
   1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOKUMENTACE 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

 
 
 
 
 
 
 
 



   2 
 

 
 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 

FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ 
FACULTY OF FINE ARTS 
 
 
 

ATELIÉR PRODUKTOVÉHO DESIGNU 
STUDIO OF PRODUCT DESIGN 

 
 
 
 

 
 
 
NÁBYTEK       

FURNITURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   3 
 

DIPLOMOVÁ PRÁCE  
DIPLOMA THESIS  
 
 

AUTOR PRÁCE  BcA. MARKÉTA BOCKOVÁ 

AUTHOR     

VEDOUCÍ PRÁCE  MgA. ONDŘEJ TOBOLA 
SUPERVISOR     
 
 
BRNO 2019     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   4 
 

 

OBSAH: 
 
TEXTOVÁ ČÁST    s. 5 – 15  
OBRAZOVÁ ČÁST    s. 16 – 42 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   5 
 

TEXTOVÁ ČÁST  
 
 
ANOTACE 
 

Pro svou diplomovou práci jsem zvolila téma nábytku, které je mi z hlediska 
praktického života velmi blízké. Nábytek je velmi širokým pojmem, proto jsem svůj 
výběr v tomto poli zúžila na konkrétní oblast zabývající se skladováním a 
vystavováním alkoholu v rámci domácího prostředí.  
Vybraná oblast je specifická a nese s sebou rozličná témata, která s alkoholem a 
jeho konzumací souvisí. Výstupem mé práce je produkt s možností úschovy a 
vystavení lahví, s ohledem na prostor a společenské potřeby.    
       
Likérník, vinotéka, domácí bar, stojany na láhve, vitríny nebo tajné skrýše. Je mnoho 
způsobů, jak alkohol skladovat. Každý má vlastní představu o tom, kam s lahví, a 
pokud není bezprostředně vypita, stále jde o prostor ke zkoumání. (Obr. 1–3) 
 
 
REMINISCENCE / MOTIVAČNÍ ÚVOD 

 
Motivací zabývat se tímto tématem mi byl můj osobní vývoj a přístup k alkoholu 
v rámci vlastní rodiny. Alkohol mě částečně vychovával. Rodinný dům měl své 
výhody v početných místech k úschově lahví. Kromě těch dostupných v lednici a na 
policích se mým cílem stávaly hlavně ty uskladněné ve sklepě či garáži. Důvod je 
jasný -  odcizení zůstávalo bez povšimnutí. Naopak vystavená láhev se velmi těžko 
odcizuje - je příliš na očích. Přísloví pod lampou je největší tma, bylo otestováno a 
selhalo. Masaryk ve svém spisu o etice a alkoholismu podotkl v roce 1920 velmi 
nadčasově, že „[a]lkoholismus moderní jest v tom, že už teď i děti se vychovávají v 
pití. Nejen děti chudiny, ale všeobecně. A mládež, studující mládež, už na střední 
škole propadá alkoholismu.“1 
Nepropadla jsem. Možná právě proto, že jsem kradla láhve z domova, abych si jejich 
chuti a účinku libovala v jiném prostředí, kde mi bylo s mým vlastním svolením 
povoleno jej požívati. (Obr. 4–5) 
Přestože se má rodina ráda napije, stále máme více lahví, než zvládáme 
zkonzumovat - což se promítá v kulisách našeho domu. Jídelní a obývací část je 
osázena lahvemi zaplňujícími prázdná místa na nedostupných poličkách. Fobie 
pravěkého člověka - horror vacui - je očividně stále aktuální a namísto ponechání 
volného prostoru nebo zaplnění vzpomínkami se stává dekorací vystavená láhev. 
V našem případě však neúmyslně. 
Díky formování tímto prostředím u mě došlo k popudu vytvořit set, který slouží 
výhradně ke skladování a vystavování. Je určený pro společenskou místnost nebo 
jiné prostory, kde může být alkohol po ruce a zároveň zasazen do sestavy, která 
dokáže vizuálně komunikovat s lahví, prostředím a člověkem. 
V první vlně rozhodování se o tématu došlo k rychlému průzkumu trhu - byla jsem 
ohromena absencí adekvátního výběru po vizuální i funkční stránce - volba byla tedy 
učiněna za mě. Objevila jsem díru v nabídce a touha ji vyplnit jakýmkoliv (po)kusem 
byla silnější než já. 

