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Bořek Šípek, designér a architekt, který dosáhl světových ocenění a jehož díla lze nalézt
ve světových muzeích i v soukromých sbírkách, je známý především jako sklářský výtvarník a hradní architekt prezidenta Václava Havla. Šípek je ale také autorem rozličných kusů
nábytků, ať už jsou to židle, křesla, pohovky, knihovny nebo kabinety. K nábytku se vrací i
nyní. Novou výzvou se pro něj stal dýhovaný nábytek, který navrhl pro chrudimskou firmu
Jan Ficek Dřevovýroba. Jejich propracované technologie mu umožnily využít laserem řezané
vysoce kvalitní dýhy ze všech známých druhů dřeva a vytvořit tak originální intarzovaný
nábytek. Jan Ficek si přál obnovit jeho složitou výrobu a dokázat tak, že pro jeho firmu je
úkolem, se kterým se dokáže se ctí vypořádat a přinést na trh luxus, který zde tradičně
býval. Oslovil tedy Bořka Šípka, designéra, který patří už dlouhá léta mezi špičku ve svém
oboru, aby byl výsledek tak kvalitní, jak je to jen možné.

Jan Ficek Dřevovýroba – rodinná firma s dlouholetou tradicí, ve které dnes pracuje již
třetí rodinná generace, se dosud zaměřovala hlavně na výrobu sesazenek z dýh ze všech
známých druhu dřevin, které dodává výrobcům nábytku, dveří, plovoucích podlah a obkladových panelů, a na doplňkový sortiment pro drobné truhláře a truhlářské firmy, jako jsou
dýhové hrany, řezivo, masivní podlahy apod.
Firma, jejímž zakladatelem byl Jan Ficek (*1913 – †1986), byla založena v Chrudimi roku
1946. V této době zakoupil Jan Ficek objekt starého mlýna a po provedení nejnutnějších
oprav zahájil výrobu. Výrobním programem byly výrobky ze dřeva, jako jsou radioskříně,
hračky, intarzované obrazy, dřevěná galanterie apod. V únoru roku 1948 po komunistickém
převratu byla firma bez náhrady znárodněna a rodina majitele vystěhována z objektu firmy.
V roce 1989 požádal syn zakladatele firmy - Jan Ficek o vrácení znárodněného majetku a od
roku 1992 znovu spustil výrobu pod názvem Jan Ficek Dřevovýroba. V roce 2013 se firma
rozhodla navázat na tradici z roku 1946 a zahájila výrobu luxusního nábytku, k jehož výrobě
používá nejkvalitnější ručně a laserem vyřezávané dýhy a sesazované intarzie. Ve stejném
roce se firma stala rovněž členem Asociace českých nábytkářů.

HELENA
knihovna

Femme fatale, která změnila dějiny, poplete hlavu i vám. Její nadpozemský půvab a neodolatelná svůdnost prostupují originálně řešenou knihovnou a vyzývají k zastavení. Při čtení
o složitých intrikách, obětování malé Ifigenie bohům a plavbě do nedobytné Troje si můžete
na chvíli odpočinout Heleně na klíně. Korpus knihovny je tvořen dýhovanou deskou z přírodní
dýhy wenge, nohy jsou vyfrézovány z masivu wenge. Přední část knihovny tvoří propracovaná intarzie z přírodní dýhy wenge a bubinga zakončená ochranným polyuretanovým lakem
s 50% leskem.

Výška 1600 mm
Šířka 500 mm
Hloubka 930 mm
(korpus + sedačka)

PARIS

knihovna

Překrásný mladík, nad jehož půvabem se rozplývaly i samotné bohyně, si svým rozhodnutím udělal ze života cestu rájem i peklem zároveň. Krásná Helena, která ho na první pohled
okouzlila, mu vnesla do života lásku, nenávist a zkázu. Paris se jí přesto nedokázal vzdát
a bránil ji pevně po celý svůj život. Jeho odhodlání a touha nenechat se nikým a ničím
omezovat vtiskla silnou stopu do vzhledu štíhlé vysoké knihovny se silnými rameny. Korpus
knihovny je tvořen dýhovanou deskou z přírodní dýhy wenge doplněné masivními prvky
stejné dřeviny. Intarzie na zádech knihovny představuje rozpohybovanou postavu a je tvořena přírodní dýhou v kombinaci wenge, bubinga.

