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úvo d

Před koncem 19. století byla většina parfémů prodávána 
v obyčejných lahvičkách a až později přelita do osobních 
dekorativních flakonů. Od konce 20. století jsou již všech-
ny flakony navrhovány pro konkrétní parfém. Mají za úkol 
zobrazit náladu parfému a cílí na konkrétní zákazníky. 
Tomu odpovídá jejich vzhled. Flakon tvoří první dojem 
 a výrazně ovlivňuje, zda bude parfém zakoupen. 

Můj návrh se vrací ke konceptu flakonu jako osobního 
objektu. Staví se do opozice vůči dnešní masové a neo-
sobní produkci. Znovu objevuje parfém jako umělecké dílo 
a osobní rituál s ním spojený.

Cílový subjekt mé práce je žena. Žena, které záleží na 
estetice věcí, jimiž se obklopuje. Která chce obohatit svůj 
den o krátký a vznešený okamžik spjatý s aplikací par-
fému.

Parfém byl dříve vnímán jako luxusní záležitost, jako vý-
sada vyšších vrstev, jako umělecké dílo. Dnes je konzum-
ní společností vnímán jako samozřejmý a zcela běžný. Ri-
tuál spojený s aplikací parfému prakticky vymizel. Běžná 
aplikace pomocí rozprašovače zabere sotva pár sekund.

Můj návrh touží tento okamžik prodloužit  a zachytit jeho 
křehkost.

Before the end of 19th century the majority of perfumes 
was sold in plain bottles and later poured into personal 
decorative bottles. Since the end of 20th century all per-
fume bottles are manufactued for their particular scent. 
Their purpose is to display the mood of the perfume and to 
aim at particular customers. That corresponds with their 
appearance. Perfume bottle creates the first impression 
and boldly affects if the perfume is going to be purchased. 

My design is coming back to the concept of a perfume bo-
ttle as a personal object. Rediscovers perfume as a work 
of art and the ritual it connects with.  

The target subject of my work is a woman. Woman who 
cares about the estetics of things that are surrounding 
her. Who wants to enrich her day with short genteelly mo-
ment close knit with the perfume application.

Perfume used to be perceived as a luxury, as a privilege 
of a upper class, as a work of art. Today it by the consu-
rer society taken as prevalent and standard. Ritual linked 
to its application did practically disappear. Usual perfume 
application using a spray lasts barely few seconds.  

My design yearns to prolong this moment and capture its 
fragility. 
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„For me design isn‘t about creating something that is really different, but it‘s about finding things, noticing small differences in eve-
ryday life and trying to capture those small moments. .... and I thing that those small moments of happines or surprise or those 
small emotional movements it‘s what makes everyday life so rich and interesting so I guess design in the end has to be something 
that makes people happy. „

Oki Sato – Nendo
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„A perfume is a a work od art, and the object that contains it must be a masterpiece.“ 

Robert Ricci
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historie

Parfémy byly od pradávna považovány za lu-
xusní záležitost. Výrobě nádob a schránek urče-
ných k jejich skladování byla tedy věnována vel-
ká pozornost. Většinou byly vyráběny z drahých  
a ušlechtilých materiálů. Nádoba obsahující par-
fém byla považována za stejně hodnotnou, jako 
parfém samotný.1

První důkazy o výrobě parfémů pochází z Egyp-
ta a Mezopotámie, odtud se rozšířila do Persie  
a Říma.
Na území Egypta se setkáváme se zlatými, mědě-
nými nebo alabastrovými nádobami. K uskladnění 
vonných mastí byly taktéž používány nádobky 
dřevěné. Mnoho nádob bylo nalezeno i v hrobkách 
faraónů, což svědčí o jejich důležitosti.2

Na stejném území se také setkáváme s první-
mi skleněnými flakony. Ty byly malého rozměru 
a různorodých tvarů.3

V Palestině byly užívány skleněné lahvičky. Ty byly 
většinou z barevného skla s dlouhým úzkým 
krčkem. I zde byly parfémy nalezeny v hrobkách.4

V oblasti Severní Sýrie a Rhodosu byly používány 
flakony alabastrové tvarů antických amfor.5

V Řecku a Římě hrály parfémy velmi důležitou roli 
jak ve společenském, tak v náboženském životě. 
Řekové pro vonné látky vytvářeli ručně malované 
amfory, často i nádoby ve tvaru zvířat. Pro méně 
drahocenné parfémy byly používány pouze misky 
s víčkem.
V Římě se k uchování parfémů hloubily otvory do 
nitra drahých kamenů.6

Od prvního století př. n. l. se zde objevují i flakony  
z litého a foukaného skla.7

V oblasti starověké Činy se užívaly nádoby z lako-
vaného dřeva, jadeitu a porcelánu.