                                                
1Tomáš GARRIGUE MASARYK, O etice a alkoholizmu, Brno: Studentská klinika 1920, s. 3 
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ČLOVĚK A PROSTOR 

 
S existencí člověka se od nepaměti pojí touha rozdělovat, utvářet hranice, označovat 
moje, tvoje, vaše, definovat a porovnávat.  
Prostor dělíme na soukromý, veřejný, vnitřní, vnější a tak dále. Dokud existuje tělo a 
duše, je všudypřítomná dualita naprosto hmatatelná a nepopíratelná.   
Podstatou je, že s naším pobytem zde souvisí vnitřní nutkání „domestikovat“ si 
prostor, který se nás bezprostředně dotýká. Ten je i tam, kde slunce zapadá a my  
v něm padáme na polštář, do postele, která je již nezbytnou součástí moderního 
člověka žijícího v sociálních podmínkách, umožňujících si obstarat základní životní 
potřeby a navíc se obklopovat věcmi, které pojímáme za „své“.  
V dnešní době se definujeme vlastnictvím. Tím, co mluví za nás, přestože jsme 
zticha. I v případě, že tento jev popíráme, dochází ke komunikaci s prostředím.  Nazí 
či odění, bydlíme-li v domě nebo bytě, jezdíme-li autem nebo hromadnou dopravou.  
Sociální status je neustále samovolně utvářen už naší samotnou existencí.   
Během dne přejímáme několik rolí, které s sebou nesou často i nechtěnou pózu a 
přetvářku. To, kým jsme, je bohužel stále definováno spíše zvnějška.  
Vnitřní prostor a s ním spojená prázdnota vznikající po oddělení od matky, ta je 
popisována filozofem Jacquesem Lacanem2 jako příčina naší touhy zaplnit toto 
vakuum koupí „štěstí“ u prodejního pultu a dnes již mnohem snadněji online. 
Reklama a konzum s touto myšlenkou bravurně pracují a my svým konáním jen 
potvrzujeme, že nikdy nemáme a nebudeme mít dost. Reklama se tak staví jako 
příslib budoucnosti a fakt, že pocit nedostatku se ani zakoupením zboží nezaplní, je 
sice smutný, ale zapadá do celkového vzorce naší psychiky natolik dobře, že jsme 
ochotní toto zklamání podstupovat opakovaně.3 
 
Expandujeme do prostoru kolem nás, zabydlujeme, stavíme příčky, nábytek z IKEA i 
stoličky z TONu. Tvoříme kolem sebe prostředí, ve kterém se chceme cítit příjemně. 
Tendence harmonizovat a odrážet se v bezprostředním okolí je naprosto přirozená. 
(Obr. 6) 
 
„Byt by měl vyjadřovat naše záliby, odpovídat našim potřebám i možnostem a 
splňovat nároky na účelnost a na pohodlí. Mělo by se pamatovat i na možnost úprav 
při změnách, které mohou v rodině nastat. Nebudeme přeplňovat své byty nábytkem 
ani nebudeme volit takové uspořádání a takové zařizovací předměty, které bychom 
nemohli zaměnit, doplnit ani přemístit. Nejen proto, že se budou naše potřeby měnit, 
ale i proto, že změna patří k psychickým potřebám člověka. Někdy stačí 
k radostnému pocitu novosti malý detail […].“4 
 
Člověk jako individuum má své osobní potřeby a také obecné, společné pro celé 
lidstvo, související se základními funkcemi našeho těla – pudy, instinkty, potřeba 
spánku, přijímání potravy, vyměšování a další biologické funkce. 

                                                
2 Jacques LACAN, Television. A challenge to thePsychoanalitic Establishment, New York: 

1990 
3Laura R. Oswald, Marketing hedonics: Toward a psychoanalysisofadvertising   
response, Journalof Marketing Communications, roč. 2010. vol. 16, issue 3, s. 107-131 
4  Emanuela KITTRICHOVÁ, Byt. Malá rodinná škola, Praha: ROH 1969, s. 12 
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Ke každé potřebě se s vývojem naší společnosti vytvořily objekty. Směřuji 
k produktům, které se staly nezbytnými a život nám ulehčujícími opravdu znatelně.  
V prostoru, ve kterém žijeme, se v dnešní době již běžně nachází ustálené prvky 
nábytku, bez kterých si většina lidí nedokáže život ani představit. Postel, skříň, stůl, 
židle patří mezi standartní výbavu.  
 
