tívili m!sto Ostrava! Brouci 
brouk)m! Ostravsk# hmyzí mobiliá$ aneb Beatles v*Ost-
rav! je jednoduchá a*jasná parafráze na slavnou hudeb-
ní ikonu, kterou návrh vtipn! vyu"ívá k*propagaci tohoto 
bohulibého podniku. Konstrukce je velmi jednoduchá 
a*odolná. Broukovi(t! lze snadno osadit i*demontovat. 
Broukovi(t! m)"e b#t umíst!no na nám!stí i*v*parku. 
Brouci mohou krá%et po jakémkoli povrchu a*jak#mkoli 
prostorem. Tato ikona i*tento zám!r jsou bez hranic.“

JI)Í MARKEVI& 
V letech 2003–2010 studoval na FA VUT Brno obor ar-
chitektura a* urbanismus. B!hem studia absolvoval 
ro%ní stá" na FA TU Liberec a*ro%ní stá" na FA UPV Va-
lencia V*letech 2012–2019 získával praxi v*architektonic-
ké kancelá$i Radko Kv!ta a* soub!"n! navrhoval vlast-
ní projekty. P)sobí na Ostravsku, v*roce 2019 v*Hlu%ín! 
spoluzalo"il architektonické studio Public Atelier, které 
je zam!$eno na propojování architektury, urbanismu, 
zahradní a*krajinné tvorby, vnímá je jako neodd!liteln# 
celek. Smysluplnost architektury vidí p$edev(ím v*navr-
hování kvalitních ve$ejn#ch prostranství a*budov, ale lá-
kají ho v(echny zajímavé v#zvy. Architekturu vnímá jako 
multidisciplinární obor, klade tedy d)raz na spolupráci 
s*odborníky a*um!lci. Od roku 2018 je autorizovan#m ar-
chitektem -KA.



  

 

 

 

 

 

 

 

„LO*“ !VYBRÁNO K"REALIZACI#

„Lo.. Téma lodí jsem si vybral, proto"e chodím sailovat 
na plachetnici. Tento po"itek jsem cht!l dop$át i*brou-
k)m.“

BED)ICH MRKVA 
Vystudoval jsem St$ední (kolu nábytká$skou a*obchodní 
v Byst$ici pod Host#nem, obor Um!lecko$emeslné zpra-
cování d$eva. Aktuáln! studuji socha$ství na Ostravské 
univerzit!.



 

„HMYZÍ AGLOMERACE“ !VYBRÁNO K"REALIZACI#

 

„Tento návrh p$edstavuje m!stskou hmyzí aglomeraci 
p$ímo p$izp)sobenou pot$ebám jejích obyvatel. Ka"dé-
mu druhu hmyzu bude vyhovovat jiná nemovitost pro 
uskute%n!ní plnohodnotného a* komfortního "ivota, 
proto i* v* na(em m!ste%ku se nabízí mo"nost v#b!ru. 
V*jednom p$ípad! to m)"e b#t jednogenera%ní patrov# 
d)m, v*druhém t$eba celá radnice. Toto je vize, %ekající 
na své nové hmyzí nájemníky. Sou%ástí m!ste%ka jsou 
d$ev!né domy s*plechovou st$echou a*mezi nimi parcely 
sestavené z*r)zn#ch materiál).“

MARIE SEIBERTOVÁ 
Vystudovala jsem magistersk# obor U%itelství v#tvarné 
v#chovy pro S& a*ZU& v*Olomouci. Soust$e.uji se p$evá"-
n! na v#tvarné vyjád$ení v*prostoru skrze tvorbu objek-
t) z*(iroké palety materiál) v%etn! keramiky, prysky$ice, 
mramoru apod. S*prací s*mramorem jsem se poprvé se-
tkala u" d$íve na socha$ském sympoziu v*Plesné v*roce 
2016. Mnoho inspirace a*zku(eností ve v#tvarném oboru 
jsem také nabyla na ro%ním pobytu na univerzit! v ma-
.arském m!st! Pécs v rámci programu Erasmus. Tato 
univerzita mi umo"nila pracovat zárove+ ve dvou atelié-
rech, a*to se zam!$ením na keramick# design a*kameno-
socha$ství. Pocházím a*stále "iji v*Ostrav!.