Od 4. století antická kulturní tradice postupně upa-
dávala a tak velký vzestup výroby flakonů přišel až 
v 11. století v souvislosti s křížovými výpravami. Díky 
nim se do Evropy dostávaly nové druhy parfémů  
a s nimi i nové nádoby.

Ve 13. století se centrem výroby skla staly Benátky. 
Z italských zemí se pak flakony rozšiřovaly po 
celé Evropě.8

Od středověku byly mimo vonné kapaliny oblíbené 
také vonné látky v pevném stavu. Ty byly vkládá-
ny do schránek, které sloužily také jako šperky.  
V období renesance a baroka byl rozšířen takzva-
ný pomander, jehož název pochází z francouzské-
ho pomme d´ambre, v překladu jablko ambry. Jed-
ná se o kovovou ornamentálně zdobenou kouli  
s malými komůrkami. Ty se plnily vonnými látka-
mi. Pomandery prý měly nositele ochraňovat před 
morem.9
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V období 17. a 18. století byla flakonérie velmi rozvi-
nutá ve Francii. Navazovala na italskou tradici. Ba-
rokní flakony se vyznačovaly kónickými tvary. Ke 
zdobení bylo užíváno fazetování nebo rytin. Zátky 
byly skleněné či kovové.10

Období rokoka bylo charakterizováno velkým spek-
trem použití parfémů a rozmanitostí flakonů. Na 
území Anglie a Německa se v tomto období použí-
valy i flakony porcelánové.

V poslední čtvrtině 18. století se ve flakonerii začí-
ná projevovat klasicismus. Formy přejímaly klidnou 
linii a vycházely z tvarů antické keramiky. Ke zdo-
bení se používaly hlavně brus a malba na mléčné 
sklo, která měla evokovat porcelán.11

Na počátku 19. století byly charakteristické jed-
noduché tvary s minimalistickým dekorem. Zá-
jem o flakonerii lehce ustoupil, neboť porevoluční 
francouzská aristokracie se přeorientovala na 
skromnější životní styl. 

Éra Napoleona Bonaparte k flakonům znovu obrací 
pozornost. Používaly se flakony typu vinaigrette.12

 
Jednalo se o drobné schránky podobné již zmíně-
ným pomanderům. Obsahovaly houbičku napuště-
nou vonnými látkami, obvykle rozpuštěnými v octě 
(odtud pochází i jméno). Tato houbička byla umístě-
na pod perforované víčko.13

Od 30. let se používaly slavné flakony s rozprašo-
vači. 

Empírové sklo bylo stejně jako to klasicistní spíše 
jednoduché. Skleněné nádoby byly doplňovány ko-
vovými klasicistními ornamenty. 14

Během druhé poloviny 19. století se odvětví flako-
nerie začíná výrazně měnit. 
V roce 1867 byly na výstavě v Paříži parfémy vy-
členěny z kategorie hygieny a povýšeny na katego-
rii samostatnou. Zájem o parfémy vzrůstal s jejich 

rostoucí dostupností. Dříve byly parfémy výsadou 
lidí vysokého sociálního statusu. 
V poslední čtvrtině 19. století se však parfémy 
staly, díky inovacím v technologii výroby a použi-
tím syntetických látek, dostupnějšími.

Parfémy byly prodávány v jednoduchých lahvič-
kách a později přelévány do zdobných flakonů dle 
osobního vkusu. 
V roce 1906 se tvoří spolupráce mezi parfumé-
rem Francoisem Coty a René Laliquem. Ten na 
Cotyho přání tvoří dekorativní flakon dostupnější 
širším vrstám.15

Od této chvíle se začínají spojovat určité vůně  
s jednotným komerčním flakonem.
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Současné flakony

Nabídka parfémů je dnes velmi široká a každý rok 
se na trhu objeví nové vůně. 
Vzhled flakonů má tedy za úkol zaujmout zákaz-
níka. Z toho pramení i jejich velká extravagance, 
rozmanitost tvarů a barev. 

Flakony mají tedy často ve své snaze upoutat 
pozornost tendenci sklouzávat  svou podobou až 
ke kýči.