Jelikož se společnost nepřetržitě vyvíjí, přichází nové potřeby a aktivity, které už 
životně důležité nejsou. Díky tomu se produkují předměty pojící se na naše zájmy, 
koníčky, rituály a na to cílí obchodníci, designéři a každý, kdo chce přijít s něčím 
novým, lákavým nebo pouze na míru vyrobeným.      
Toto tvořivé konání je také podpořeno faktem, že čím více máme danou oblast rádi, 
tím více jsme do ní ochotni investovat. 
 
Neustále vzniká spousta nových smysluplných i zbytečných pomůcek, bez kterých se 
obejdeme (i když nám vnitřní hlas našeptává, že rozhodně ne). 
A na tyto pomůcky se váže prostor k úschově - nábytek. Nemůže přece zůstat 
pozadu. A někde ty „krámy“ skladovat musíme.  
Pokud totiž nechceme žít na zemi vedle hromady věcí, tak je organizace a členění 
nezbytné. Dělení a uspořádání tvoříme pomocí cihly, dřeva, textilu a jakéhokoli jiného 
materiálu, který nám buď opticky, nebo fyzicky rozdělí náš prostor na potřebné zóny. 
 
Tak se postupem času k nábytku nezbytnému přidaly potřebné i nesmyslné kousky a 
někde mezi nimi se objevila i skříň určená k úschově a podávání alkoholu – u někoho 
známá jako likérník.  
 
Oblast, na kterou se zaměřuji, je tedy nábytek, který je na hraně mezi smysluplným a 
naprosto zbytečným. Kus, který navrhuji, spadá do kategorie věcí, bez kterých 
můžeme civilizovaně žít. Stručně řečeno, bez kterých se úplně jednoduše obejdeme. 
 
Co je nyní „must have“ a co je už zhýčkanost? Odpovědět si můžeme každý sám.   
Většina lidí se však bez skříňky na alkohol bezpochyby obejde. Přesto může do 
prostoru přinést něco neobvyklého a věřím, že pro někoho třeba i srdcového. Vždyť 
se tady bavíme o „trezoru“ na často ne úplně levný arzenál, do kterého sáhneme, 
chceme-li vzdát hold vážené návštěvě, nebo si prostě dopřát výjimečný zážitek. 
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KONTEXTUALIZACE / PRŮZKUM TRHU 
 
 

NE/POTŘEBNÝ NÁBYTEK 
 

Kromě specializovaného nábytku by se sem dal zařadit nábytek víceúčelový, jehož 
primární funkce je občas záhadou a velmi často je nakonec využíván pouze k jedné 
aktivitě a víceúčelovost zůstává ležet ladem v příbalovém letáku.  
(Obr. 7)  
 
Důležitá otázka k zamyšlení je pro mě ta, jestli by z nábytku měla být jasně znatelná 
jeho primární funkce. Samozřejmě že v případě kabinetů nám je funkce poměrně 
pochopitelná, ale v případě navrhování pro konkrétní obsah by mohlo být směrování 
opravdu čitelné, aby nedocházelo k záměně sestavy za klasické policové díly pro 
úschovu knih a dekorací.   
 
Mnoho designérů s tímto morfováním a záměnou jednoho za druhé pracuje. 
Kabinet už zdaleka nemusí připomínat skříň, zásuvková věž nám přece zcela jistě 
slouží k … (můžeme hádat). (Obr. 8) 
A pokud jsme vášnivým sběratelem figurek, vitrínku si nakonec postavíme sami, 
protože nabídka speciálních kusů je velmi limitovaná.  
 