„OSTRAVA!!!“ !VYBRÁNO K"REALIZACI#

 
 
 

 
   Velký hmyzí domek 

„Téma tohoto hmyzího domku jsem sm!$ovala k*Ostra-
v!, proto jsem st!"ejním motivem této kolekce zvolila 
ostravské logo. Objekt má minimalistick# tvar obdélní-
ku, jeho rámec je vytvo$en z*d$ev!n#ch desek spojen#ch 
závitovou ty%í. Jako podkladov# materiál je zde ve velké 
mí$e zastoupen kámen, umíst!n spolu s*dal(ími materi-
ály do gabionové sít!. Jednotlivé motivy vyk$i%níku jsem 
vyplnila materiály vhodn#mi pro "ivot r)znorodého 
hmyzu, nabízí se zde mnoho r)zn! velk#ch otvor) pro 
nové hmyzí náv(t!vníky. St$echa motivu je ponechána 
v*obrysové linii objektu a*odsazena od rámce objektu 
pouze mírn#m p$esahem do stran.“

MARIE SEIBERTOVÁ 
Vystudovala jsem magistersk# obor U%itelství v#tvarné 
v#chovy pro S& a*ZU& v*Olomouci. Soust$e.uji se p$evá"-
n! na v#tvarné vyjád$ení v*prostoru skrze tvorbu objek-
t) z*(iroké palety materiál) v%etn! keramiky, prysky$ice, 
mramoru apod. S*prací s*mramorem jsem se poprvé se-
tkala u" d$íve na socha$ském sympoziu v*Plesné v*roce 
2016. Mnoho inspirace a*zku(eností ve v#tvarném oboru 
jsem také nabyla na ro%ním pobytu na univerzit! v ma-
.arském m!st! Pécs v rámci programu Erasmus. Tato 
univerzita mi umo"nila pracovat zárove+ ve dvou atelié-
rech, a*to se zam!$ením na keramick# design a*kameno-
socha$ství. Pocházím a*stále "iji v*Ostrav!.



„SVAT% AMBRO+“ !VYBRÁNO K"REALIZACI#

„Velk# hmyzí domek je vytvo$en ze su(eného dubové-
ho d$eva. Má tvar barokního soklu, kter# postrádá sochu 
sv. Ambro"e, patrona v%el a* v%ela$). Postava svatého 
není zastoupena figurou, ale je symbolizována dírkami 
vyvrtan#mi do soklu, které slou"í hmyzu samotnému. 
Legenda praví, "e kdy" byl Ambro" mal# chlapec, vléta-
ly v%ely do jeho úst a*krmily ho medem. Nyní se Amb-
ro" odvd!%í a*poskytne v%elám domov ve svém soklu. 
P$em#(lím o* tomto konceptu jako o* jakési rehabilitaci 
nábo"ensk#ch symbol) a*zobrazování sv!tc) v*21. stole-
tí a*v*souvislostech se sou%asn#m ve$ejn#m prostorem, 
pro kter# nábo"enské prvky nejsou v*na(í zemi p$íli( ty-
pické. Kompozice dírek je nahodilá, aby p)sobila, jako by 
si v%elky ud!laly dírky samy. Malé hmyzí domky a*jejich 
hnízdo vychází z*formální stránky velkého soklu a*v*pro-
storu budou tvo$it jakoby zapomenuté (tukové prvky 
nebo opu(t!né konzoly. Hnízdo mal#ch domk) jsem 
navrhl ve dvou variantách.“

PETR SZYROKI
Studium
2012–2017 Ostravská univerzita v*Ostrav!, Fakulta um!-
ní, ateliér socha$ství
(doc. Jaroslav Kolé(ek)
2015–2016 studijní stá" na ENSA v*Bourges, Francie
2007–2011 St$ední um!lecká (kola Ostrava, Keramika

Pedagogická $innost
2018–dosud St$ední um!leckopr)myslová (kolasklá$-
ská, Vala(ské Mezi$í%í

Realizace ve ve%ejném prostoru
2020 – Památník ob!tem komunistick#ch monstrproce-
s), -apkova sokolovna, Moravská Ostrava



