TISKOVÁ ZPRÁVA

Výsledky soutěže
na Ostravský hmyzí mobiliář
Setkání poroty soutěže na Ostravský hmyzí mobiliář se uskutečnilo dne 22. 4. 2021 od 14.00 do 18.00
hodin.
Účast:
Kateřina Šebestová, Milena Vitoulová, Ilona Rozehnalová, Monika Horsáková (natáčení), Petr Kočárek, Rostislav Řeha, Martin Mikolášek, Martin Strakoš, Jan Vlček (natáčení)
Omluven: Marek Pokorný
Do soutěže se přihlásilo celkem 13 autorů se
17 soutěžními návrhy. Všechny soutěžní návrhy splnily formální podmínky a byly zařazeny do hodnocení.
Hodnocení soutěžních návrhů probíhalo ve dvou
kolech. V prvním kole porota hodnotila zejména
případnou funkčnost hmyzích domků a jejich originalitu.
Do druhého kola vybrala komise ty návrhy, u kterých usoudila, že jsou funkční, realizovatelné a nápadité. Porota také přihlížela k tomu, jakým způsobem autor přistoupil i k tvorbě malých hmyzích
domků, zda jsou pro veřejnost realizovatelné na
dílnách a zda vytvářejí s velkým hmyzím domkem
nápaditou kolekci.
V druhém kole se hovořilo o jednotlivých lokalitách, které má spolek pro hmyzí domky schválené
od vlastníků pozemků. Následně se hledaly takové
hmyzí domky, které jsou přínosné pro hmyz, jsou
atraktivní svým nápadem a zároveň vhodné pro
vybrané lokality. Porota vybrala 8 vítězných návrhů
k realizaci s tím, že nebude vyřazené ani vybrané
návrhy opatřovat komentářem, ani nebude určovat pořadí vybraných návrhů. Soutěžící budou mít
možnost sejít se s porotou během zahájení výstavy
soutěžních návrhů, která by se měla konat co nej-

dříve po rozvolnění epidemiologických opatření.
S autory vybraných návrhů se postupně sejde
přípravný tým ve složení: Ilona Rozehnalová za spolek Fiducia, sochař Jaroslav Koléšek a biolog Petr
Kočárek s tím, že se dořeší detaily finální podoby,
umístění a funkčnosti hmyzích domků, včetně řešení a umístění hnízda malých domků a dohody
ohledně přípravy malých domků pro dílnu pro veřejnost.
Porota se rozhodla vybrat následující soutěžní
návrhy, některé návrhy opatřila doporučujícím komentářem.
U všech návrhů:
• doporučuje kotvit jinak než pomocí betonových
patek (dočasné uchycení je podmínkou realizace),
• doporučuje vyřešit, aby byl velký hmyzí domek
pokud možno odsazen od země (kvůli vlhkosti
atd.),
• doporučuje více používat jako výplň špalíky z tvrdého dřeva pro samotářské včely a vosičky.
Vybrané soutěžní návrhy:
a. Petr Szyroki – „Svatý Ambrož“
Porota doporučuje, aby sokl velkého hmyzího
domku neměl dírky (nachází se u země, hmyz by
měl problém s vlhkostí, parazity atd.).
b. Marie Seibertová – „Městská hmyzí aglomerace“
Porota doporučuje realizovat zjednodušenou
variantu z poslední stránky soutěžního návrhu (bez
radniční věže). Zároveň doporučuje rozpracovat
a dořešit zastřešení hmyzího domku tak, aby do něj
přes spoje nezatékalo.

c. Seibertová – „Ostrava!!!“
d. Josef Kukučka – „Vajíčko“
Porota doporučuje umístit sestavu „vajíček“ na
samostatný sloupek, případně v jiné kompozici, neboť nebude možné realizovat na osvětlení, jak autor
navrhuje. Diskutovalo se oplechování hnízd.
e. Jiří Markevič – „Beatles“
Porota doporučuje dořešit zabezpečení výplně
na bocích postav, ukotvení desek, specifikovat odolnost překližky (podmínka udržitelnosti).

