
Vysoké u�ení technické v Brn�  |  Brno University of Technology

Fakulta výtvarných um�ní VUT v Brn�  |  BUT Faculty of Fine Arts

ateliér  |  department  (ozna�te symbolem X p�íslušný studijní program-obor-ateliér)

N 8206 Výtvarná um�ní/8206T086 Výtvarné um�ní–malí�ství-volná tvorba  |  Fine Art-Painting-Free
creation (Painting 1-3)

Ateliér malí�ství 1 Ateliér malí�ství 2 Ateliér malí�ství 3

N 8206 Výtvarná um�ní/8206T094 Výtvarné um�ní–socha�ství-volná tvorba  |  Fine Art-Sculpture-Free
creation (Sculpure 1-2)

Ateliér socha�ství 1 Ateliér socha�ství 2

N 8206 Výtvarná um�ní/8206T075 Výtvarné um�ní–grafika  |  Fine Art-Graphics (Graphics)

Ateliér grafika

N 8206 Výtvarná um�ní/8206T074 Výtvarné um�ní–grafický design  |  Fine Art-Graphic Design (Graphic
design and Paper and Book)

Ateliér grafický design Ateliér papír a kniha

N 8206 Výtvarná um�ní/8206T080 Výtvarné um�ní–konceptuální tendence  |  Fine Art-Conceptual Trends
(Intermedia and Environment)

Ateliér intermédia Ateliér environment

N 8206 Výtvarná um�ní/8206T099 Výtvarné um�ní–video-multimédia-performance  |  Fine Art-Video-
Multimedia-Performance (Video, Multimedia and Performance)

Ateliér video Ateliér multimédia Ateliér performance

N 8206 Výtvarná um�ní/8206T043 Pr�myslový design  |  Industrial Design (Product design and Body Design)

Ateliér produktový design X Ateliér t�lový design

název kvalifika�ní práce  |  name of project  (vypl�te v �eském a anglickém jazyce)

Prvky pro m�stský mobiliá� Elements for urban furniture

typ kvalifika�ní práce  |  type of project

netextové dílo  |  no text art

forma kvalifika�ní práce  |  form of project  (ozna�te symbolem X p�íslušnou formu Vaší dokumentace)

a) Malí�ské, kresebné, grafické, digitální a jiné plošné dílo f) Grafika a animace

b) Socha�ské dílo, objekt a jiné prostorové dílo g) Design X

c) Do�asná plošná a prostorová instalace h) Adobe Flash

d) Akce, performance, happening i) Design, objekt, audio

e) Video, videoinstalace, multimédia

titul, jméno a p�íjmení autora  |  title and full name of author

BcA. Mat�j �í�ný

titul, jméno a p�íjmení vedoucího práce  |  title and full name of project leader

akad. soch Zden�k Zda�il

titul, jméno a p�íjmení oponenta  |  title and full name of opponent

akad. soch. Tamara Buganská

m�sto  |  town rok  |  year

Brno 2010



•  cyklostojan / bike rack  

Tvarové řešení je inspirované tvaroslovím základního trojúhelníkového rámu horského kola. Hlavní 

inovací je velmi malá kontaktní plocha mezi rámy stojanu a bicyklu. Tato plocha je navíc opatřena 

hranou ze silikon-kaučuku, čímž eliminuji možnost poškození rámu kola. Cyklostojan umožňuje dvě 

varianty instalace. První se stabilizační drážkou předního kola zapuštěnou pod úrovní okolní plochy. 

Následuje varianta členění „pavouk“, která upřednostňuje kotvení bez nutnosti hloubení jámy pro 

stabilizaci a fixaci cyklostojanu. Nutným předpokladem je však konzistence podkladové plochy. 

 

The shape is inspired by the main triangular frame of the mountain bike. The main innovation is the very 

small contact surface between the bike frame and the bike rack. This contact area is made of rubber profile. 

There are also two possibilities of installation as it is presented on the following pages. 

