
Národní podnik Jitona Soběslav nebyl mezi 

lety 1951–1989 zdaleka jen jedním z mnoha 

producentů nábytku u nás – patřil k česko-

slovenské a možná i evropské špičce.  

Vyvážel nábytek nejen do zemí varšavské 

smlouvy a Sovětského svazu, ale také do  

Anglie, Kanady, Francie, Belgie, Holandska 

a jednu dobu byl i subdodavatelem  

švédského podniku IKEA. Zdaleka to nebyl 

jen lokální soběslavský podnik: v roce 1981 

čítal třiadvacet provozů a závodů v celých 

jižních a západních Čechách a patřil mezi 

nejvýznamnější zaměstnavatele v tomto 

regionu. Podnik rovněž zajišťoval základní 

sociální služby pro své zaměstnance.

Provozoval například vlastní školku, podílel 

se na fungování přidruženého učiliště, 

dále provozoval vlastní rekreační zařízení 

a vydával několik závodních časopisů.

Jitona měla mezi lety 1951–1979 oporu  

v závodních designérech a architektech  

Hubertu Nepožitkovi, Bohumilu Landsmano-

vi a Karlu Musilovi, kteří byli autory většiny 

návrhů, a v architektovi Františku Filcovi,  

který byl po Nepožitkovi dlouhá léta vedou-

cím oddělení vývoje. Na navrhování pro 

Jitonu se podíleli také designéři Jaroslav 

Šmídek nebo Jiří Jiroutek. Jitona byla zejmé-

na v 60. letech tím, kdo udával tón designu 

nábytku u nás. Sortiment Jitony byl už od 

50. let velmi široký: od kuchyní přes obývací 

pokoje a vestavěné úložné prostory až po 

dětské pokoje a ložnice. Obývací pokoje 

řady U-300, později Opál, Granát a Rubín, 

kuchyně Asta a Nina a ložnice Karla a Tera 

se staly ikonami socialistického bydlení. 

Jitona díky tvůrčímu duchu Huberta Nepo-

žitka dokázala až do 70. let svůj sortiment 

inovovat dle světových trendů. V 70. letech 

navázala spolupráci s Ústavem bytové  

a oděvní kultury a vypsala několik student-

ských soutěží na experimentální nábytek  

a nábytkové sestavy. V 80. letech se ale  

nastavený kurz inovace a experimentu  

zpomalil a po odchodu Huberta Nepožitka 

do penze ztratil vývoj nových typů nábytku 

na své nápaditosti. Kontinuitu v podniku 

zajištovali ředitel Jaroslav Raiser, který pak 

přešel do nadřízeného podniku Nábytkářský 

průmysl Brno, a především ředitel Štepán 

Bicera, který vedl podnik ve „zlatých  

šedesátých“ letech i v době normalizace. 

Jitona Soběslav se vedle podniku TON  

v Bystřici pod Hostýnem stala prominentním 

výrobcem autorského mobiliáře pro přední 

architektonické realizace: vybavila nábytkem 

Kolektivní dům v Litvínově od architektů 

Václava Hilského a Evžena Linharta, Dům 

potravin na Václavském náměstí v Praze  

od architektů Maxe Gronwaldta a Jiřího 

Chvatliny, dodala nábytek do výstavních  

bytových jednotek na experimentálním  

sídlišti Invalidovna od architektů Vojtěcha 

Šaldy a Josefa Poláka, sedací nábytek pro 

Sjezdový palác (pražské výstaviště), který 

byl v 50. letech rekonstruován architektem 

Pavlem Smetanou, vybavila sedacím čalou-

něným nábytkem Palác kultury v Praze  

od architektů Jaroslava Mayera, Vladimíra  

Ustohala, Antonína Vaňka a Josefa Karlíka. 

Bohumil Landsman: Obývací pokoj U-300, 60. léta. 
Repro: Katalog nábytku n. p. Jitona

Vladimír Štekla: Návrh sektorové kuchyně ASTA, 1975. 
Repro: Dobový tisk.

