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Werkbund: made in Germany

Ve výčtu nejrůznějších spolků a institucí, které na počátku minulého století významně ovlivňovaly 
bytovou kulturu, je často neprávem opomíjen německý Werkbund. Úžasná výstava kýčů Böse Dinge 
(ošklivé – zlé věci), která byla loni šperkem i magnetem vídeňského muzea Hofmobiliendepot, po-
odhalila nesmírný kultivační potenciál této instituce.
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V roce 1907 založilo v Mnichově dva-
náct německých firem a dvanáct umělců 
zájmový spolek Werkbund s výrazným 
nacionálně-ekonomickým zaměřením. 
Jeho velkou ambicí bylo zdokonalit či 
zušlechtit veškeré výstupy německé čin-
nosti v oblasti průmyslu, řemeslné práce 
a umění. Tohoto cíle hodlali dosáhnout 
výchovou, cílenou propagandou a dis-
kusí nad příslušnou problematikou. 
Zakládací listinu podepsaly mimo jiné 
takové osobnosti jako Peter Behrens, 
Josef Maria Olbrich či Josef Hoffmann. 

Zúčastněné firmy zastupovalo mimo jiné 
knižní vydavatelství Eugen Diederich 
a továrny na bytové doplňky všeho 
druhu včetně potahových látek i stříbr-
ného zboží Wiener Werkstätte, Peter 
Bruckmann und Söhne, die Deutschen 
Werkstätten für Handwerkskunst GmbH 
a die Vereiniegten Werkstätten für Kunst 
im Handwerk A.G.
Toto hnutí vydatně podporované uměl-
ci, výrobními podniky, ale i politiky 
brzy zaujalo v německé bytové kultuře 
a v uspořádání prostředí každodenního 
života vyhraněnou estetickou, ale i etic-
kou pozici. Etablovalo etické hodnoty 
jako je kvalita, pravdivost tvaru a materiá-
lu, účelnost, funkčnost a trvanlivost. Tím 
mělo dojít k posílení vztahu mezi tvůrcem 
(designérem), výrobcem, prodejcem 
a konzumentem, stejně jako k posílení 
významu domova v odosobněné společ-
nosti poválečného Německa. O reformu 
života napříč sociálními vrstvami usiloval 
Werkbund pomocí moderně a věcně 
uspořádaného životního prostředí včet-
ně architektury. K dosažení vytyčeného 
cíle používal různé prostředky: publika-
ce, výstavy, ocenění, soutěže, ale také 
specifické nástroje jako katalogy (tzv.
Warenkunde), poradenská místa, „před-
váděcí bedny“, či dokonce seznamy 
„nepřátelských“ obrázků.

Katalog Warenkunde

Katalog Warenkunde fungoval jako nej-
lepší prostředek k výchově vkusu. První 
byl vydán v roce 1915 a byl zacílen na tři 
typy zákazníků. Obsahoval výlučně ně-
mecké zboží a kromě konzumentů měl 
oslovit a inspirovat i designéry, výrobce 
a obchodníky. Obsahem tohoto katalogu 
bylo 1600 produktů, naprosto dokona-
lých z hlediska tvaru, materiálu i použití. 

Stolní nádobí, stříbrné zboží, kuchyňské 
přístroje a nádobí, nábytek, svítidla, prů-
myslově vyráběné sériové zboží stejně 
jako umělecky vytvořené originály byly 
vybrány komisí Werkbundu a distribu-
ovány formou družstevní obchodní sítě.
Katalog zboží zůstal nezměněn až do roku 
1927, mnohé produkty byly ve 20.–30. 
letech masově vyráběny a doslova zahltily 
německé domácnosti. Naprostým hitem 
byla souprava skleněných dóz Kubus 
minimalistického tvaru pro uchovávání 
potravin v ledničce. Proto vznikl v letech 
1939–42 v režii členů Werkbundu ně-
kolikasvazkový Warenkunde se zvýraz-
něním sortimentu firem Hermann Gretch 
(výroba porcelánového zboží) a Wilhelm 
Wagenfeld (nápojové sklo). V letech 
1955–61 vznikl nový katalog Werkbundu 
– Deutsche Warenkunde s produkty fi-
rem Braun, Arzberg, WMF a POTT. 