Projekt Hmyz je fajnovy!!! aneb Ostravský hmyzí
mobiliář je realizován spolkem Fiducia a financován
dotací Statutárního města Ostrava v rámci dotačního programu fajnOVY prostor částkou 500 000 Kč.
Za tuto částku bude vytvořeno 8 velkých hmyzích
domků, 8 hnízd malých hmyzích domků a cca 500
malých hmyzích domků pro veřejnost.
Zápis z jednání poroty vypracovala Ilona Rozehnalová, v Ostravě dne 26. 4. 2021

f. Gabriela Maňáková – „Sbírka brouků“
Porota doporučuje zkusit s výtvarným prvkem
hmyzu na domku pracovat jinak, návrh entomologické sbírky (přišpendleného hmyzu) jí přišel v kontextu funkce domku lehce morbidní.
g. Bedřich Mrkva – „Loď“
Porota doporučuje dořešit stékání vody zezhora,
zvednutí nad terén.
h. Lukáš Dvorský – „Kolektivní dům“
Porota doporučuje dořešit materiálové řešení
jednotlivých segmentů tak, aby byly odolné vůči
zatékání, upravit měřítko s ohledem na vybranou
lokalitu.
Náhradník: (V případě, že by některý z vybraných
návrhů nebyl realizován, porota zvolila náhradníka.)
Sebastian Podolewski – „Kukačka“
Porota by doporučila dořešit podobu velkého
hmyzího domku a materiálové řešení stříšek.

partneři projektu:

za podpory:
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„KOLEKTIVNÍ BYDLENÍ“ (VYBRÁNO K REALIZACI)
„Tento hmyzí dům vychází z mé nahodilé představy současného (20. století – současnost) obytného domu, kolektivního bydlení. Je zde cítit jistá míra prefabrikovansti (stejné segmenty, jen jiný rozměr) a jistý řád, který je
podtržen vzdušnou, pravoúhlou konstrukcí. Dle svého
soudu bych objekt primárně situoval na jeden z kopečků, nacházejících se na tramvajovém kruhovém objezdu,
ležícím před hlavním nádražím Ostrava. Prostor je čistý,
vzdušný, objekt zde jistě nebude nevhodnou intervencí.
Tuším, že by zde byla i možnost snížené frekvence kosení trávy, jelikož tato plocha není navštěvována pejskaři,
dětmi, vlastně nikým, přesto je však dobře viditelná ze
všech stran. Architektura v pozadí (z pohledu diváka stojícího na tramvajové zastávce) tvarově dosti koresponduje s tímto návrhem, tedy objekt působí dojmem, že
na toto místo skutečně patří, je vhodný, a stává se tak
součástí stávající zástavby.“

LUKÁŠ DVORSKÝ
Jmenuji se Lukáš Dvorský, jsem narozen v Ostravě, v té
také působím. Vystudoval jsem obor kovářství a po
středním vzdělání jsem pokračoval na vysoké škole oborem sochařství. Níže uvádím souhrn svých veřejných realizací v Ostravě.
Realizace v Ostravě
2013
Ostragen
2017
Památník obětem holokaustu
(návrh studentky Evy Jančekové rozpracovala katedra
sochařství Fakulty umění Ostravské univerzity pod vedením Jaroslava Koléška a Jana Šnébergera, realizoval
Lukáš Dvorský)
2018
Prostor a vztah
2020
Památník obětem střelby ve FNO

na niž jsou instalovány malé domky, dole na sloupu pak navazují velké.