Výška 2240 mm
Šířka 600 – 1350 mm

AGAMEMNON
bar

Mohutný a plný síly jako mykénský král, připravený dokázat nemožné a dominovat, to je výjimečný bar vyrobený z masivu wenge spolu s dýhovými intarziemi
v kombinaci wenge a bubinga. Uvnitř baru jsou na kovových opěrách umístěny
dvě police, barová deska je sklopná. Materiál nejvyšší kvality a propracované laserové technologie s následným vysoce náročným ručním zpracováním umožňují
využít nádhernou barvu a unikátní kresbu přírodních dýh k vytvoření netradičních
intarzií v moderním pojetí.

Výška korpusu 1120 mm
Šířka 450 mm
Hloubka 327 mm
výška korpusu + sklopná deska1600 mm

ACHILLES
skládací stolek

Achillova matka, mořská bohyně Thetis si přála, aby byl její syn nesmrtelný. Podle jedné pověsti ho koupala po narození v podsvětní řece Styx, podle druhé verze ho potírala ambrózií
a zakalovala nad ohněm. Ať už to bylo jakkoli, jedno místo uniklo její pozornosti - pata, která
se mu stala osudnou. Rozkládací stůl dostal stejně důkladnou péči, ale žádných Achillových
pat se v jeho případě není třeba bát. Podnož je vyrobena z masivního dřeva wenge, madlo
na přenášení je pro zvýšení pohodlí zaoblené. Princip rozkládání je založen na podnoži stolu,
která při rozložení vytvoří kříž. V horní části podpěrných nohou jsou otočně připevněny podpěrné luby stolové desky, které se při rozložení zasouvají pod druhou stolovou desku. Samotná deska stolu je dekorováná přírodní dýhovou intarzií v kombinaci wenge a bubinga, ze
které lze vyčíst jedinečný život každého stromu použitého při výrobě tohoto kusu.

Výška 750 mm
Šířka 700 mm
Délka 800 mm

PATROKLOS
skládací židle

Patroklos, věrný druh a přítel Achilleův, stál ve všech bitvách po jeho boku. V bitvě o vaši
přízeň a spokojený život tomu není jinak, a proto má i rozkládací stůl Achilles svého druha,
rozkládací židli Patroklos. Nosná část židle je vyrobena z masivu wenge, sedák a rozkládací
zadní podpěrná část je s masivními nákližkami a dýhovou intarzií v designu wenge a bubinga.Rozkládací zadní podpěrná noha je otočná ve spodní části nosné konstrukce. Napojení
nohy a sedáku je na ocelové tyči, která tvoří spojovací prvek a plní otočnou funkci. Sedák je
pohyblivý pomocí čepu.

Výška celková 970 mm
Výška sedáku 450 mm
Hloubka sedáku 385 mm

ODYSSEUS

koutek denních radostí

Odysseus patřil mezi nejváženější antické vojevůdce, převyšoval ostatní svou moudrostí
a důvtipem, který využil mimo jiné i v trojské válce. Lest v podobě Trojského koně, která pomohla Řekům k dobytí Troje, byla jeho nápadem. Odysseus je ale také příkladem milujícího
manžela, který se snažil válce vyhnout a přál si zůstat se svou krásnou ženou Penelope. Jeho
příběh se nám stal inspirací pro hravý rohový solitér. Pestrost Osysseových zážitků odráží
důmyslný systém dýhovaných skříněk a polic v dekorech palisandru, bubinga a wenge. Povrch všech dýhovaných desek je zakončen polyuretanovým lakem s 25% leskem, zásuvky
a dvířka jsou osazené křišťálovými úchytkami.

Výška 2680 mm
Šířka na každou stranu 1030 mm

PRIAMOS
stůl

Trojský král měl na svých bedrech břímě odpovědnosti za osud města po celý dlouhý život. Musel
být pevný v rozhodnutích a schopný čelit svým vlastním chybám. Jeho pevnost a majestátnost
se vlila do stolu, za kterým lze dělat i státnická rozhodnutí. Mohutná stolová deska je dekorována
nádhernou propracovanou intarzií ve tvaru tančící postavy z tropických dřevin wenge, bubinga
a tineo s polyuretanovým lakem ve vysokém lesku, který zabraňuje poškození přírodní dýhy.
Stejný motiv tančící postavy se opakuje i na intarzii na trnoži stolu. Nohy stolu jsou dýhované
v dekoru wenge a nabízejí i malé odkládací prostory.