Předváděcí bedny 
Werkbundkiste

Zcela nepřehlédnutelným výchovným ná-
strojem Werkbundu byly předváděcí bed-
ny „Werkbundkiste“. Od 50. let byly pou-
žívány v oblasti Západního Německa jako 
učební pomůcka pro propagaci řemesla, 
průmyslu a umění v gymnáziích a na od-
borných středních školách. Bedny a kuf-
ry se školám půjčovaly, aby si studenti 
osvojili „dobrý tvar“ vybraných produktů. 
Jejich sestavení do kufrů a beden se řídi-
lo požadavkem na dokonalý tvar a vhodný 
materiál produktu požadované funkce. 
Jednoduché tvary, harmonické proporce 
a křivky reprezentovaly estetickou kvalitu, 
ale stejně velký důraz byl při předvádění 
kladen na funkci. Bedny byly tématicky 
zaměřené, např. sklo, porcelán, dřevo, 
objekty do kuchyně a kromě vlastních 
produktů obsahovaly i vysvětlující texty. 
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Židle pro kavárnu Wiener Werkbundaus
stellung, Josef Hoffmann, 1930, Thonet
Mundus



Mezi oblíbené producenty vzorků pro 
předváděcí bedny patřily: porcelánka 
Arzberg a Schönwald, známý výrobce 
příborů firma POTT a sklárna Zwiesel.
Mimořádnou pozici mezi členy Werk-
bundu patří bezesporu firma AEG. Její 
elektrické přístroje byly na trhu dostup-
né už v roce 1900. Od roku 1907 zde 
získal pozici designéra malíř, architekt 
a spoluzakladatel Werkbundu Peter 
Behrens. Pracovní partnerství Behrens 
– AEG je neznámějším a nejúspěšněj-
ším příkladem prosazovaného principu 
Werkbundu – vztahu mezi průmyslem 
a uměním. Behrens byl kromě designu 
četných firemních produktů zodpovědný 
za celý vizuální styl včetně firemních tis-
kovin, navrhoval prostorové uspořádání 
prodejen a firemních výstav a dokonce 
i architekturu továren. Beze zbytku splnil 
ambiciózní cíl – posílit image firmy. Stal 
se prvním firemním designérem a art-
direktorem.
Další ukázkou marketingové strategie 
člena Werkbundu je firma Kaffee Haag. 
Ludwig Roselius, podnikatel z Brém, vy-
nalezl kávu bez kofeinu. V duchu reform-
ního názoru na život založil v roce 1906 
akciovou společnost. Její vizuální styl byl 
založen na působivé grafice: záchranný 
kruh, srdce a jednoduchá typografie. 
Černo-červeno-bílé balení propagovalo 
německou kvalitu. Roselius vsadil i na 
kvalitní porcelán, používal emailové štíty, 
plakáty a plechové krabice.
Další nepřehlédnutelnou osobností 
Werkbundu je Hermann Bahlsen se 
svým heslem: dobré zboží líbivého tvaru. 
Z USA importoval patent vakuovaného 
balení. Čtvercové sušenky Bahlsen byly 
všude prodávány ve stejné kvalitě, tvaru, 

vzhledu a za stejnou cenu. Popularitu 
výtečného produktu podpořil i vhodný 
obal: ozdobné krabice navrhovali vý-
znamní umělci v duchu dané doby.
Do konce 60. let minulého století byla cí-
lem Werbundu propagace a prosazování 
estetického a morálního „dobrého tvaru“ 
produktů. Koncem 60. let udělal pokus 
kulturu produktů kontrolovat a masově 
tím ovlivňovat spotřebitelské chování. 
Počátkem 70. let už nebyl „dobrý vkus“ 
výchovným prostředkem, poradenství se 
změnilo v impuls pro zákazníky, aby se 
podíleli na procesu výstavby bytů a měst. 

