
Dagmar Znamenáková                                                                        

roz. Kovářová

Narozena: 3. února 1954 v Brně                         
www.daggaz.cz                                                                                                                              
daggaz@seznam.cz

Vzdělání:                                                                                                                                      
1972-75 Střední uměleckoprůmyslová škola v Brně (po vyučení aranžérství v textilu UŠO 
Brno)

Zaměstnání:                                                                                                                                  
Potraviny Brno, Klenoty Brno, Papírny Brno: grafické návrhy pro reklamní plakáty 50x70 cm 
včetně přípravy pro sítotisk, obalové materiály, bloky, sešity, návrhy a realizace souprav 
speciálních aranžerských stojanů, souprav, poutačů, návrhy na veškerou reklamní 
propagaci.                                                                                                                                

Obsluha kopírovacích strojů, grafické návrhy kalendářů, vizitek, letáků, plakátů, svatebních, 
promočních oznámení včetně přípravy pro tisk, kopírovací práce na strojích Canon, Toshiba, 
Sharp, Minolta, Risograf AZ EXPO s r. o. Břeclav.                                                        

Grafické návrhy obrázkové inzerce nabídek zboží a firemních služeb pro měsíčník AZ Expo 
Inzerce – příprava pro tisk v Corelu.         

Grafické zpracování oboustranného obalu CD – 16 stran – Pjesničky od soutoku 
(po Břeclavan).

Samostatná činnost: 

Grafické návrhy včetně jejich realizace – firemní loga, vizitky, letáky (pivní etikety Černá 
Hora, Prostějovský Ječmínek); dětské Pohádkové omalovánky; výroba kašírovaných dekorací 
pro Boby Centrum v Brně; revizity pro divadlo Bolka Polívky v Brně (loutky řezané 
z lipového dřeva, drobné volné plastiky ze dřeva). 
                                                                                                                     

Olejomalby na dřevo s gastronomickými motivy pro hotely, perokresby, návrhy jídelních 
i vinných menu, balicí papíry - pro firmu Hornückel. Grafické návrhy pro výrobu souprav 
koupelnových předložek firma Grund a. s. ČR (soupravy od r. 1994, předložky těchto návrhů 
se dodnes prodávají v celé evropě i v Asii; k nahlédnutí v katalozích Otto, Schöne Wohnen, 
Heine, Akzente, Schöpfflin, Feühjahr Sommer, Bader, wenz, Klingel, Auslese – model Felície 
v Polsku oceněn zlatou medailí, k modelu Qudro vytvořil italský návrhář sadu koupelnových 
doplňků).

Výstavy:                                                                                                                                         
kresba – grafika: klasické techniky - tisk z výsky, z hloubky: suchá jehla, lepty, lepty 
s akvatintou                                                              

2003 – Hradec Králové – celostátní výstava Žeň českého a slovenského Ex libris



Chrudim – prestižní Trienále Ex libris

2004 – Havířov – Trienále grafiky a Galantní a erotické tvorby v Ex libris

Břeclav – Bienále drobné grafiky Grafix 

2006 – Bienále Brno – Identity

Valtice, zámek – výstava grafických listů s manželem Vl. Znamenákem  

Ilustrace ke knížce Dračí pohádky, připravené k vydání - 46 perokreseb domalovaných 
ve Photoshopu, z nich k tisku připraveno 6 dílů Dračích omalovánek.

dřevořezba                                                                                                                                    
2004 – Valtice, Centrum rozvoje osobnosti – reliéfní plastika Avalon, průměr 1200 mm, lípa 
2005 – Brno, restaurace Tres Gallos – reliéfní plastiky na španělské téma do velikosti 200 cm, 

lípa                                                                        

2006 – Švédsko, Hörle Hergöhord – výstava volných a reliéfních plastik

2011 – Brno, Ignis Brunnensis 

2012 – Brno, galerie knihkupectví Librex – samostatná výstava zrcadel