„KUKA&KA“ !VYBRÁN JAKO NÁHRADNÍK#

„Sv)j hmyzí p$íbytek jsem pojmenoval podle ptáka "ijící-
ho na území -eské republiky. Kuka%ka obecná je známá 
sv#m hnízdícím parazitismem, co" není zrovna ctnost-
ná vlastnost, nicmén! mi ne(lo ani tak o*vlastnosti, jako 
spí(e o*tvary. Pro%ítáním u%ebnic biologie nebo r)zn#ch 
encyklopedií jste jist! zahlédli hnízdo plné la%n#ch pta-
%ích mlá.at, jak se mlsn! sápají po potrav!, kterou jim 
nosí jejich rodi%e. Jejich ostr# tvar zobá%k), kter# p$ímo 
vy%nívá sv#m nápadn#m zbarvením, se mi velice líbil 
a*koneckonc) se tak trochu podobal i*mému návrhu. 
Paradoxn! to ani nebyl m)j prvotní zám!r. Prvn! jsem 
jen tak z*recese skládal pár náhodn#ch tvar). Tímto po-
%ínáním jsem do(el a" k*futuristicky vyhlí"ejícímu hmy-
zímu domku. Mám rád dynamické tvary, ostré hrany, 
které roz$ezávají vzduch, stejn! jako (vih mlá.at nata-
hujících se po potrav!. Jméno kuka%ka u" je jenom ta-
ková t$e(ni%ka na dortu. Ostatn!, kter# pták je ikoni%t!j-
(í ne" kuka%ka? Lidé kdysi vlastnili (mo"ná je(t! vlastní) 
kuka%kové hodiny, v* televizích b!"í seriál Kuka%ky, ku-
ka%ku poznáme podle hlasu tém!$ v(ichni. /ádn# pták 
není tak moc op$eden p$edsudky a*pov!rami jako práv! 
kuka%ka. A*t$eba jsou to jen pov!ry a*p$edsudky. Kdo ví. 
Sv#m zp)sobem mám rád kontroverzní témata. Proto si 
jedno neodpustím ani tentokrát.“

SEBASTIAN PODOLEWSKI
Jmenuji se Sebastian Podolewski, je mi 19 let a*ji" 3. ro-
kem studuji St$ední um!leckou (kolu v*Ostrav!, obor 
Pr)myslov# design – Design obalu. /iji v*obci jménem 
Byst$ice nad Ol(í a*pocházím z*6%lenné rodiny (máma, 
táta, %ty$i kluci). Mezi mé oblíbené volno%asové aktivi-
ty pat$í mimo jiné %etba, plavání, bruslení, m)j partner, 
(kola a*okrajov! se taky zajímám o*módní pr)mysl.



 

 

  

Malý domek - brouk 

- Závěsný – upevněný na okách 
- převislá plechová stříška proti dešti, otevřené části vyplněné přírodninami, jinde kousky 

dřeva 
- cca 30/40/25 cm 
- nožky a plné stěny – dřevo 

„MARINGOTKA“

„Moje domky jsou hybridy hmyzu a* architektury. Líbí 
se mi, "e p$idáním no"ek najednou dostávají zdánlivou 
mo"nost pohybu a*p)sobí mnohem "iv!ji, i*kdy" trochu 
nemotorn!. Proto u* velkého domku vycházím z* tvaru 
maringotek jako"to mobilního domku a* stejného mo-
tivu vyu"ívám i*v*návrzích pro hnízda, kde maringotky 
tvo$í pr)vod, ale i*pyramidu. Malé záv!sné domky pak 
mají evokovat hmyz lezoucí po st!nách v*r)zn#ch krko-
lomn#ch úhlech.“

NICOLA BOGVAJOVÁ
Studium 
2019–dosud  
Ostravská univerzita, Fakulta um!ní, Katedra socha$ství 
(doc. Jaroslav Kolé(ek, Martin Mydlár%ik)
2015–2019
St$ední um!leckopr)myslová (kola Jihlava-Helenín, 
ateliér Malba a*ilustrace



„ORGANICK% HMYZÍ DOMEK“

„Tento hmyzí d)m je organického rázu. Spí(e ne"li archi-
tekturu ur%enou lidem p$ipomíná obydlí vyráb!ná p$í-
mo hmyzem, %i p$ipomíná linie t!la hmyzu. Patra jsou 
tvo$ena d$ev!n#mi kruhy. Jednotlivá patra jsou poté 
libovoln! d!lena p$í%kami na men(í pokojíky, n!které 
takto vzniklé prostory jsou vypln!ny vhodn#m obsahem. 
N!kolik prostor) je v(ak ponecháno prázdn#ch, to dodá-
vá objektu na vzdu(nosti a*objekt se lépe za%le+uje  do 
okolní zástavby.“

LUKÁ$ DVORSK%
Jmenuji se Luká( Dvorsk#, jsem narozen v*Ostrav!, v*té 
také p)sobím. Vystudoval jsem obor ková$ství a* po 
st$edním vzd!lání jsem pokra%oval na vysoké (kole obo-
rem socha$ství. Ní"e uvádím souhrn sv#ch ve$ejn#ch re-
alizací v*Ostrav!.

