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anotace_ annotation

 Diplomová práce se zaměřuje na návrh designu kadeřnického křesla. 
Inovací je nové uspořádání interiéru, jehož nepostradatelnou součástí je mycí 
komponent.
 Nosnou myšlenkou celého projektu je návrh kadeřnického křesla, které 
nahrazuje ostatní používaná sedadla v interiéru. Všechny činnosti spojené s 
úpravou vlasů jsou prováděny na jednom sedadle, které může být přisunuto k 
mycímu komponentu. Sklopením zádové opěrky a natočením mycí mísy je možné 
zákazníkovi umýt hlavu nebo provést jiný úkon vyžadující umyvadlo. 
  Řešení přináší několik výhod, především méně sedadel v kadeřnictví a 
variabilitu interiéru. Další kladnou stránkou je ekonomicky výhodnější mycí 
komponent, který slouží více sedadlům. Inovací je také vzhledové a tvarové 
propojení dvou základních komponentů – mycí mísy a kadeřnického křesla. 

 This thesis aims to design a modern innovative hairdresser chair. The main 
innovation of the proposal is seen in the new interior arrangement with a washing 
component as a central point.
 The main idea of the whole work is to design such a hairdresser chair 
that would supersede all other chairs normally used in hairdressing salons. All 
activities concerned with the hair care (washing, trimming, colouring etc.) would 
be done on a sole chair that would be in the case of need placed to the washing 
component. By reclining the chair backrest and turning the washing component a 
client’s hair could be easily washed (or other functions that need water tap could 
be done). 
 There are several advantages within this proposal. Primarily it offers fewer 
chairs in hair dressing salon as well as a more variable interior. Another positive 
feature is that the washing component can be used more economically when it 
serves to more seats. Finally, the visual aspect and shape interconnection of two 
basic components - washing basin and hairdresser’s chair - are innovative.
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1_úvod

V posledních letech se tempo našich životů neustále zrychluje a správná 
životospráva je v důsledku snahy o dosažení vyšší produktivity a lepších výkonů 
většinou opomíjena. Tento hektický rytmus, ve kterém pracujeme celý den, se 
projevuje na naší fyzické i duševní stránce. 
 K udržení a upevnění celé kondice těla je důležité dodržovat alespoň základní 
pravidla psychohygieny. Z pohledu duševní stránky jedince je velice důležité, aby 
se během svého pracovního týdne věnoval také relaxaci a odpočinku k načerpání 
nové energie. 
 V tomto důsledku vznikají, převážně ve větších městech, kde je rytmus 
života rychlejší, relaxační centra, ve kterých si člověk může odpočinout a načerpat 
nové síly. Relaxace je velice rozsáhlý těžko definovatelný pojem. Zvláště proto, že 
si pod ním každý představí zcela odlišnou činnost. Někdo relaxuje sportem, jiný 
návštěvami kulturních akcí, někdo trváví svůj volný čas s přáteli a někteří preferují 
procházku v přírodě.
 Odpočinek má nespočet podob, které jsou velice rozmanité a u každého 
jedince jsou odlišné. Hlavně ženy nahlížejí na dobu odpočinku a relaxace jako na 
příležitost jak vylepšit svůj zevnějšek. Stávají se proto nejčastějšími návštěvníky 
zkrášlujících salónů od kosmetických až po kadeřnická studia. 
 Kadeřnické salóny v dnešní době představují místa, kam se člověk chodí 
mimo jiné odreagovat a odpočinout, a je samozřejmostí, že se chce při relaxaci 
cítit příjemně a pohodlně. Proto se zcela mění celkový vzhled kadeřnických salónů 
v posledních letech. Pochopitelně stále zůstává jako hlavní prioritou zručnost 
kadeřníka, ale jako samozřejmostí se již pomalu stává i stylové vybavení inte- 
riéru. 

1_1_předmět a cíl diplomové práce

Předmětem této diplomové práce je design kadeřnického křesla, který by měl 
být řešen s ohledem na určitou nadčasovost. Jelikož se jedná o návrh, který by 
měl být schopen obstát na součastném trhu při znalosti a dosažitelnosti současné 
technologie, měly by být zároveň respektovány funkční, technické a technolo-
gické zákonitosti.
 Cílem této práce je navrhnout zcela nové řešení kadeřnického křesla. Zá-
kladní ideou je vytvoření takového sedadla, které by nahradilo další používaná se-
dadla v interiéru. Zákazník by si během návštěvy kadeřnictví nemusel přesedávat, 
protože činnosti spojené s úpravou jeho vlasů by byly prováděny pouze na jed-
nom křesle. 
 Prvotní nápad byl rozpracován do několika variant, které budou následně 
podrobněji popsány. Srovnáním kladů a záporů u každého řešení byla vybrána 
nejvýhodnější varianta, kterou je mycí mísa jako dominantní prvek stojící volně v 
interiéru. Sedadla používaná při úpravě vlasů jsou k míse přisunuty a nastaveny 
do určité polohy tak, aby zákazníkovi bylo možné umýt hlavu či provést jiné 
úkony.  
 Výhodou tohoto multifunkčního řešení by bylo předně méně sedadel v 
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kadeřnictví a dále také skutečnost, že jedna mycí mísa může obsluhovat více 
sedadel. Dalším přínosem jsou různé varianty uspořádání celého interiéru - ty 
budou demonstrovány ke konci diplomové práce.
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2_vývojová, technická a designérská analýza tématu