Jednodušší lahvičku si „mohou dovolit“ pouze vel-
mi známé značky jako Dior či Chanel, u kterých 
je právě tvar flakonu již spojen s konkrétní řadou 
vůně. 
V tomto případě je pouze drobně upravován his-
torický design lahvičky. 
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Při navrhování tvaru flakonu jsem chtěla co nejví-
ce podtrhnout eleganci skla. 

Prvotní inspiraci jsem hledala ve starých flako-
nech a to hlavně těch navrhovaných Réné La-
liquem.
Dále jsem vycházela z prací Constantina Brancu-
siho a to v první řadě z jeho sérií Pták v prostoru. 
Zde mne inspiroval plynulý a elegantní přechod 
tvarů v harmonické křivce.  Tento pocit jsem se 
snažila přenést i do svého návrhu a to v komuni-
kaci zátky s hmotou flakonu.

Ergonomie v návrhu flakonu nehraje nijak výraz-
nou roli. U mého flakonu se však počítá s tím, že 
jej žena při aplikaci uchopí do ruky. 

Proto jsem se snažila, aby tvar lahvičky příjemně 
seděl v dlani. Detail na dně nádoby umožňuje při-
držení prstem, které vyvolává dojem pevnějšího  
a bezpečnějšího uchopení. 

návrh tvaru

NÁVRH TVARU16

V mém návrhu je klíčová samotná zátka, kterou 
jsem nahradila dnes běžný rozprašovač. 
Tato zátka se zužuje do tenké tyčinky, která slou-
ží k aplikaci parfému. 
Díky tomuto způsobu aplikace, vycházejícímu 
z historických flakonů, se žena dostává do in-
timnějšího kontaktu s vůní.

V případě, že se hladina parfému dostane pod 
úroveň aplikační tyčinky, nanáší se parfém prsty, 
za pomocí otočení celé nádobky, jako tomu bylo 
 i u historických flakonů.
 
Snažila jsem se, aby můj návrh byl nejen funkční 
ve smyslu designu, ale aby byl i objektem v so-
chařském slova smyslu. 

Hrála jsem si s komunikací vnějšího a vnitřního 
prostoru objektu. Nitro flakonu je narušeno tyčin-
kou, která jím prochází jako dlouhá jehla a vnáší 
do něj napětí. 

Zakončení tyčinky drobnou kuličkou symbolizuje 
kapku, zároveň díky němu vlastní kapka parfému 
k tomuto místu lépe přilne. 

Nálada celého flakonu se pak mění podle vlast-
ního množství parfému, které v daném okamžiku 
obsahuje.

Plné sklo zátky je v kontrastu s křehkou skoře-
pinou samotné nádoby a zároveň komunikuje 
 s parfémem v nádobě, tvořícím podobný optický 
dojem. 

Je-li nádoba naplněna, jehla procházející kapali-
nou není tak zřetelná a působí jen jako přelud, 
dojem, optický klam. Jak parfém postupně ubý-
vá, dostane se jehla těsně nad jeho hladinu  
a kapka na konci tyčinky touží ukápnout. 
Této kapce pak v prázdném flakonu vychází sa-
motná hmota skla vstříc a tvoří jev, vznikající při 
dopadu kapky na hladinu, zastavený v čase.



NÁVRH TVARU

BRANCUSI, PTÁK V PROSTORU, 1928
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RENÉ LALIQUE, BOUCHON EUCALYPTUS, 1919RENÉ LALIQUE, LA PERLE NOIR, 1922
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UKÁZKA POUŽITÍ TYČINKY VE FLAKONERII

NÁVRH TVARU 19

TOKUJIN YOSHIOKA, MOON FRAGMENT, 2009



Vzhledem k tomu, že můj návrh se vzdaluje mo-
derním komerčním návrhům, rozhodla jsem se, že 
by se měl pohybovat na pomezí designu a volné 
tvorby. 

Skleněný flakon jsem chtěla obklopit obalem, evo-
kujícím jemnost, hebkost a křehkost. A to aniž by 
materiál musel nutně být hebký (např. textilní). 
Chci tak postavit vážné a pevné sklo do kontras-
tu s materiálem působícím jemným organickým 
dojmem.

První inspiraci jsem hledala v přírodě.  A to ve 
strukturách mořských živočichů (korálů a hvěz-
dic), v rostlinné říši ( převážně ve strukturách kvě-
tů) , mikrobiologii, histologii. 
Uvědomila jsem si, že tímto dojmem na mne půso-
bí drobné, hustě se opakující struktury. 