„VAJÍČKA“ (VYBRÁNO K REALIZACI)
„Vzhledem hmyzích domků jsem směřoval spíše k biomorfním tvarům, neboť jsem se inspiroval hmyzáky samotnými. Mou snahou bylo připomenout jejich přítomnost mezi námi, domečkům tedy propůjčuji tvar vajíčka,
které chápu jako jakýsi atribut života. Tato vajíčka skládám do shluků, které umísťuji na člověkem vytvořené
objekty v přírodním prostranství (lampy, případně ploty),
které hmyzáci jakoby opětovně kolonizují pro sebe. Sérii beru jako celek, užívám tedy jednotné tvarosloví, domečky se od sebe liší pouze velikostí a množstvím.“

JOSEF KUKUČKA
Studium
2019–současnost
Ostravská univerzita, Fakulta umění, Sochařství – volná
tvorba
2016–2018
Střední odborná škola umělecká a gymnázium, Ostrava,
Design Umění Kov, Výtvarné zpracování kovu a drahých
kamenů
2012–2016
SSUŠ AVE ART Ostrava

„SBÍRKA BROUKŮ“ (VYBRÁNO K REALIZACI)
„Velký domek je vytvořen z betonové skruže o průměru 100 cm a výšky 50 cm, postavené na boční stranu.
Materiál i typ prefabrikátu se mi zdál vhodný z důvodu
trvanlivosti, přesnosti tvaru a také industriálního charakteru. Do 50 cm šířky skruže se pohodlně vejde výplň
pro hmyz tak, že okraj skruže tvoří stříšku jako ochranu
proti povětrnostním vlivům. Jako výplň by byla použita
dubová kulatina s provrtanými otvory různých velikostí, která se opakuje v celé koncepci, pálené střešní tašky
a stébla různých velikostí. Vše překryto pletivem. Protilehlou stranu vyplňuje reliéfní kompozice brouků „napíchaných“ pomocí hřebíků v pomyslném kruhovém
rámečku. Jako druhá strana mince. Barevnost může
být zachována v původní šedi betonu nebo lze naopak
vybarvit jednotlivé brouky a rámeček do živých barev.
Nabarvena by byla pouze reliéfní strana, s kterou by
hmyz nepřicházel při „ubytování“ do kontaktu. V tomto
případě by byla použita vůči životnímu prostředí šetrná
barva na vodní nebo olejové bázi, která se vpije a zachová charakter materiálu. Hnízdo je skrumáží naházených
„odložených rámečků“ s hmyzem, kulatin s provrtanými
otvory a stébel různých velikostí.“

GABRIELA MAŇÁKOVÁ
Studium
2019–současnost
Katedra výtvarné tvorby Ostravské univerzity, obor sochařství u Akad. soch. Mária Kotrby
1992–1996
Střední uměleckoprůmyslová škola, Ostrava, obor Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

„BEATLES“ (VYBRÁNO K REALIZACI)
„Brouci ve městě! Členové celosvětově proslulé hudební skupiny The Beatles navštívili město Ostrava! Brouci
broukům! Ostravský hmyzí mobiliář aneb Beatles v Ostravě je jednoduchá a jasná parafráze na slavnou hudební ikonu, kterou návrh vtipně využívá k propagaci tohoto
bohulibého podniku. Konstrukce je velmi jednoduchá
a odolná. Broukoviště lze snadno osadit i demontovat.
Broukoviště může být umístěno na náměstí i v parku.
Brouci mohou kráčet po jakémkoli povrchu a jakýmkoli
prostorem. Tato ikona i tento záměr jsou bez hranic.“

JIŘÍ MARKEVIČ
V letech 2003–2010 studoval na FA VUT Brno obor architektura a urbanismus. Během studia absolvoval
roční stáž na FA TU Liberec a roční stáž na FA UPV Valencia V letech 2012–2019 získával praxi v architektonické kanceláři Radko Květa a souběžně navrhoval vlastní projekty. Působí na Ostravsku, v roce 2019 v Hlučíně
spoluzaložil architektonické studio Public Atelier, které
je zaměřeno na propojování architektury, urbanismu,
zahradní a krajinné tvorby, vnímá je jako neoddělitelný
celek. Smysluplnost architektury vidí především v navrhování kvalitních veřejných prostranství a budov, ale lákají ho všechny zajímavé výzvy. Architekturu vnímá jako
multidisciplinární obor, klade tedy důraz na spolupráci
s odborníky a umělci. Od roku 2018 je autorizovaným architektem ČKA.