 

 

•  pítko / fountain 

Základním propojovacím prvkem je tvar trojúhelníku. Tento profil se v různých proporčních variacích 

objevuje na všech prvcích. Plochy, které jsou vystaveny  kontaktu s proudící vodou jsou navrženy z 

nerezavějící oceli. Pítko může být vybaveno v prvním případě fotobuňkou coby spínačem; ta aktivuje 

časovač, který ovlivní cyklus tryskání vody. Druhá varianta ilustruje použití ventilu na principu „nášlapné 

miny“ která ukrývá hydrostatický ventil. Odtok vody je řešen pomocí kapsy trojúhelníkového řezu. 

Odtok je umístěn 10 centimetrů nad pochůznou plochou, aby nedocházelo k jeho zanášení. Pod 

odtokovým sítem, které je pevnou součástí nerezové konstrukce koše jsou servisní dvířka, která skrývají 

nádobku pro filtraci případných nečistot. Dvířka jsou fixována pomocí dvou šroubů na vnitřní straně 

nerezového trojúhelníkového profilu. 

 

The design of this item is inspirited by triangle as well. This triangular profile is the source of inspiration of 

every item of my street furniture. The surface which is in contact with the source of water is made of stainless 

steel.  

 

 

•  patníky a popelníky / guard stones and ash pits 

Patníky a popelníky využívají profil proporčně totožný se zábradlím a pítkem. Sloupky jsou připevněny 

pomocí dvou čepů a jednoho šroubového spojení s využitím bezpečnostní matice, která vyžaduje 

speciální nástroj. Popelník je opatřen vyjímatelným nerezovým segmentem, který je uzamykatelný. 

 

The same “L” profile is used as it is in the case of the railing; however, the height of the item is different. The 

ash pit is accommodated with a stainless segment as a reservoir for ash. This part is removable after 

unlocking. 



•  svítidla / lights 

Svítidla vychází z minimalistické koncepce, světelný zdroj na principu LED je umocněn použitím 

difuzoru, který světlo rozptýlí do širšího okolí. 

 

The lights are based on minimalistic concept as the other items. There is LED as source of light that has 

translucent diffuser, which brightens a wide area very smoothly. 

 

 

•  zábradlí / railing 

Zábradlí se skládá z horizontálního a vertikálního profilu, ten má dvě podoby. Krajní sloupek je v 

půdorysu totožný s patníkem. Důležitým prvkem je však střední spojovací sloupek. Díky jemu je možné 

jednotlivé složené oddíly zábradlí spojovat za předpokladu, že bude respektován pravý úhel 

jednotlivých segmentů. 

 

This element is constructed of one horizontal and two vertical profiles. The vertical one has two  

modifications. One of them is “stand alone” and the other one is for connection in groups. 

 

 

•  odpadkový koš / waste bin 

Boční sloupky jsou v půdorysu stejné jako u patníku a zábradlí.  Nádoba na odpadky je dvouplášťová. 

Svrchní pohledová část je tvořena tahokovem. Plášť vnitřní, který je určen pro odpadky, tvoří 

samostatně odnímatelný segment. Ten lze po odklopení víka koše za pomoci manipulačního madla z 

vnějšího pláště vyjmout. Konvexní víko koše je  na jedné straně upevněno k bočnímu sloupku, kde se 

nachází zámek . Na straně protější je víko spojeno s kostrou koše masivním pantem. 

 

There are again the same vertical “L” profiles. The reservoir has double surface. The first one is made of 

expanded metal and the second one is of plate metal and metal strip. Reservoir for waste is locked by the 

hinged lid. 

 

 

•  lavičky / benches 

Varianta s opěradlem i varianta bez opěradla využívá totožného tvaru sedáku. Oba dřevěné hranoly jsou 

navzájem provázány kovovou  pásovinou, která je zafrézována, aby nebyla opticky přiznána. Segment 

opěradla narozdíl od segmentu sedáku nerespektuje čistě horizontální a vertikální linii. 

 



My aim was to create flexible system which includes two variations. The first one is “stand alone bench” 

without backrest. The second one uses the first variation as a part; nevertheless, there is the other module as 

a backrest. 

 

 

•  opěrátko / “rest stay” 

Tvarové řešení vychází z konceptu zábradlí. U „opěrátka“ je však použito masivnějších kovových profilů. 

Zkosená opěrná plocha je vyrobena z dřevěného masivu. 

 

The shape is designed at the same basis as the railing. However, there is a small difference in the proportion 

of the used profiles. This element is not for sitting but it is designed for having a rest. 






















