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OBRAZOVÁ ČÁST 
K obhajobě byla předložena kolekce interiérového vybavení složená ze stolu a závěsného 
svítidla a doplněná o skici, rendery a vizualizace. 
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Ruční skici svítidla 
 
 
 
 

 
Ruční skici židle  
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Skica/vizualizace stolu a svítidla 
 
 
 
 

  

 
Skica/vizualizace stolu a židle 
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Modely z polystyrenu v M 1:1 
 
 
 
 

    
Modely z polystyrenu a dřeva v  M 1:1 
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Fotomontáž  
 
 
 
Úvod 
Pro svou praktickou diplomovou práci jsem si zvolil oblast designu, která je mi blízká a ve 
které jsem získal vědomosti a dovednosti v předchozích letech mého studia jak na vysoké a 
střední škole, tak také na odborném učilišti se zaměřením na výrobu interiérového nábytku. 
Vybraná oblast je specifická, úzce zaměřená část produktového designu, ve které bych rád 
hledal uplatnění po ukončení svého studia. 
  
Vymezení cíle práce 
Rozhodoval jsem se mezi dvěma směry, jakými bych mohl svou diplomovou práci uchopit. 
Jednou možností bylo vytvořit projekt reagující na určitou vysledovanou problematiku v 
předem vytipovaném odvětví. Poukázat na chyby, nedostatky nebo úplně chybějící produkty a 
pokusit se nastínit možné řešení nebo nápravu. Druhá cesta, ta, kterou jsem si vybral, byla 
určit si oblast mého prioritního zájmu, což je dřevěné interiérové vybavení, vytvořit si rešerši 
v daném zaměření, oslovit firmu se zkušenostmi a technickou vybaveností a s její spoluprací 
se pokusit vytvořit produkt, který je schopen konkurovat aktuálně nabízeným a dostupným 
produktům jak po stránce technické a funkční, tak i estetické. Doufám, že výsledkem tohoto 
snažení bude kolekce, která zaujme a přesvědčí nejen laickou, ale také odbornou veřejnost. 
Svou diplomovou prací bych chtěl oslovit osoby nebo společenství vyznávající klasické, 
tradiční, poctivé, přírodní materiály, poctivou precizní řemeslnou práci, funkčnost, ale ve 
stejné míře také styl a smysl pro detail. 
 
Před samotným procesem navrhování jsem si položil otázku, co od své diplomové práce 
očekávám a čeho chci s její pomocí dosáhnout. Očekával jsem praktickou zkušenost na 
projektu s vybranou firmou, se vším, co je s touto prací vázáno, od komunikace až po finální 
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realizaci. Dosáhnout bych chtěl kvalitní, technologicky, esteticky a řemeslně zvládnutou 
kolekci interiérového vybavení, jež by splňovala všechna kritéria kusové výroby. Chtěl bych 
dosáhnout toho, že firma, se kterou spolupracuji, bude schopna tento návrh realizovat a 
začlenit do svého sortimentu.  
 
Kontextualizace  
Jako téma jsem si tedy vybral vytvoření malé dřevěné kolekce z dubu. Ta se skládá ze dvou 
kusů interiérového vybavení s jednotným vizuálním stylem zrealizovaných ve spolupráci s 
brněnskou firmou Krásné Dřevo. Ta má letité zkušenosti se zakázkovou výrobou 
interiérového vybavení na míru. Přesněji řečeno, obsahem mé diplomové práce je vytvoření 
dřevěného stolu a svítidla ze dřeva, které ze sebe budou navzájem tvarově vycházet a 
podporovat se jak ve vizuálním, tak materiálovém pojetí. Součástí kolekce je i design židle 
rovněž zapadající do celého kontextu díla. Návrh je však doložen pouze ve skicách a 3D 
pracovních modelech. Samotná finalizace židle je dlouhodobou záležitostí.  
 