S tímto principem také pracují skrýše, jejichž základním účelem je zmatení mysli, že 
to, co vidíme, je to, co vidíme, ačkoliv to nemusí být pravda. (Obr. 9) 
V procesu navrhování jsem narazila i  na toto téma a finální rozhodování bylo mezi 
modulovou sestavou a skříní s tajnými úložnými možnostmi, které měly podporovat 
kreativitu a touhu jednotlivce ukrýt lepší lahve do zajímavějších míst a ty levnější, 
častěji servírované, umístit na snadno přístupná místa.  
Tento návrh pracoval s rituálem spojeným s pohoštěním návštěvníků, které 
nechceme urazit levným alkoholem a okatě tak saháme na nedostupná místa, čímž 
je například svědkovi akce podvědomě srozuměno, že se jedná o speciální událost.  
Naopak když nechceme návštěvě servírovat to lepší, ačkoliv bychom mohli, dáme jim 
vybrat z nabídky méně kvalitní lihoviny. Co oči nevidí – to srdce nebolí.  
V takovém případě zůstáváme uchráněni před nálepkou lakomců a jsme stále 
slušnými hostiteli. Tato teorie by se však musela otestovat a touto cestou jsem se 
nevydávala.   
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HISTORICKÝ NÁBYTEK / LIKÉRNÍK 
 
„V dřívějších dobách si lidé dávali dělat potřebné nábytkové předměty – postele, 
stoly, skříně, lavice, truhly, aj. – u truhláře. Zařízení bytu tvořily jednotlivé kusy 
nábytku vyrobené často i z různých dřevin.“5 
 
Navazuji na typ likérové skříňky formou bufetu, což byl samostatný kus nábytku už v 
klasické moderně. Ve své době byl nedílnou součástí pracoven či obývacích pokojů.  
Mnoho likérníků vypadalo jako skříně. Neměly svou konkrétní podobu, připomínaly 
knihovny, sekretáře nebo příborníky.  
Jednalo se o honosné objekty, určené primárně pro bohatou klientelu. Bufet měl za 
úkol ohromit. Vypovídal o prestiži. (Obr. 10) 
Alkohol se v nich však často utápěl, nebo byl naopak opticky množen odrazovými 
plochami. 
Příkladem nám můžou být také příborníky Jana Kotěry z Peterkova domu v Praze, 
vyrobeném před rokem 1900. (Obr. 11) 
 
Další příklad nám dokládá, že neměly podobu pouze skříní. Vyráběly se i servírovací 
stolky, které měly odlehčený charakter a bylo možné je přesouvat z místa na místo. 
(Obr. 12–13) 
 
 
SEKTOROVÝ NÁBYTEK 
 
K zajímavému obratu došlo v době meziválečné a poválečné, kdy se likérníky staly 
součástí nábytkových stěn a sektorového nábytku.   
Prošly si vývojem z exkluzivního kusu navrhovaného architekty na míru ke střední 
vrstvě a dostupnosti masám.  
Často kombinovaly vitrínu k úschově skla a výklopná dvířka tvořící pult k přípravě 
drinku, za kterými se nacházela oblíbená zrcadlová stěna opticky prohlubující 
skříňku. 
(Obr. 14) 
 
Sektory měly standardizované rozměry,  lišily se svou funkcí a uspořádáním prostoru 
jednotlivého kusu. Byly určené pro lidi středních vrstev, kteří se stěhovali do 
technicky lépe vybavených, ale zároveň menších a dražších bytů poválečné 
výstavby.  
Sestava dílů s chudým vnitřním vybavením bohužel přispívala k uniformitě. 
Přesto to byl nejvýhodnější způsob, jak tehdejší byty zařídit, a přinášel svobodu 
v přemisťování do jiných prostor.  
 
Sektorový nábytek U-100 (Obr. 15) byl rozměrný a poněkud neskladný, při stěhování 
často chyběly příčky a jeho hmotnost znesnadňovala manipulaci.  

Později byl nahrazen řadou U-101 neboli Universal, navrženou prof. Jindřichem 
Halabalou v letech 1969-1970 pro UP závody Rousínov. 
Řada se odlišovala povrchovou úpravou a základním materiálem byla dřevotříska 
opatřená dýhou nebo fólií s potiskem dýhy. 