„LOĎ“ (VYBRÁNO K REALIZACI)
„Loď. Téma lodí jsem si vybral, protože chodím sailovat
na plachetnici. Tento požitek jsem chtěl dopřát i broukům.“

BEDŘICH MRKVA
Vystudoval jsem Střední školu nábytkářskou a obchodní
v Bystřici pod Hostýnem, obor Uměleckořemeslné zpracování dřeva. Aktuálně studuji sochařství na Ostravské
univerzitě.

„HMYZÍ AGLOMERACE“ (VYBRÁNO K REALIZACI)
„Tento návrh představuje městskou hmyzí aglomeraci
přímo přizpůsobenou potřebám jejích obyvatel. Každému druhu hmyzu bude vyhovovat jiná nemovitost pro
uskutečnění plnohodnotného a komfortního života,
proto i v našem městečku se nabízí možnost výběru.
V jednom případě to může být jednogenerační patrový
dům, v druhém třeba celá radnice. Toto je vize, čekající
na své nové hmyzí nájemníky. Součástí městečka jsou
dřevěné domy s plechovou střechou a mezi nimi parcely
sestavené z různých materiálů.“

MARIE SEIBERTOVÁ
Vystudovala jsem magisterský obor Učitelství výtvarné
výchovy pro SŠ a ZUŠ v Olomouci. Soustřeďuji se převážně na výtvarné vyjádření v prostoru skrze tvorbu objektů z široké palety materiálů včetně keramiky, pryskyřice,
mramoru apod. S prací s mramorem jsem se poprvé setkala už dříve na sochařském sympoziu v Plesné v roce
2016. Mnoho inspirace a zkušeností ve výtvarném oboru
jsem také nabyla na ročním pobytu na univerzitě v maďarském městě Pécs v rámci programu Erasmus. Tato
univerzita mi umožnila pracovat zároveň ve dvou ateliérech, a to se zaměřením na keramický design a kamenosochařství. Pocházím a stále žiji v Ostravě.

„OSTRAVA!!!“ (VYBRÁNO K REALIZACI)
MARIE SEIBERTOVÁ

„Téma tohoto hmyzího domku jsem směřovala k Ostravě, proto jsem stěžejním motivem této kolekce zvolila
ostravské logo. Objekt má minimalistický tvar obdélníVystudovala jsem magisterský obor Učitelství výtvarné
ku, jeho rámec je vytvořen z dřevěných desek spojených
výchovy pro SŠ a ZUŠ v Olomouci. Soustřeďuji se převážzávitovou tyčí. Jako podkladový materiál je zde ve velké
ně na výtvarné vyjádření v prostoru skrze tvorbu objekmíře zastoupen kámen, umístěn spolu s dalšími materitů z široké palety materiálů včetně keramiky, pryskyřice,
ály do gabionové sítě. Jednotlivé motivy vykřičníku
jsem
Velký
hmyzí mramoru
domek apod. S prací s mramorem jsem se poprvé sevyplnila materiály vhodnými pro život různorodého
tkala už dříve na sochařském sympoziu v Plesné v roce
hmyzu, nabízí se zde mnoho různě velkých otvorů pro
2016. Mnoho inspirace a zkušeností ve výtvarném oboru
nové hmyzí návštěvníky. Střecha motivu je ponechána
jsem také nabyla na ročním pobytu na univerzitě v mav obrysové linii objektu a odsazena od rámce objektu
ďarském městě Pécs v rámci programu Erasmus. Tato
pouze mírným přesahem do stran.“
univerzita mi umožnila pracovat zároveň ve dvou ateliérech, a to se zaměřením na keramický design a kamenosochařství. Pocházím a stále žiji v Ostravě.