Chci vytvořit vyváženou a moderní kolekci s rozmanitým využitím. Současný trh totiž 
nenabízí mnoho komplexních, jednotně pojatých kolekcí designového vybavení. Je zaměřen 
převážně na jednotlivé solitéry, ať se jedná o svítidla, stoly nebo židle, ze kterých se kolekce 
až následně skládají. 
Tímto způsobem pracuje většina interiérových návrhářů, kteří často komponují své koncepce 
dle vlastního vkusu a uvážení, potažmo přání klienta, především jsou však limitováni 
dodavateli a konkrétními prodejci.  
Průmysloví a produktoví designéři navrhují předměty do domácností s vlastní, někdy až 
autorskou invencí. Ta je nositelem myšlenky a designér následně nachází nejvhodnější 
tvarové, technologické či barevné kreace, kterými výsledný produkt nejen vytváří, ale také 
ozvláštní. Většinou navíc samotný charakter a osobitost zdůrazní.  
Návrháři interiérů často nerespektují jemnou sémiotiku finálních výrobků produktových 
designérů. Doplňují interiérové vybavení na základě svých vlastních představ a citů, 
zákazníkových snů a rozpočtu zakázky. Může se tak stát, že designérova snaha o vyjádření 
čehosi, co považoval za podstatné, se nemusí setkat s pochopením, neboť je pozornost 
uživatelů, či dokonce samotná funkčnost výrobku devalvována nevhodně použitými produkty 
či použitím produktů nevhodných. 
Mnou navržená kolekce interiérového nábytku patří, věřím, mezi ty promyšlené. Cíleně 
pracuji s opakující se typologií tak, aby každá část mobiliáře byla vizuálně propojena s 
celkem. Je jen na uživateli, zdali najde pochopení a souznění s myšlenkou harmonicky 
vyvážené kolekce. V její vnitřní struktuře totiž nemusí být nejvýznamnější role pouze ta 
užitková, nýbrž i ta inspirující k vnímání celku. 
 
Tvarové a ideové pojetí nábytku ze dřeva, kdy jeho estetická čistota s důrazem na funkčnost a 
řemeslnou tradici nese určité propojení se skandinávským designem, to je směr, který ve světě 
designu již dlouhá desetiletí platí za etalon kvality a nadčasové krásy. Použitím tradičního 
severského materiálu - dřeva, a také svou lehkostí s důrazem na tvar, detail a funkci si vynutil 
uznání, svůj vlastní prostor a vymyká se zbytku nejen Evropy, ale i světa. Pro tyto 
charakteristické principy, díky nimž si získal svou oblíbenost i u nás, jsem jej chtěl 
promítnout do svého návrhu i já. 
 
Popis díla 
Kolekce je složená ze dvou kusů interiérového vybavení. Jedná se o stůl a stropní závěsné 
osvětlení stolové desky. Set je záměrně navržený k univerzálnějšímu použití, např. do 
pracovního prostředí, zasedací místnosti, recepce, firemního zázemí, jídelny, zkrátka místa, 
kde se schází lidé za různým účelem a kde jde především o příjemnou atmosféru z prostoru. 
Rozměrem stolu (1800 x 900 x 750mm -  d. š. v.) jsem chtěl uspokojit i nejnáročnější 
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zákazníky a jejich požadavky. Kolekce je vhodná zejména pro jídelní a pracovní potřeby. 
Nabízí dostatečný prostor k sezení až pro 8 osob.  
Myslím, že se mi podařilo navrhnout takové vybavení, které podporuje tento záměr a které 
může beze strachu sloužit jako solitérní kus, stejně tak jako jemný doplněk, nepřebírající 
dominantní roli v prostoru, ve kterém se nachází. V celku je však hierarchie jednotlivých části 
zřejmá a lze ji snadno "číst". 
V kolekci skládající se z dřevěného stolu a dřevěného svítidla dominuje oblé a lineární 
tvarosloví. Linka ubíhající po hraně stolu a plynule přecházející na hranu nohy (stolu) dává 
nábytku nezvyklou podobu, která je podpořena zdánlivě chybějícími zpevňujícími prvky, na 
něž jsme zvyklí u většiny dřevěných stolů. 
Svítidlo také formují dominantní prvky ze stolu jako je šikmé seříznutí, hrana a oblá křivka 
svítidla, které odráží měkkost, jenž je výrazná v rohové části stolu. Celkově hraje svítidlo 
v setu spíše sekundární roli z toho důvodu, aby vynikala samotná dominanta, kterou je stůl. 
Svítidlo je vybaveno dvěma flexibilními led pásky, které jsou uchyceny na hliníkovém 
uzávěru svítidla, aby bylo zajištěno optimální chlazení led pásků. Zdroj napájející led 
osvětlení je umístěn na stopě uvnitř dřevěného krytu. Ten slouží jako kotvící systém a zároveň 
kryt na napájecí zdroj.  
Opálový difuzor příjemně rozptyluje světlo z led pásků a zabraňuje oslňování uživatelů. 
Rozměr svítidla je 880 x120 x 40mm (d.š.v. ).  
 