                                                
5 Emanuela KITTRICHOVÁ, Byt. Malá rodinná škola, Praha: ROH 1969, s. 29 
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V době vzniku byla tato řada srovnatelná s evropskou produkcí, postupem času však 
začaly být používány z úsporných důvodů levnější materiály  - dýha nahrazena 
laminem, levnější úchyty a další změny.  
Sektory se daly použít prakticky v jakémkoliv pokoji. (Obr. 16) 
 
V důsledku stále početnějších sérií však nastalo volání po větší míře individualizace. 
Bohužel s minimálním dopadem.  
„Úspora jest základní podmínkou krásy“, napsal LeCourbisier do časopisu Bytová 
kultura v roce 1924. 6 
 
Modulární tendence se v tomto případě váže na snadnou výrobu, cenovou 
dostupnost a přizpůsobení se malým prostorům.  
Já se nevážu na malý prostor, ale z minulosti přebírám formu svobodného 
sestavování. Respektive zásahu do finální podoby.  
Tato možnost není pro každého výhodou. Svoboda volby může být i svazující. 
Řešením by proto mohlo být pár návrhů sestav pro inspiraci právě pro méně kreativní 
jedince. 
 
 
LIKÉRNÍK NYNÍ 

 
Současná nabídka není příliš bohatá.  
Pro příklad jsem vybrala ukázky prací, které se mnou rezonují. Oproti mohutným 
historickým kusům ve tmavém provedení se začínají objevovat odlehčené varianty a 
hravost v použitém materiálu. Nenašla jsem však žádné návrhy, které by pracovaly s 
lahvemi a jejich vystavováním nějak dominantně. Sympatizuji s objekty kombinujícími 
uzavřené části a otevřený prostor, což se odráží v i mém návrhu. U všech je také 
znatelné kvalitní provedení.  
(Obr. 17–20) 
 
 
INSPIRAČNÍ ZDROJE     

 
Zde uvádím ikonický nábytek od designéra Tomy Remyho. (Obr. 21) 
Vyšel pod záštitou skupiny Droog, která spolupracuje s řadou designérů a institucí. 
Jeho skříň je spojením starých nalezených zásuvek opatřených novým obalem 
z javorového dřeva.  
Komoda měla svou premiéru v roce 1991 a od té doby se stala skutečnou klasikou 
Droog a ikonou konceptuálního designu, kterou shromažďují muzea jako MoMA a 
Muzeum umění a designu v New Yorku.  
Jako kritiku konzumu Tejo Remy nashromáždil nalezené zásuvky, které ocenil tím, 
že je znovu uložil do speciálně postavených pouzder z javoru, často mnohem 
kvalitnějších než zásuvky samotné. Nové skříně poté volně svázal upínacím 
řemenem. Jeho průkopnickou vizí bylo vytvořit si vlastní ráj s tím, s čím se 
setkáváme, stejně jako to  Robinson Crusoë udělal na svém ostrově. Design nás 
povzbuzuje k tomu, abychom znovu zvážili otázky hodnoty a přemýšleli o historii 
nábytku, ze kterého šuplíky přišly, a o životech lidí, kteří je používali.  
 

                                                
6 Lada HUBATOVÁ-VACKOVÁ – Cyril ŘÍHA, Husákovo 3+1, Praha: VŠUP 2007, s. 138 
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Systém stažení skříněk je velmi elegantním řešením, jak se vyhnout spojům a docílit 
snadné rozložitelnosti. Přestože se jedná o tak známé dílo, dovoluji si s respektem 
k autorovi využít jeho nápadu ve svém projektu. Díky uniformitě mého návrhu nebude 
popruh tak vyzývavý. V mém případě jsou sektory uhlazeně seskládány a popruh by 
pouze zajišťoval stabilitu a nebyl podpořen rozehraností různých pozic a velikostí 
segmentů, jak můžeme vidět u tohoto kousku.  
Technika vypínání se využívá i v mnoha jiných případech, ale vizuální podobnost 
s tímto produktem nemůžu popřít, raději bych se o ni tedy opřela, protože je geniální.   
Po ideové stránce nalézám určitou paralelu, ačkoliv v obrácené podobě. Pokud 
Remyho skříňkové obaly pro šuplíky byly převážně tou dražší částí. U mě se hodnota 
otáčí na obsah neboli náplň likérové skříně. 
 
