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při otočení páčky vypínače berker nese i soukromými rezidencemi 
a pracovnami, např. ve známé ředitelské pracovně. V této místnosti, 
odkud se na svou úspěšnou pouť do celého světa vydala klasická 
moderna jako nepřehlédnutelná kapitola v dějinách architektury, 
designu a kunsthistorie, najdete zásuvky a vypínače berker ze skla 
a bakelitu. „Svým kulatým vzhledem se do této místnosti jednoduše 
hodily nejvíce,“ vysvětluje expertka na styl Bauhaus Monika 
Markgraf. Vypínače berker serie glas spolu s vypínači serie 1930 
zapadají do konceptu interiéru skvěle dnes stejně jako ve dvacátých 
a třicátých letech 20. století. 

Tyto klasické otočné vypínače jsou velice populární volbou 
architektů při rekonstrukcích historických nebo tvorbě současných 
historizujících interiérů. Překvapivě dobře si své místo najdou ale 
i v interiérech ve stylu klasické moderny. 

Od roku 2010 spadají vypínače berker do portfolia společnosti 
Hager. Jsou k dostání ve formě přístrojů nejen pro klasickou instalaci, 
a to od běžných zásuvek přes datovou techniku, žaluziové spínače, 
stmívače, pohybová čidla až po termostaty. Společnost Hager se 
sídlem ve francouzském Obernai je více než šedesát let specialistou 
na elektrické instalace v bytových a komerčních objektech. Česká 
pobočka Hager Electro oslaví v roce 2020 již 25 let svého působení 
v České republice.
www.hager.cz/vypinac

Vypínače berker serie glas dokonale demonstrují, jak dokáže 
tvarová elegance vycházet ze své funkce, a to jak ve variantě 
s čirým nebo bíle podtištěným sklem doplněným o černou nebo 
bílou otočnou páčku z bakelitu nebo chromu. Tato řada, vyvinutá 
koncem sedmdesátých let, pro inspiraci sahá mnohem hlouběji 
do historie. Před sto lety použil Walter Gropius kulaté vypínače 
berker v mnoha svých ikonických stavbách v Desavě, a to nejen 
ve veřejných budovách. Už od roku 1926 se sametový zvuk „cvak“ 

Současná podoba zámeckého areálu Hluboká včetně 
parku a okolní krajiny byla inspirována cestami knížete Jana 
Adolfa II. Schwarzenberga do Velké Británie, kde se mj. jakožto 
představitel významného šlechtického rodu zúčastnil korunovace 
britské královny Viktorie. Jako čestný diplomat habsburské 
monarchie cestoval na korunovaci se svou manželkou kněžnou 
Eleonorou, která svými nápady později velmi ovlivnila vzhled 
zámku. Jeho současná neogotická podoba je výsledkem romantické 
přestavby z poloviny 19. století a nezapře inspiraci královským 
zámkem Windsor.

Návštěvníci zámku mohou obdivovat obrazy evropských mistrů 
16. až 18. století, lustry, vitráže a keramiku z Delft. Portréty na 
stěnách znázorňují nejvýznamnější členy rodu Schwarzenbergů. 
Přístupné jsou i soukromé pokoje posledních majitelů Hluboké, 
knížete Adolfa a jeho manželky Hildy. V suterénu zámku je přístupná 
zámecká kuchyně se zámeckou cukrárnou a osobním i jídelním 
výtahem z počátku 20. století. Stěny a stropy současných interiérů 
jsou bohatě zdobeny dřevořezbami a ušlechtilým dřevem.

A právě pro nerušený dojem z ušlechtilého obložení stěn byly 
do interiéru zámku Hluboká vybrány vypínače berker serie glas. Tyto 
historizující bezrámečkové otočné vypínače z čirého skla dokonale 
splývají s jakýmkoli podkladem a nikterak neruší krásu exkluzivních 
materiálů, dřevěného obložení nebo štuků. 

Historizující vypínače berker 
ve zrekonstruovaném zámku

Zámek Hluboká nad Vltavou; foto: David Raub.

Elegance se snoubí s funkcí ve variantě v čirým sklem; foto: David Raub.

Bíle podtištěné sklo s černou otočnou páčkou; 
foto: David Raub.

Krása historizujících vypínačů berker serie glas podtrhuje krásu zrekonstruovaných zámeckých interiérů; foto: David Raub.
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