U návrhu setu jsem se snažil o jednoduchou vizuální formu a veškerý důraz jsem kladl na 
přirozenou texturu dřeva dubu a netypické, konstrukční detaily stolu. Noha stolu je osazená 
kolmo na roh stolové desky a je vyztužená ocelovým žebrem, které jí prochází a propojuje. 
Dále je spoj opatřen několika technickými prvky, jež jednotlivé části stolu stahují k sobě a 
zaručují dokonalou přilnavost a tlak potřebný k lepení. Spoj je za účelem efektivnější 
manipulace rozebíratelný. Konstrukční spoje stolu jsou navrhnuty tak, aby nenarušovaly 
celistvost stolu, vnášely do něj technologický detail, který podvědomě ujišťuje uživatele o 
houževnatosti a stabilitě tohoto na první pohled subtilního stolu. 
Jelikož stůl není opatřen luby ani jinými prvky pro zvýšení tuhosti, diagonální osazení nohy 
na roh stolové desky vypomáhá ztužení konstrukce, stejně jako ocelové žebro, a napomáhá 
eliminovat viklavý pohybu stolu. Tento nežádoucí pohyb by časem mohl vést k pozvolnému 
povolení spojů. 
Takto konstrukčně a zároveň vizuálně navržený roh se stává dominantním prvkem, který se 
odráží ve výsledné koncepci celého setu. Hrana desky stolu plynulým přechodem navazuje na 
hranu nohy stolu a tím dodává stolu homogenní, jednotný charakter a estetickou měkkost.  
Návrh je vytvořen, jak už bylo výše zmíněno, z dubu, a to zejména pro jeho pevnost, tvrdost, 
houževnatost a trvanlivost, kterou si vyžaduje mnou navržený konstrukční spoj. Navíc se 
dobře obrábí, lepí a povrchově upravuje. V neposlední řadě jsem si tento materiál zvolil kvůli 
charakteristické kresbě dřeva a oblíbenosti jeho užívání. 
V návrhu se mi podařilo uchovat lehkost, měkkost a celistvost ručně kreslených skic a přenést 
je do reálného prototypu záměrně bez použití nejmodernějších metod opracování dřeva. 
Tato kolekce je vyráběná za pomoci klasických dřevoobráběcích strojů, i když lze 
z potenciálních ekonomických či technických důvodů samozřejmě stůl vyrábět i s pomocí 
současných moderních technologií. 
 
Zhodnocení 
Současná doba nabízí mnoho nových technologických postupů k opracování dřeva, z nichž 
nejvyužívanější a nejuniverzálnější je CNC frézování, díky němuž může designér 
experimentovat s tvarem. Tyto stroje pracují na principu 6 i více frézovacích os, díky kterým 
je možné vytvářet téměř jakékoliv nevídané a pro klasické dřevoobráběcí stroje nevyrobitelné 
tvarové kreace. V mnou navrženém setu by se tato technologie dala rovněž využít. V případě 
větších sérií by rozhodně práci urychlila a zpřesnila a pravděpodobně i zlevnila. Nebylo by 
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nutné frézovat celý stůl, ale jen nejkomplikovanější část, kterou je "měkký" roh posazený 
kolmo na rohovou desku. Zbytek stolu (deska a nohy) jsou lehce zhotovitelné jen s pomocí 
formátovací pily. Stejně tak jako svítidlo, které je vyráběno jen s pomocí soustruhu na dřevo a 
formátovací pily. 
Součástí doložených skic je i návrh židle. Ta měla být také finálním prvkem mé kolekce, 
avšak zůstává jen ve vizualizacích. Její konečná realizace sebou nese řadu experimentů s 
tuhostí celé konstrukce, vysoké nároky z pohledu ergonomie i výroby. V celkovém objemu 
práce jsem se rozhodl pro vynechání tohoto prvku a ponechání si návrhu pro budoucí využití.  
   
Chtěl jsem, aby mnou vytvořená kolekce nebyla postavená na luxusu, drahých a 
extravagantních materiálech, ale na funkčních a estetických požadavcích dnešní doby. 
Kolekce je řazená do vyšší cenové kategorie výrobků. Jedním z důvodů je, že společnost se 
kterou spolupracuji, je mladá firma, zabývající se výhradně výrobou nábytku na zakázku. 
Nevytváří skladové zásoby vlastních produktů. Použitý materiál je dub, ten je rovněž cenově 
náročnější. Nesnažil jsem se konkurovat nepřebernému množství různě ne/podařených stolů 
vyrobených s cílem nejnižší možné ceny a tím nejvyšší možné marže, od které se většinou 
odráží i kvalita zpracování a použitý materiál produktu.  
 
Doufám, že mi tento designový set bude nápomocný při budoucím uplatnění v praxi, ať už 
zkušeností, kterou jsem si s danou firmou prošel, tak i samotným zhotoveným produktem, 
kterým bych se chtěl prezentovat na poli stylového nábytku, reflektujícího součastné estetické 
tendence v průmyslovém designu. Dřevo je materiál přírodní, ekologický, snadno 
recyklovatelný, takže kolekce respektuje ekologické požadavky společnosti, které není tato 
problematika lhostejná. 
 
 
 