„SVATÝ AMBROŽ“ (VYBRÁNO K REALIZACI)
„Velký hmyzí domek je vytvořen ze sušeného dubového dřeva. Má tvar barokního soklu, který postrádá sochu
sv. Ambrože, patrona včel a včelařů. Postava svatého
není zastoupena figurou, ale je symbolizována dírkami
vyvrtanými do soklu, které slouží hmyzu samotnému.
Legenda praví, že když byl Ambrož malý chlapec, vlétaly včely do jeho úst a krmily ho medem. Nyní se Ambrož odvděčí a poskytne včelám domov ve svém soklu.
Přemýšlím o tomto konceptu jako o jakési rehabilitaci
náboženských symbolů a zobrazování světců v 21. století a v souvislostech se současným veřejným prostorem,
pro který náboženské prvky nejsou v naší zemi příliš typické. Kompozice dírek je nahodilá, aby působila, jako by
si včelky udělaly dírky samy. Malé hmyzí domky a jejich
hnízdo vychází z formální stránky velkého soklu a v prostoru budou tvořit jakoby zapomenuté štukové prvky
nebo opuštěné konzoly. Hnízdo malých domků jsem
navrhl ve dvou variantách.“

PETR SZYROKI
Studium
2012–2017 Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta umění, ateliér sochařství
(doc. Jaroslav Koléšek)
2015–2016 studijní stáž na ENSA v Bourges, Francie
2007–2011 Střední umělecká škola Ostrava, Keramika
Pedagogická činnost
2018–dosud Střední uměleckoprůmyslová školasklářská, Valašské Meziříčí
Realizace ve veřejném prostoru
2020 – Památník obětem komunistických monstrprocesů, Čapkova sokolovna, Moravská Ostrava

„KUKAČKA“ (VYBRÁN JAKO NÁHRADNÍK)
„Svůj hmyzí příbytek jsem pojmenoval podle ptáka žijícího na území České republiky. Kukačka obecná je známá
svým hnízdícím parazitismem, což není zrovna ctnostná vlastnost, nicméně mi nešlo ani tak o vlastnosti, jako
spíše o tvary. Pročítáním učebnic biologie nebo různých
encyklopedií jste jistě zahlédli hnízdo plné lačných ptačích mláďat, jak se mlsně sápají po potravě, kterou jim
nosí jejich rodiče. Jejich ostrý tvar zobáčků, který přímo
vyčnívá svým nápadným zbarvením, se mi velice líbil
a koneckonců se tak trochu podobal i mému návrhu.
Paradoxně to ani nebyl můj prvotní záměr. Prvně jsem
jen tak z recese skládal pár náhodných tvarů. Tímto počínáním jsem došel až k futuristicky vyhlížejícímu hmyzímu domku. Mám rád dynamické tvary, ostré hrany,
které rozřezávají vzduch, stejně jako švih mláďat natahujících se po potravě. Jméno kukačka už je jenom taková třešnička na dortu. Ostatně, který pták je ikoničtější než kukačka? Lidé kdysi vlastnili (možná ještě vlastní)
kukačkové hodiny, v televizích běží seriál Kukačky, kukačku poznáme podle hlasu téměř všichni. Žádný pták
není tak moc opředen předsudky a pověrami jako právě
kukačka. A třeba jsou to jen pověry a předsudky. Kdo ví.
Svým způsobem mám rád kontroverzní témata. Proto si
jedno neodpustím ani tentokrát.“

SEBASTIAN PODOLEWSKI
Jmenuji se Sebastian Podolewski, je mi 19 let a již 3. rokem studuji Střední uměleckou školu v Ostravě, obor
Průmyslový design – Design obalu. Žiji v obci jménem
Bystřice nad Olší a pocházím z 6členné rodiny (máma,
táta, čtyři kluci). Mezi mé oblíbené volnočasové aktivity patří mimo jiné četba, plavání, bruslení, můj partner,
škola a okrajově se taky zajímám o módní průmysl.