Realizace v*Ostrav#
2013
Ostragen
2017 
Památník ob!tem holokaustu 
(návrh studentky Evy Jan%ekové rozpracovala katedra 
socha$ství Fakulty um!ní Ostravské univerzity pod ve-
dením Jaroslava Kolé(ka a* Jana &nébergera, realizoval 
Luká( Dvorsk#)
2018
Prostor a*vztah
2020
Památník ob!tem st$elby ve FNO



„PODZEMNÍ ÚKRYT“

„Tento hmyzí d)m se sna"í b#t skromn#m, nenápadn#m 
podzemním úkrytem. Nikterak se nestává dominant-
ním v*prostoru, ale naopak se sna"í splynout s*povrchem 
okolního terénu. O*to více ale p$i objevení diváka p$ekva-
pí. Základním konstruk%ním prvkem je trubka, ta m)"e 
b#t bu. ocelová nebo plastová. Ocelové roury jsou b!"-
n! k*dostání za relativn! nízkou %ástku na (roti(ti, p$í-
padn! je mo"no zakoupit novou. Plastové v!t(ího pr)-
m!ru jsou pak k*dostání ve stavebninách. Já se osobn! 
p$ikláním k*ocelové.“

LUKÁ$ DVORSK%
Jmenuji se Luká( Dvorsk#, jsem narozen v*Ostrav!, v*té 
také p)sobím. Vystudoval jsem obor ková$ství a* po 
st$edním vzd!lání jsem pokra%oval na vysoké (kole obo-
rem socha$ství. Ní"e uvádím souhrn sv#ch ve$ejn#ch re-
alizací v*Ostrav!.

Realizace v*Ostrav#
2013
Ostragen
2017 
Památník ob!tem holokaustu 
(návrh studentky Evy Jan%ekové rozpracovala katedra 
socha$ství Fakulty um!ní Ostravské univerzity pod ve-
dením Jaroslava Kolé(ka a* Jana &nébergera, realizoval 
Luká( Dvorsk#)
2018
Prostor a*vztah
2020
Památník ob!tem st$elby ve FNO



VELKÝ HMYZÍ DOMEK 
Velikost: Podstava: průměr 80 cm 

Výška: 160 cm 

Délka ucha: 90 cm 

Nahoře pozink. plech. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„NA ZDRAVÍ!“

„Kolekce Na zdraví! – dome%ky stylizované do hrní%k) 
%i tuplák).  Oblíben# symbol n!jakého spole%enství, a, 
u" mezi lidmi, tak*mezi p$ehlí"en!j(ími tvore%ky, jako je 
hmyz. Sv#m jménem evokuje i*p$ihlí"ení na tolik nezbyt-
nou p$ítomnost hmyzu v*ekosystému. Téma bli"(í m!s-
tu, ale d)le"it!j(í pro p$írodu.“

MICHAELA KOVÁ)OVÁ
Studium
– Um!leckopr)myslová (kola sklá$ská, Vala(ské Mezi$í%í, 
U"itá malba
– Momentáln! Ostravská univerzita, Fakulta um!ní, ka-
tedra socha$ství



„LEGO“

Velký hmyzí domek 

Velikost:  

Podstava: 80x140 cm 

výška: 80 cm 

Vrchní část zakryta pozinkovaným plechem. 

 

Malé závěsné domky 
Oproti velkému boční 
vstup, nahoře pozink. 
plech. Různé velikosti při 
šířce 30 cm (možno 
přizpůsobit požadavkům). 
 4 výstupky: 40x40 cm 

6 výstupků: 60x40 cm 

8 výstupků: 80x40 cm 

 

Velký hmyzí domek 

Velikost:  

Podstava: 80x140 cm 

výška: 80 cm 

Vrchní část zakryta pozinkovaným plechem. 