Jeho Upínací popruh je jednoduše forma „statementu“, v mém případě spíše forma 
spoje, která pouze doplňuje sestavu a zároveň klesá pomalu na stejnou úroveň jako 
nábytkový šroub.     
 
 
VÝVOJOVÁ FÁZE / NA ROZCESTÍ  

 
Během vývoje jsem si prošla mnoha nápady a návrhy. 
Některé byly rovnou smeteny ze stolu a jiné jsem rozpracovávala a zacházela do 
různých (často slepých) uliček. V jednom momentě jsem se dostala k řešení 
skladování předmětů, ke kterým máme emocionální vazbu a pojí se na náš vývoj – 
vzpomínky, knihy, kazety a jiné.  
Tato odbočka byla jen paralelní cestou, jelikož ukládání alkoholu je také určitou 
formou fetiše. V procesu mi byly velmi nápomocny skici a komiksová schémata, které 
odlehčovaly téma a připomínaly mi možné směry, formy a podoby, na nichž mohu 
stavět. Zásadní pro mě bylo určení skupiny, pro kterou tvořím a taky výraz celého 
díla.  
 
Příklady návrhů: 
 

1. Oltář moderního alkoholika 
2. Koupelnové skříňky první pomoci 
3. Konceptuální pojetí společného rituálního popíjení z kádě s alkoholem v kruhu 

okolo objektu 
4. Hledání závěsných možností lahve 
5. Odraz alkoholového opojení v samotném objektu 
6. Práce s pohlcování alkoholu jiným materiálem, jako metaforou ke zpracování 

tekutiny naším tělem 
7. Skrýše, hra, zamykání, rozdělování 
8. Modulární sestava určená množstvím a druhem skladovaného arzenálu 
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 CÍL PRÁCE / POPIS DÍLA 
 
„Zejména tradiční příborníky s likérovou skříňkou  a se zasklenou vitrínou můžeme 
docela dobře postrádat. Kolik je domácností, které mají zásobu likérů, aby jimi 
zaplnily prostor skříňky, a v kolika domácnostech najdeme předměty, které by 
zasloužily být vystavovány ve vitríně!“7 
 
Od této citace se můžeme odrazit.  
Úvaha o potřebnosti nábytku a cílovém zákazníku pro tuto výbavu je zcela na místě.  
Pravdou je, že lidí, kteří mají potřebu si zakoupit moduly k uložení lahví, bude spíše 
méně a vzhledem k ceně alkoholu také nepůjde o zákazníka, který má takzvaně 
hluboko do kapsy.  
 
Zákazníkem je osoba, která si cení láhve natolik, aby jí tento prostor poskytla. Ať už 
v rámci sebeuspokojení, sebeprezentace nebo jiných motivů.  
S prezentací láhve souvisí určitá kvalita provedení sestavy po materiálové stránce. 
Zákazník je zpravidla náročný, pokud skladuje dražší láhve, proto kladu důraz na 
materiálové zpracování.  
 
 
MATERIÁL 
 
Volba použitého materiálu padla na tradiční spojení lihoviny se dřevem.  
Možná právě proto, že většina zraje v dubových sudech.  
Mezi lahví a dřevem tedy dochází ke kontinuální konverzaci, kterou ji hodlám dopřát, 
dokud nebude vypita. 
Zvolená barva dřeviny se odvíjí z průzkumu trhu. Strnulost a optickou tíhu tmavé 
skříně nahrazuji světlým dřevem, které funguje v kontrastu s lahví.   
Díky tomu nebude utopena a není za potřebí osvětlení.  
 
Při navrhování jsem se snažila mít na paměti, že prim hraje láhev a produkt by ji měl 
podporovat. Ostatní použité materiály se opět odráží od samotného obalového 
designu. Spojení tekutiny, skla a kovu.  
 
 
MODULÁRNOST 
 
Množství a druh konzumovaných lahví, je velmi individuální záležitostí. Nedá se 
paušalizovat. 
S touto myšlenkou pracuji a stavím na tom celý svůj návrh.  
Každý modul podporuje jinou funkci, aby výsledkem mohla být sestava, který má 
pouze prvky, které jsou pro osobu smysluplné a využitelné. Celek je tedy ovlivněn 
životem a preferencí zákazníka, který může přeskládáním uspokojit i touhu po menší 
či větší změně. 
Celek není vázaný na nutnost opěrné zadní stěny, může fungovat i v prostoru jako 
dělící prvek místnosti. 
 

