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„Umění spotřebiče“ 
– to jsou desítky let společné práce v ý vo-
jářů – konstruktérů, designérů i technologů, 
častokrát v ysoce hodnocené doma, a díky 
exportu v ýrobků z Hlinska i v zahraničí.

 „Umění a spotřebiče“ 
– to nejsou jen stovky a tisíce návrhů desig-
nérů, propagačních grafiků i fotografů.

 „Umění (a) spotřebiče“ 
– to je v ýstava, která ukazuje cestu v ýrob-
ků populární značky ETA ze skicáků desig-
néra přes r ýsovací prkno konstruktéra na 
v ýrobní linku a odtud do v ýkladních skříní 
i na stránky prospektů. 

Myšlenka v ýstav y př ipomínající „fenomén ETA“ se zrodila před 
několika let y ve spolupráci Východočeské galerie v Pardubicích 
a Národní ho technického muzea, když se tehdy shodou šťastných 
okolností nask y tla možnost prezentovat unikátní předmět y a ob-
razov ý materiál z bý valého podnikového muzea a archivu ETA a. s. 
v Hlinsku. K projektu se záhy př ipojila Galerie v ý t varného umění 
v Chebu, respektive její pobočka Retromuseum. V jeho dramaturgii 
je to totiž už třetí v ýstava věnovaná nějakému v ýraznému podni-
ku socialistické ér y, jehož v ýrobk y představují důležit ý př íspěvek 
k designu této epochy. (Ty předchozí byly věnovány Botaně Sku-
teč, respektive značce Botas a v ýrobkům Plastimatu Liberec, letos 
bude ještě následovat náby tek z Jitony Soběslav.)
V loňském roce byla v ýstava ETA – umění (a) spotřebiče předsta-
vena ve Východočeské galerii. Zaměř ila se na v ýrobk y čt yř nejex-
ponovanějších kategorií – v ysavače, kuchyňské strojk y, tepelné 
spotřebiče pro př ípravu pokrmů a žehličk y. V Retromuseu jsou 
nyní k vidění také v ýrobk y dalších kategorií se značkou Elektro-
-Praga a ETA, které ovlivnily život našich domácností. Výstavu 
s časov ým záběrem od počátku čt yř icát ých let do konce let osm-
desát ých obohacují originální obaly, propagační materiály, návody 
a další tiskoviny.
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B o h a t á h i s to rie
Pr vopočátk y v ýroby elektrospotřebičů v Hlinsku, 
která později proslavila značku ETA, sahají až do roku 
194 3, kdy pražsk ý podnikatel Jan Prošvic spolu s cho-
těbořsk ým tovární kem Vilémem Eckhardtem založil 
továrnu ESA, oficiálně v yrábějící rozdělovače k ně-
meck ým protitankov ým bateriím. Zároveň zde tajně 
zahájil v ýrobu pr vních elektrospotřebičů – jedno-
duchých žehliček, k nimž př ibyly stejně jednoduché 
vař iče. Po válce se v ýroba dále rozví jela. 
V únoru 1948 následovalo znárodnění této malé firmy, 
Prošvicovo zatčení a začlenění firmy do podniku 
Elektro-Praga. Ten se stal monopolním českoslo-
vensk ým v ýrobcem většiny elektrospotřebičů pro 
domácnost. Sy til hladov ý poválečný českosloven-
sk ý trh „za železnou oponou“ nov ými generacemi, 
a mnohdy i nov ými kategoriemi v ýrobků pro zv ýšení 
životní úrovně i usnadnění práce zaměstnaných žen. 
V roce 1960 zaměstnával podnik, jehož areál neustále 
rostl, přes 2800 lidí a v yráběl 12 t ypů elektrospotře-
bičů. Už o šest let dř íve byl také zahájen expor t na 
zahraniční trhy. Ten rostl nejen v šedesát ých letech, 
ale zejména od poloviny let sedmdesát ých. 
Expor t s důležit ým podí lem západních trhů – ovšem 
v režii centrální ho ř ízení státu – byl jedním z hlavních 
důvodů neustálého zdokonalování a stř ídání v ýrobků. 
To bylo u většiny podniků, zásobujících pouze tuzem-
ské trhy nebo trhy zemí RVHP, velmi vzácným jevem.   

Ele kt r o - Pra ga a v ý t va rn íc i
Práce designérů – většinou označovaných jak prů-
mysloví v ý t varníci – velmi podstatně ovlivňovala 
charakter elektrospotřebičů z Hlinska už od poloviny 
padesát ých let. Ve v ý t varném oddělení pražského 
podniku Kovotechna získaly svou podobu – ale i své 
obaly, veškeré propagační materiály, a dokonce i ná-
zv y – v ysavače Pluto a Jupiter, mixér Pragomix Spe-
ciál a další v ýrobk y podniku Elektro-Praga Hlinsko, 
považované dnes za ikony československého designu 
konce padesát ých let.
Vedoucí oddělení, absolvent architektur y na pražské 
VŠUP, Stanislav Lachman se koncem padesát ých let 
stal hlavním (a v podstatě jediným) v ý t varní kem v ý-
zkumného a v ý vojového střediska Elektro-Pragy Hlin-
sko, které vzniklo de facto transformací Kovotechny. 
Propagačnímu oddělení podniku, sídlícímu rovněž 
v Praze, dominovala t vorba neméně pozoruhodného 
Emanuela Kupčí ka. 
Vznikl nov ý design elektrospotřebičů i nov ý vizuální 
st yl, jemuž dominoval st ylizovaný symbol zástrčk y 
s př ívodní šňůrou, přezdívaný „vidlička“. V roce 1960 
Elektro-Praga Hlinsko převzala ochrannou známku 
ETA, původně patř ící j isté předválečné firmě. V prů-
běhu desetiletí se tř i písmena objevila i na samot-
ných elektrospotřebičích.

ETA s lo už í r o d in ě….
Na let ácích a propagačních tiskovinách se t ato značka 
objevila až poč átkem sedmdesát ých let. Formát let áků 
s nápisem „ETA slouží rodině v každé denní hodině“ se 
z většil – t ypů elek trospotřebičů totiž dále př ibý valo. 
Práce St anislava Lachmana, k ter ý by l autorem t varo-
vého, barevného a č asto i grafického řešené každého 
z nich, tehdy vrcholila. Práce Emanuela Kupčí ka, k ter ý 
o několik let později tragick y zahynul, čeká dodnes na 
své „objevení“.
V osmdesát ých letech př ichází nová generace elektro-
spotřebičů – i nová jména designérů. S nimi vstoupila 
značka ETA i do období po roce 1989, a na trhu se úspěš-
ně uplatňuje dodnes. 

Výstava „ETA umění (a) spotřebiče“ je uspořádána ve 
spolupráci s Východočeskou galerií v Pardubicích 
a s Národním technick ým muzeem v Praze. 
Unikátní sbírkové předmět y i archivní materiály, 
jejichž část je na v ýstavě prezentována, se jako dar 
společnosti ETA a.s. stanou součástí sbírk y a archivu 
Národní ho technického muzea. Doplňují je předmět y 
v ybrané do sbírek Východočeské galerie v Pardubi-
cích i dar y, které Retromuseum soustavně shromaž-
ď uje od svého otevření v roce 2016.  