 

Malé závěsné domky 
Oproti velkému boční 
vstup, nahoře pozink. 
plech. Různé velikosti při 
šířce 30 cm (možno 
přizpůsobit požadavkům). 
 4 výstupky: 40x40 cm 

6 výstupků: 60x40 cm 

8 výstupků: 80x40 cm 

 

„Kolekce Lego – dome%ky jednoduch#m zp)sobem p$i-
pomínající lego kostky. Snaha o*hravost a*sympatie k*li-
dem, zejména pak t$eba d!tem, které to m)"e inspiro-
vat a*ovlivnit tématem (hmyzu) do budoucnosti.“

MICHAELA KOVÁ)OVÁ
Studium
– Um!leckopr)myslová (kola sklá$ská, Vala(ské Mezi$í%í, 
U"itá malba
– Momentáln! Ostravská univerzita, Fakulta um!ní, ka-
tedra socha$ství



 
Obr. 1 

 

 
Obr. 2, Veľký hmyzí domček /strana s vchodmi pre hmyz/. 

„TUNEL V"$ACHT,“

„Pri tvorbe kolekcie k*sú,a"i ‚Ostravsk# hmyzí mobiliá$‘ 
som sa dr"al témy baníctva, ktorú som stvárnil ve0mi 
minimalistick#m oblúkom, predstavujúcim v#rez tunelu 
v*bani. K*tomuto oblúku som sa dostal h0adaním tvaru 
netypického pre vä%(inu hmyzích hotelov. Nechcel som 
v(ak tvar, ktor# by bol príli( zlo"it#. Mohlo by to odpúta, 
moju pozornos, od funk%nosti hmyzieho hotelu a*zrej-
me by som sa viac sústredil iba na jeho vzh0ad. Ako 
predná strana ve0kého hmyzieho domku bola myslená 
strana, z*ktorej nie sú otvory pre hmyz. To ale nie je pí-
sané pravidlo a*oto%en# mô"e by, aj opa%nou stranou, 
pokia0 to tak bude vyhovova, z*h0adiska svetov#ch strán, 
umiestnenia pri stene a*podobne. Mal# hmyzí dom%ek 
má v*podstate iba jednoduch# hranat# tvar so skosenou 
prednou stranou, tak"e sa vzh0adovo podobá ve0kému 
domku, ale zárove+ ho bude jednoduché zostavi, 0u.mi, 
ktorí by ho chceli ma, u*seba doma.“

JAKUB KURTULÍK
Studium 
2019–sou$asnost  
Ostravská univerzita, Fakulta um!ní
2015–2019
Spojená (kola Ni"ná, obor Grafick# design



„KRUHOV% V,NEC“

„Základem hmyzího mobiliá$e je kruhov# v!nec, kter# je 
spleten# z*r)zn#ch druh) d$evin. Jako v#pl+ jsou pou"ity 
r)zné druhy stébla, na$ezaného a*prod!rav!lého d$eva, 
klestí, (i(ek, sena, slámy %i pletiva. Malé hmyzí domky – 
kruhového tvaru, které se seskupují do hnízda.“

MARTA VELKOBORSKÁ
Studium
2019–2021 Ostravská univerzita, Nová média, video 
a*performance
2014–2016 AMU Praha – Scénografie
2012–2014 Ostravská univerzita, V#tvarná v#chova
2009–2010 Ostravská univerzita, Intermediální um!ní
 
Praxe
2017–2021 – V#roba (perk) pro MaLu
2014–2021 – Loutková a*scénografická tvorba



„HMYZÍ DOMEK“

„Ráda bych Vám p$edstavila pomocí sv#ch technick#ch 
v#kres) v*Rhinu i*ru%n! kreslen#ch své nápady na nov# 
ostravsk# mobiliá$. Inspiraci jsem %erpala z*internetu i*ze 
své p$edstavivostí. Hmyzí mobiliá$ jsem navrhla tak, aby 
byl jednoduch# na v#robu a* spot$eboval co nejmén! 
materiálu, taky abychom si ho mohli poklidn! vyrobit 
doma a*nebyl finan%n! náro%n#.“

ELI$KA WERDICHOVÁ
Jmenuji se Eli(ka Werdichová, je mi 18 let a* jsem stu-
dentkou St$ední um!lecké (koly v*Ostrav!, oboru Pr)-
myslov# design obal). Do této sout!"e jsem se zapojila 
na pobídnutí na(eho pana u%itele Jakuba Hájka, kter# se 
o*Va(í sout!"i dozv!d!l nejspí(e prost$ednictvím inter-
netu. Jeho nápad zú%astnit se jsem p$ijala a*brala jsem 
to jako zku(enost, která m! posune v*mém oboru dále.