„MARINGOTKA“
NICOLA BOGVAJOVÁ

„Moje domky jsou hybridy hmyzu a architektury. Líbí
se mi, že přidáním nožek najednou dostávají zdánlivou
možnost pohybu
a působí
mnohem
živěji, i když trochu
Studium
Malý
domek
- brouk
nemotorně. Proto u velkého domku vycházím z tvaru
2019–dosud
- mobilního
Závěsný – upevněný
okách momaringotek jakožto
domku ana
stejného
Ostravská univerzita, Fakulta umění, Katedra sochařství
převislá
plechová
proti dešti, otevřené
části
vyplněné
přírodninami,
jinde kousky
tivu využívám i v -návrzích
pro
hnízda,stříška
kde maringotky
(doc.
Jaroslav
Koléšek,
Martin Mydlárčik)
tvoří průvod, ale i pyramidu.
dřeva Malé závěsné domky pak
2015–2019
mají evokovat hmyz
po stěnách
- lezoucí
cca 30/40/25
cm v různých krkoStřední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín,
lomných úhlech.“ nožky a plné stěny – dřevo
ateliér Malba a ilustrace

„ORGANICKÝ HMYZÍ DOMEK“
„Tento hmyzí dům je organického rázu. Spíše nežli architekturu určenou lidem připomíná obydlí vyráběná přímo hmyzem, či připomíná linie těla hmyzu. Patra jsou
tvořena dřevěnými kruhy. Jednotlivá patra jsou poté
libovolně dělena příčkami na menší pokojíky, některé
takto vzniklé prostory jsou vyplněny vhodným obsahem.
Několik prostorů je však ponecháno prázdných, to dodává objektu na vzdušnosti a objekt se lépe začleňuje do
okolní zástavby.“

LUKÁŠ DVORSKÝ
Jmenuji se Lukáš Dvorský, jsem narozen v Ostravě, v té
také působím. Vystudoval jsem obor kovářství a po
středním vzdělání jsem pokračoval na vysoké škole oborem sochařství. Níže uvádím souhrn svých veřejných realizací v Ostravě.
Realizace v Ostravě
2013
Ostragen
2017
Památník obětem holokaustu
(návrh studentky Evy Jančekové rozpracovala katedra
sochařství Fakulty umění Ostravské univerzity pod vedením Jaroslava Koléška a Jana Šnébergera, realizoval
Lukáš Dvorský)
2018
Prostor a vztah
2020
Památník obětem střelby ve FNO

„PODZEMNÍ ÚKRYT“
„Tento hmyzí dům se snaží být skromným, nenápadným
podzemním úkrytem. Nikterak se nestává dominantním v prostoru, ale naopak se snaží splynout s povrchem
okolního terénu. O to více ale při objevení diváka překvapí. Základním konstrukčním prvkem je trubka, ta může
být buď ocelová nebo plastová. Ocelové roury jsou běžně k dostání za relativně nízkou částku na šrotišti, případně je možno zakoupit novou. Plastové většího průměru jsou pak k dostání ve stavebninách. Já se osobně
přikláním k ocelové.“

LUKÁŠ DVORSKÝ
Jmenuji se Lukáš Dvorský, jsem narozen v Ostravě, v té
také působím. Vystudoval jsem obor kovářství a po
středním vzdělání jsem pokračoval na vysoké škole oborem sochařství. Níže uvádím souhrn svých veřejných realizací v Ostravě.
Realizace v Ostravě
2013
Ostragen
2017
Památník obětem holokaustu
(návrh studentky Evy Jančekové rozpracovala katedra
sochařství Fakulty umění Ostravské univerzity pod vedením Jaroslava Koléška a Jana Šnébergera, realizoval
Lukáš Dvorský)
2018
Prostor a vztah
2020
Památník obětem střelby ve FNO

„NA ZDRAVÍ!“
„Kolekce Na zdraví! – domečky stylizované do hrníčků
či tupláků. Oblíbený symbol nějakého společenství, ať
už mezi lidmi, tak mezi přehlíženějšími tvorečky, jako je
hmyz. Svým jménem evokuje i přihlížení na tolik nezbytnou přítomnost hmyzu v ekosystému. Téma bližší městu, ale důležitější pro přírodu.“