                                                
7 Emanuela KITTRICHOVÁ, Byt. Malá rodinná škola, Praha: ROH 1969, s. 57 
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Při prodeji je základním setem podstava se třemi skříňkami a ostatní by bylo možno 
na kusy nebo po setech dokoupit.  
Gro sestavy jsou moduly o třech rozměrech. Navazují na sebe při jakékoliv pozici. 
Základem je dutý korpus Kvádru, z něhož je odvozena velikost krychle a dále je 
dělen podélným řezem.  
 
VARIANTY 
 
Moduly jsem rozdělila na dvě kategorie.  První je čistě prezentační a druhá spíše 
stokovacího charakteru.  
 
Moduly chlouby: 
 

1. S úchyty na vínové láhve  
2. S držákem pro sklenice na stopce 
3. Vlnovitý profil ke stokování vín na ležato 
4. Výstavní kříž pro láhve v kombinaci se sklenicemi 
5. A další 

 
Moduly ke skladování: 
 

1. Skříňka opatřená perforovanými plechovými dvířky 
2. Skříňka se skleněnými dvířky 
3. Skříňka s klecí k uzamčení 
4. Skříňka s plnými dvířky  
5. A další 

      
Láhve určené do této sestavy jsou ty, jež nepotřebují chlazení.  
Především tvrdý alkohol – rumy, whisky, likéry, kterým svědčí pokojová teplota.   
 
SPOJE 
 
Kvůli možnosti se sestavou manipulovat, ať už při stěhování (což je v dnešní době 
často opakovanou aktivitou) nebo z důvodu nevyhovující skladby, volím rozebíratelné 
spojení. 
 

1. Varianta – utahovací popruh 
2. Varianta – nábytkový šroub 
3. Varianta – jiné řešení  

 
VÝRAZ / VIZUÁL 
 
Tvarové provedení se odvíjí od komplikovanosti samotných lahví. Většina alkoholu 
má velmi sofistikované balení, branding a pojetí, což vychází ze snahy se odlišit od 
konkurence.  
Pokusila jsem se vytvořit sérii, která tento výraz podtrhne a spíše uzemní a doplní.  
V ideálním případě bude celek variací výstavy vs. úschovy a nastolí určitý řád, 
přestože složením sektorů dohromady vzniká mírný optický chaos.  
Variace sektorů mohu navrhovat do nekonečna.  
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ZÁVĚR 
 
Mé řešení navazuje spíše na likérníky buržoazní moderny, jelikož jde o individuální 
design a pořizovací cena by nejspíš nebyla nízká.  
Co se environmentální zodpovědnosti týče, jde o zcela novou věc a to v období 
klimatické změny a nezvratitelnosti pomalé záhuby není zrovna zodpovědné.  
Přesto je použití kvalitního a stálého materiálu určitým přijetím možné budoucnosti.   
 
Nepřicházím s ničím přelomovým. Kombinuji prvky, které již existují poměrně dlouho. 
Nábytkový šroub někdo vymyslel, aby se používal. Popruhem již stáhneme cokoliv. 
Kvádrový korpus známe na tisíc způsobů a pravděpodobně následoval ve vývoji 
hned po jednoduchém prknu připevněném ke zdi.  
Je to špatně? Nemyslím si. Když se fungující prvky skombinují, dají se do jiného 
kontextu a přidá se něco navíc, stále vzniká něco nového. Pořád je to vývoj. Pokud 
jsem vyřešila třeba jen jeden problém a posunula se o jeden krok, stálo za to tu cestu 
podniknout.  
 

Výsledkem mé práce bude funkční kus nábytku, který je připraven k zásahu, zpětné 
vazbě i budoucí úpravě. Dokud nebude testovaný v různých podmínkách a širokou 
klientelou, nedokáži zjistit, jak design funguje v praxi.  
 