Výška 750 mm
Šířka 800 mm
Délka 200 mm

HERA
stůl

Mohutný kulatý stůl svou vizáží připomíná doby největší slávy bohyně Héry.
Té, která byla nejmocnější mezi bohyněmi a neustále se snažila udržet
u rodinného krbu svého záletného manžela, boha Dia pomocí složitých intrik. Intrikovalo se a dumalo i při výrobě složitého stolu, jehož vrchní deska
je tvořena přírodní dýhovou intarzií v dřevinách wenge a bubinga v kombinaci s masivními prvky. Karty, které se na stůl nevykládají, mohou zůstat na
odkládací ploše spodní desky dýhované dřevinou wenge, nohy jsou vyrobeny z masivu dřeva wenge

Výška 730 mm
Průměr 1300 mm

AFRODITÉ
stolek

Bohyně krásy a lásky propůjčila svou sličnou tvář, dokonalé tělo a ženskou rafinovanost ke
vzniku mimořádného kusu solitérního nábytku. Stolek, na který si raději jablko sváru neodkládejte, ale klidně si na něm vypijte váš oblíbený šálek kávy, má horní desku tvořenou intarzií z přírodních dýh z tropických dřevin wenge a bubinga. Povrch desky stolu je dokončen
polyuretanovým lakem s 50% leskem. Nohy stolku jsou z masivu wenge.

Výška 500 mm
Průměr 700 mm

HEKABÉ
knihovna

Hekabé byla vznešenou a ušlechtilou královnou, vzorem ženy
a matky, která králi Priamovi porodila celkem 19 synů. Přesto
byl její osud a konec života ponurý a plný slz. Přežila všechny
své syny, zavražděné v Trojské válce, i svého manžela krále
Priama, kterého surově ubil Achilles. Sama zemřela v zajetí
s puklým srdcem. Knihovna má poměrně netradiční tvar, který
symbolizuje především vznešenost a ušlechtilost královny Hekabé. Korpus je dýhovaný dřevinami wenge, padouk a javor.
Skleněné dveře jsou doplněny o netradiční křišťálové úchytky.

Výška 1600 mm
Šířka 680 mm
Hloubka 400 – 600 mm

Bořek Šípek
Architekt a designer Bořek Šípek, nar. 1949 v Praze, studoval nábytkový design na Střední uměleckoprůmyslové škole
v Praze, architekturu na University of Applied Arts v Hamburku a filozofii na Technické univerzitě ve Stuttgartu. Doktorát v oboru architektura získal na Technické univerzitě v roce 1979. Od roku 1990 byl profesorem architektury na
UMPRUM v Praze, od roku 1996 do roku 2004 profesorem architektury na Academy of Applied Arts ve Vídni a v roce
1998 byl prezidentem Václavem Havlem jmenován hradním architektem Pražského hradu. Od roku 2005 do roku 2012
byl děkanem Fakulty architektury na Technické univerzitě v Liberci, kde po skončení funkčního období působí dodnes.
Šípkova architektonická díla jsou k vidění po celém světě a získala několik prestižních cen. Vedle architektury pracoval
i jako designer pro řadu předních výrobců, jako jsou Cleto Munari, Driade, Karl Lagerfeld, Sawaya & Moroni, Vitra, Manufactures Nationales de Sevres, Swarovski, Wittmann, Sugahara Glass a Anthologie Quartett.
Šípek měl za svůj život celou řadu sólových výstav ve významných mezinárodních muzeích a uměleckých galeriích
jako jsou např. the Musée des Arts Décoratifs, Lyon, Francie (1987), the Stedelijk Museum, Amsterdam, Nizozemí
(1991), the Vitra Design Museum, Weil am Rhein, Německo (1992), Narodní Muzeum v Praze (1998), the Haar Galery,
Paříž, Francie (2005), the National Art Museum, Shanghai, Čína (2006), the Placa D’Or, Paříž, Francie (2008), aj. Jeho
díla jsou také součástí stálých expozic mnoha světových muzeí včetně the Corning Museum of Glass v New Yorku, the
Denver Art Museum, the Stedelijk Museum v Amsterdamu, the Design Museum v Londýně, the Museo Internazionale
delle Ceramiche ve Faenze v Itálii a v neposlední řadě Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.
Nyní žije Bořek Šípek převážně v Praze, kde má architektonické studio, a v Novém Boru, kde tvoří ve své sklárně
Anežka.
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