MICHAELA KOVÁŘOVÁ
Studium
– Uměleckoprůmyslová škola sklářská, Valašské Meziříčí,
Užitá malba
– Momentálně Ostravská univerzita, Fakulta umění, katedra sochařství

Vrchní část zakryta pozi

„LEGO“
„Kolekce Lego – domečky jednoduchým způsobem připomínající lego kostky. Snaha o hravost a sympatie k lidem, zejména pak třeba dětem, které to může inspirovat a ovlivnit tématem (hmyzu) do budoucnosti.“

MICHAELA KOVÁŘOVÁ

Malé závěsné domky
Studium
– Uměleckoprůmyslová škola sklářská, Valašské Meziříčí,
Užitá malba
– Momentálně Ostravská univerzita, Fakulta umění, katedra sochařství

Oproti velkému boční
vstup, nahoře pozink.
plech. Různé velikost
šířce 30 cm (možno
přizpůsobit požadavk

4 výstupky: 40x40 cm

Obr. 1

„TUNEL V ŠACHTĚ“
„Pri tvorbe kolekcie k súťaži ‚Ostravský hmyzí mobiliář‘
som sa držal témy baníctva, ktorú som stvárnil veľmi
minimalistickým oblúkom, predstavujúcim výrez tunelu
v bani. K tomuto oblúku som sa dostal hľadaním tvaru
netypického pre väčšinu hmyzích hotelov. Nechcel som
však tvar, ktorý by bol príliš zložitý. Mohlo by to odpútať
moju pozornosť od funkčnosti hmyzieho hotelu a zrejme by som sa viac sústredil iba na jeho vzhľad. Ako
predná strana veľkého hmyzieho domku bola myslená
strana, z ktorej nie sú otvory pre hmyz. To ale nie je písané pravidlo a otočený môže byť aj opačnou stranou,
pokiaľ to tak bude vyhovovať z hľadiska svetových strán,
umiestnenia pri stene a podobne. Malý hmyzí domček
má v podstate iba jednoduchý hranatý tvar so skosenou
prednou stranou, takže sa vzhľadovo podobá veľkému
domku, ale zároveň ho bude jednoduché zostaviť ľuďmi,
ktorí by ho chceli mať u seba doma.“

JAKUB KURTULÍK
Studium
2019–současnost
Ostravská univerzita, Fakulta umění
2015–2019
Spojená škola Nižná, obor Grafický design

„KRUHOVÝ VĚNEC“
„Základem hmyzího mobiliáře je kruhový věnec, který je
spletený z různých druhů dřevin. Jako výplň jsou použity
různé druhy stébla, nařezaného a proděravělého dřeva,
klestí, šišek, sena, slámy či 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, Výtvarná výchova
2009–2010 Ostravská univerzita, Intermediální umění
Praxe
2017–2021 – Výroba šperků pro MaLu
2014–2021 – Loutková a scénografická tvorba

„HMYZÍ DOMEK“
„Ráda bych Vám představila pomocí svých technických
výkresů v Rhinu i ručně kreslených své nápady na nový
ostravský mobiliář. Inspiraci jsem čerpala z internetu i ze
své představivostí. Hmyzí mobiliář jsem navrhla tak, aby
byl jednoduchý na výrobu a spotřeboval co nejméně
materiálu, taky abychom si ho mohli poklidně vyrobit
doma a nebyl finančně náročný.“

ELIŠKA WERDICHOVÁ
Jmenuji se Eliška Werdichová, je mi 18 let a jsem studentkou Střední umělecké školy v Ostravě, oboru Průmyslový design obalů. Do této soutěže jsem se zapojila
na pobídnutí našeho pana učitele Jakuba Hájka, který se
o Vaší soutěži dozvěděl nejspíše prostřednictvím internetu. Jeho nápad zúčastnit se jsem přijala a brala jsem
to jako zkušenost, která mě posune v mém oboru dále.