Následuje ještě dlouhý proces, pokud by se produkt měl dostat do prodejního stádia. 
Zda tuto cestu podniknu, se pravděpodobně už nedozvíte.  
 
 
 

Na zdraví! 
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Obr. 1 
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Obr. 3 
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Obr. 5 
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Obr. 7

http://www.woodieful.com/en/
https://mocoloco.com/badac-multi-purpose-furniture-by-sang-a-choi/

Obr. 8

http://www.designvid.cz/produkty/sebastian-errazuriz-navrhuje-kabinety-rozkladaji-
ci-se-do-nevidanych-tvaru.html?fbclid=IwAR3Wtc_O3upZux5SlIivTCyJaSXAp5tJg-
mf6-LdBdNQzXUxuDJiBAsSSzTE

KONTEXTUALIZACE / PRŮZKUM TRHU
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Obr. 9

https://www.mod50.com/sculpturalgadgets/prohibition-secret-book-liquor-cabinet/
https://thejerrycanbar.cz/obchod/18/firebar
https://www.bar-globes.com/
https://www.muzza.cz/product/minibar-kanister-jerry-cans-cerveny/?fbclid=IwAR1VB-
bxRxH2ebnO0XOsYFnRtawEK25rd9ZWXf5Qnuu4TUFqGEBxXstPQosI
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Obr. 11
příborníky před r. 1900, Jan KOTĚRA

Daniela KARASOVÁ, Geneze designu nábytku, Praha: Arbor vitae 2012

Obr. 10

https://foter.com/cocktail-bar-furniture
https://www.antiques-atlas.com/antique/1940s_elegant_walnut_drinks_cabinet_/
as119a3407
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Obr. 13 
servírovací stolek  po r. 1930, chromovaný, sklo, vyrobil Hynek Gottwald pro Bau-
haus

Daniela KARASOVÁ, Geneze designu nábytku, Praha: Arbor vitae 2012

Obr. 12
Funkcionalistický likérník původem z Československa, 1930

https://www.restauratorstvi-roto.cz/prodejni-galerie/likernik-funkcionalismus-4/
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Obr. 15
Sektorový nábytek řady U100

Emanuela KITTRICHOVÁ, Byt. Malá rodinná škola, Praha: ROH 1969

Obr. 14
Bytová stěna 550/1 návrh arch. Jiří Jiroutek, výrobce interiér Praha, Domov, 1974

Lada HUBATOVÁ-VACKOVÁ – Cyril ŘÍHA, Husákovo 3+1, Praha: VŠUP 2007
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Obr. 16
Poválečný sektor řady Universal U-101 v podobě studentského pokoje

http://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/povalecny-sektor-oblibeny-i-zatracova-
ny-universal
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Obr. 17

https://www.architonic.com/en/product/sollos-teca-bar-cart/1438087
https://www.foryddesigns.com/ibili

Obr. 18      
  
https://essentialhome.eu/products/casegoods/monocles-cabinet
https://www.thelongeststay.com/rue-monsieur-paris-storm-drinks-cabinet
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Obr. 19

https://www.roseandgrey.co.uk/bergen-solid-oak-drinks-cabinet
https://loaf.com/products/thirsty-bubba-cabinet

Obr. 20

https://www.futuristarchitecture.com/21815-best-modern-furniture.html#jp-carou-
sel-21819
https://www.instagram.com/everydeco/
https://vintagevibe.co.uk/products/industrial-tall-retro-metal-and-wood-drinks-cabinet-
wine-rack
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Obr. 21
Zásuvková skříň, autor Tejo Remy pro Droog, 1991

https://www.droog.com/webshop/product/chest-drawers
https://www.1stdibs.com/furniture/storage-case-pieces/commodes-chests-of-
drawers/chest-drawers-tejo-remy-droog-edition-95-200/id-f_198282/
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VÝVOJOVÁ FÁZE / SKICI DŘÍVĚJŠÍCH NÁVRHŮ 
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 VÝVOJOVÉ SKICI A ZKUŠEBNÍ MODELY VYBRANÉHO NÁVRHU
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ZKUŠEBNÍ VIZUALIZACE MODELU (V PROCESU)

VARIANTA A - FIXACE POPRUHEM
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VARIANTA B - JINÉ UPEVNĚNÍ  