Kolonie Werkbundu

Nejznámější akcí bytové kultury podpo-
rovanou hnutím Werkbund je bezesporu 
výstava domů a vnitřního zařízení známá 
jako sídliště ve Weissenhofu u Stuttgartu 
v roce 1927. Široké veřejnosti je zde 
představena umělecká symbióza jed-
notlivých poválečných architektonických 
a designérských směrů. Proto projekty 
16 domů vypracovalo 16 renomova-
ných evropských architektů jako Walter 
Gropius, Ludwig Mies van der Rohe, Le 
Corbusier, J.P.P. Oud, Mart Stam atd. 
Josef Frank zde jako jediný Rakušan 
navrhl dvojdomek včetně nábytku, další 
rakouští architekti vybavili byty domu na-
vrženého Peterem Behrensem. Kolonie 
posloužila jako vzor pro výstavbu brněn-
ské kolonii Nový dům v rámci Výstavy 
sou dobé kultury v roce 1928 a pro vídeň-
skou kolonii v Hietzingu. Svoji premiéru 
v rámci Le Corbusierova interiéru měl ve 
Weissendorfu bidet. Němci zprvu nepo-
chopili jeho funkci a zahrnuli Francouze 
hanlivými výrazy. Tvůrci interiérů sídliště 
často sáhli i po produkci firmy Thonet.
Smyslem výstavby těchto kolonií bylo dát 
spotřebitelům návod na zdravé a kvalitní 
bydlení využívající všech výsledku bá-
dání v oblasti bytové kultury dané doby. 
Pro svoje příznivce Werkbund stanovil 
dokonce několik pravidel zařizování 
bytu. Ta platí bezezbytku i v současnosti. 
Je to např.: - Zařizuj se účelně - Ukaž se 
ve svém bytě takový, jaký jsi - Zařizuj se 
v souladu s tvými finančními možnostmi 
- Vyvaruj se jakékoliv imitaci - Neboj se 
tvarů - Neboj se barev - Usiluj o harmonii 
- Najdi v domě místo i pro umění - Dej 
svému bytu život.
Podle německého vzoru byl v roce 1912 
členy rakouské moderny (Otto Prutscher, 
Josef Hoffmann, Otto Wagner, Gustav 
Klimt, mladý architekt Josef Frank, pod-
nikatel Fritz Wärendorfer a spolek Wiener 
Werkstätte) založen Rakouský Werk-
bund. Od dva roky později už podpořil 

slavnou výstavu Werkbundu v Kolíně nad 
Rýnem. Rakouský dům, monumentální 
klasicistní stavba Josefa Hoffmanna, se 
stal jedním z jejích magnetů.
Významnou aktivitou rakouského Werk-
bundu byla výstava v muzeu MAK (rok 
1930) s byty zařízenými osobnostmi 
jako Josef Frank, Josef Hoffmann, Ernst 
Plischke, Ernst Lichtblau, Clemens 
Holzmeister atd.
Výstava Kolonie Werkbundu ve Vídni – 
Hietzingu (1932) poskytla prostor pro 
další tvůrce bytů a interiéru. Byli to: Adolf 
Loos, Josef Hoffmann, Ernst Plischke, 
ze zahraničních autorů Gerrit Rietveld, 
André Lurçat a uplatnila se zde i mladá 
Rakušanka: Margarete Schütte-Lihotsky, 
autorka tzv. Frankfurtské kuchyně a ba-
datelka v oblasti ergonomie.
Po názorové neshodě 1934 založil Josef 
Hoffmann konzervativní nový Werkbund, 
skupina kolem Franka zůstala v liberál-
ní frakci. Po průniku fašismu na území 
Rakouska emigrovali Frank, Lichtblau 
a Plischke do USA a rakouská frakce 
Werkbundu už po válce obnovena nebyla. 
Německý Werkbund byl v roce 1938 
nacisty rozpuštěn, po válce došlo k ob-
novení jeho činnosti ve formě spolkového 
svazu. Ten je dodnes funkční. Díky své 
činnosti a progresivním i když někdy až 
utopickým myšlenkám je Werkbund po-
važován za předchůdce Bauhausu.

Zdroj: tiskové materiály muzea 
Hofmobiliendepot, výstava Böse Dinge
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Stolička z pokladního sálu Poštovní spo
řitelny, Otto Wagner, 1904, Thonet

Židle s područkami, Heinrich Vogeler, 
1908, Worpsveder Werkstätte, Německo
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Židle, Richard Riemerschmied, 1905, 
Dresdner Werkstätte für Handwerks kunst, 
Německo

Klubovky a stůl pro expozici Thonet, výstava Werkbundu v Kolíně nad Rýnem, 1914, 
Otto Prutscher, Thonet

Demonstrační bedna „Nápojové sklo“, 60. léta Příbory pro Lilly Wärendorfer, Josef Hoffmann, 1904

Stolička 508, Wilhelm Schmidt, PragRudniker Korbwaren
fabrikation, 1902

Skleněné nádobí do chladničky Kubus, 1938, Wilhelm Wagenfeld, 
Vereiniegte Lausitzer Glaswerke