Struktura

STRUKTURA 

Následně jsem inspiraci hledala v oboru parfému 
velmi blízkém a to módě. Konktrétně haute coutu-
re, která se velmi soustředí právě na detail, drob-
né výšivky z korálků a krajky. Haute couture je 
nepopiralně spjata s ženou, ať už ženou, která 
krajku ručně tvoří, tak se ženou, které je oděv ur-
čen. 

„Ženám náleží okázalý vzhled za závratné ceny, 
pro muže je tu strohý černý oděv, symbol nových 
hodnot rovnosti a šetrnosti, racionality, disciplíny, 
mírnosti a přísnosti. „ (Lipovetsky 2005: 106)16

Při hledání vhodného materiálu jsem narazila na 
šperky autorky Christel van der Laan, vyrobené 
za použití polyesterových visaček. Tento materiál 
mě zaujal natolik, že jsem se rozhodla s ním ve 
svém projektu experimentovat. 

Jak jsem již zmínila, arfémy byly od pradávna 
považovány za luxus a výsadu vyšších vrstev. 
Výjimečnost a luxus bývá však až stereotypně 
spojován s konkrétními materiály. Pojem luxusu 
jako takového se však v průběhu historie mění. 
Produkty považované společností za luxusní jsou 
dnes, stejně jako ty běžné, převážně vyráběny 
sériově. Co je tedy luxus? Dnes se největším lu-
xusem stává ruční výroba.(viz zmiňovaná haute 
couture)

Použití těchto visaček se tedy nejen odvolává na 
samotné módní odvětví, ale staví tento materiál 
do pozice naprosto odlišné té, která mu byla spo-
lečností přidělena. Visačky jako symbol konzumu 
a neudržitelnosti jsou použity pro vytvoření křeh-
ké, intimní struktury. Ruční splétání pak odkazuje 
na drobné manuální práce v historii úzce spjaté 
se ženou a exklusivitu Haute couture.

Z věci podřadné se stává věc luxusní. 
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STRUKTURA 

CHISTEL VAN DER LAAN, PRICELESS, 2004
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výroba / sklo

Výrobou mého projektu se zabývala firma Detesk 
v Železném Brodě.

Pracuje s borokřemičitým sklem. To vyniká svou 
vysokoteplotní a chemickou odolností a nízkou 
teplotní roztažností.
Z tohoto skla se vyrábí široké spektrum výrobků 
technického a laboratorního skla.

Firma sklo dostává v trubicích, tyčích nebo profi-
lech a ty následně zpracovává. 
Tyče jsou nejprve upraveny na délku požadova-
nou k dalšímu zpracování. 
K tomuto účelu se používá technika štípání, kdy 
je trubice bodově zahřívána „ostrým“ plamenem 
s příměsí vodíku. 
Následně je za pomocí poklepu diamantovým hro-
tem v místě zahřátí rozštípnuta.Touto technologií 
vzniká velmi ostrý a přesný řez. 
Řez je následně plamenem zataven a vzniká ne-
ostrá hrana.

Vlastní tvar je dosažen pomocí stroje na princi-
pu soustruhu. Stroj zajišťuje automatický přísun 
vzduchu a rovnoměrné otáčení. Samotné tvaro-
vání však probíhá manuálně. 

Po dosažení požadovaného tvaru jsou výrobky 
temperovány v peci. Tím dochází k odstranění pnutí,  
které ve skle vzniklo při úpravě tvaru soustruže-
ním. Temperování se také používá jako mezipro-
ces k obnovení vnitřní struktury při tvorbě složi-
tějších tvarů.  
Po temperování mohou být předměty povrchově 
upravovány. 

Tato technologie dovolila vytvořit velmi jemné de-
taily, kterých na huti dosáhnout nelze. 
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TECHNICKÝ VÝKRES (mm)
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výroba / polyester

VÝROBA28

Tato část mého návrhu byla vytvořena ručním proplétáním 
a vzájemným spojováním visaček na formě.
K vytvoření struktury, obkloupující můj flakon, jsem použila 
okolo jednoho tisíce visaček.
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Ve své bakalářské práci jsem se pro svůj blízký vztah 
k módě a díky oblibě parfémů rozhodla navrhnout fla-
kon. Toto téma mě lákalo i proto, že jsem doposud ni-
kdy nepracovala se sklem. 

Protože tématem flakonerie se již zaobíral nespočet 
návrhářů a umělců, rozhodla jsem se postupovat spí-
še nekonvenčním způsobem a svůj design postavit na 
konceptu. 
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