Propagační grafika. 
Repro: Katalog nábytku n. p. Jitona, kolem 1970.

Hubert Nepožitek: Ložnice, 1. polovina 60 let. 
Repro: Výroční tisk k 15 letům Jitony.

Tvary, barvy, pohodlí: Nábytek Jitona

18. 10. 2018 – 7. 4. 2019

Vernisáž 17. října 2018 v 17.00 hodin

Retromuseum Cheb

„V útulném bytě se žije šťastně.“

„Dobře bydlet znamená šťastně žít!“

„Jitona zařídí váš byt radou i činem.“



Tvary, barvy, pohodlí: Nábytek Jitona
18. 10. 2018 – 7. 4. 2019

Kurátor Ladislav Zikmund-Lender
Otevírací doba: út–ne, 10.00–17.00
Retromuseum Cheb
pobočka Galerie výtvarného umění v Chebu
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 17, Cheb
T: +420 731 669 912, www.retromuseum.cz
Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16, 350 02 Cheb
T: +420 354 422 450, info@gavu.cz, www.gavu.cz
Výstavní program GAVU Cheb je podpořen z grantového programu MK ČR.
V roce 2018 vydala Galerie výtvarného umění v Chebu. 
Text Ladislav Zikmund-Lender, grafika Markéta Othová, fotagrafie Martin Polák,
architektonické řešení expozice Roháč Stratil Architektonický ateliér.
Ttisk Dragon Press, s. r. o., náklad 1000 ks. 

Jitona rovněž vyráběla autorský nábytek 

pro realizace architekta Milana Rejchla: 

námořnictvím inspirované vybavení 

Yacht klubu na Máchově jezeře, nábytek 

do pokojů přístavby motelu Stop v Praze 

(spolupráce Květoslav Přibyl) nebo 

tzv. prezidentské apartmány a mobiliář pro 

společenské a reprezentativní prostory 

v hotelu Praha na Hanspaulce (s Milanem 

Rejchlem na této zakázce spolupracovali 

Jaroslav Paroubek, Jan Sedláček, Arnošt 

Navrátil a Radko Černý). Za práci na inte-

riérech hotelu Praha dostala Jitona státní 

vyznamenání stejně jako za výrobu nábytku 

pro rekonstruované Mahenovo divadlo 

v Brně (realizace 1978). 

Asi nejprominentnějšími zakázkami Jitony 

se vedle vybavení hotelu Praha stala výroba 

mobiliáře podle návrhu designéra Zbyňka 

Hřivnáče pro vládní vilu v Sezimově Ústí 

(někdejší letní sídlo Edvarda Beneše) a kom-

pletní nový interiér zastupitelského komplexu 

Československa v Pekingu (1985–1986).   

Produkci Jitony postihly všechny neduhy 

socialistického hospodářství: nedostatek 

objednaných surovin, těžkopádná distribuce, 

nemožnost plně reagovat na poptávku 

trhu. Jitoně se přesto podařilo obstát 

i v zahraniční konkurenci, přijít s vlastním 

charakteristickým tvaroslovím nábytku, 

realizovat originální autorské návrhy pro 

přední architekturu své doby a soustavně 

zvyšovat kulturu bydlení u nás. 

    

Bohumil Landsman: Příborník typu 1801, konferenční stolek typu 1805, 
křeslo typu 1805, gauč typu 1801, kolem 1960. 
Repro: katalog Lišovský výběrový nábytek.

Vladimír Štekla: Sektorová kuchyň ASTA, závod Lišov, výrobna Český Krumlov, 1975. 
Repro: Výroční brožura 25 let Jitona Soběslav.

Titulní strana informačního oběžníku. 
Zásady rožmitálského hnutí pro závod Stod, 60. léta.

Mapa závodů a provozů n. p. Jitona Soběslav, 1976.
Repro: Výroční brožura 25 let Jitona Soběslav.