2_1_vývoj kadeřnických sedadel

Psát o vývoji a historii kadeřnických sedadel je poměrně náročné. Především 
z toho důvodu, že odvětví, které se specializuje na vybavení kadeřnických 
salonů, je na trhu pouze v krátké době. Dalším důvodem je okolnost, že vzhled a 
charakter sedadel byl vždy imitací klasických židlí a křesel. Jediným rozdílem byla 
nastavitelnost výšky a možnost rotace sedací plochy.
 Z tohoto důvodu se autorka v rámci svého předdiplomového projektu 
věnovala také historii sedadel od starověku až po současnost – coby obecnějšímu 
pohledu na běžná sedadla bez speciálního zaměření. Je pochopitelné, že tato 
analýza se stala velkou inspiraci pro následný návrh.
 Funkce sedadel zůstávala v průběhu století stejná, ale tvar, zpracování i 
povrchová úprava se během století proměňovaly. Jedinou věcí, která se výrazně 
měnila a podle které můžeme na první pohled hodnotit stáří, je dekor. Jeho pojetí 
se proměňovalo staletími od jednoduchých podob až po ty nejsložitější barokní 
kudrlinky, aby se poté znovu začalo zjednodušovat až k úplné nule. Následně v 
době funkcionalismu ztratil dekor zcela svůj význam. Jeho návrat však nenechal 
na sebe dlouho čekat. V jednodušších tvarech se objevuje od šedesátých let  
minulého století zejména na textiliích a površích užitkových předmětů.  A i dnes 
nábytek stále mění svou podobu a hledá nové tvary a nová barevné řešení.[9]
 Největší část historické analýzy byla věnována 20. a 21. století, které jsou 
velmi bohaté na produkci nových objektů. V důsledku průmyslové revoluce výroba 
v těchto obdobích prudce vzrostla. Objevením nových materiálu – jako plast – se 
výroba zjednodušovala a zlevňovala. Vzhled sedadla byl velice ovlivněn použitím 
nových materiálů. Je třeba připomenout, že až do začátku minulého století se 
výhradně používaly přírodní materiály – převážně dřevo. S nástupem plastu jako 
nového materiálu na trhu začala éra experimentů s tvary a vzhled nábytku se 
začal výrazně proměňovat. Z důvodu převratných změn právě v tomto období se 
tato část předdiplomové analýzy stala nejvíce podnětnou při tvorbě návrhu. 

2_2_současná nabídka

Po roce 1990, kdy v České republice začal hospodářský boom, se i toto odvětví 
začalo na našem území rychle rozvíjet. Na českém trhu se začaly objevovat nové 
trendy ze zahraničí a posléze vzniklo i u nás několik výrobců v tomto oboru 
(Bellazi, Hubo shop, Fox design). Tato změna se pomalu začíná projevovat - od 
zastrčených kadeřnictví, která disponují jen několika obyčejnými židlemi - k větším 
pohodlně vybaveným prostorám, jež nabízejí zákazníkovi veškerý komfort. 
 Kadeřnická sedadla patří mezi nejzákladnějších vybavení kadeřnických 
salónů. Jsou zřejmě největší investicí při zařizování nebo rekonstrukci interiéru, 
tudíž se výběr při zakoupení nového nábytku velice zvažuje. Hlavními kritérii 
jsou funkčnost, praktičnost, pohodlnost pro zákazníka i pracovníka kadeřnického 
salónu a v neposlední řadě také cena.
 Dříve než bude představeno vlastní řešení, se práce věnuje jednotlivým 
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sedadlům v kadeřnických salónech – bude zohledněno jejich využití, funkčnost, 
časté problémy apod. Informace pro tuto část analýzy byly čerpány jednak z 
použité literatury a webových serverů, ale snad největším přínosem byly údaje 
získané přímo u odborníků. Za účelem úvodního pochopení problematiky byli 
osobně dotazováni pracovníci několika kadeřnických salónů. Dále byl proveden 
dotazníkový průzkum, kdy byly prostřednictvím emailů osloveny všechny  dostupné 
kadeřnické, kosmetické, a vlasové salóny v republice.

2_2_1_ rozdělení sedadel v kadeřnictví

Tato podkapitola popisuje několik základních kusů nábytků, se kterými se nejčastěji 
můžeme během návštěvy kadeřnického salónu setkat. Postupně bude popsáno 
jejich využití, funkce, nejčastější vzhled a technická stránka.

2_2_1_a_ kadeřnická křesla 

Kadeřnická sedadla mohou mít podobu od obyčejných židlí až k vypolstrovaným 
pohodlným křeslům. Hlavní znak je ale u všech stejný – v prostoru salónu 
zaujímají nejdůležitější postavení a to zpravidla před zrcadlovou stěnou v hlavním 
komunikačním prostoru. 
 Při zařizování se právě na tato sedadla klade největší důraz, protože zde 
návštěvník stráví nejdelší dobu při své návštěvě v kadeřnickém salóně – od 
stříhání, barvení až po vysoušení vlasů. Proto je největším a možná i rozhodujícím 
kritériem funkčnost a pohodlnost každé části. Na našem území je také důležitým 
určujícím faktorem cena, která do jisté míry ovlivňuje výběr. Často se stává, že 

ekonomické hledisko má přednost před estetikou, která v žebříčku hodnot bývá 
až na jednom z posledních míst. Ať ovšem po estetické stránce vypadají sedadla 
jakkoliv, několik základních rysů mají společného. 
 Důležitou a hlavně velice nutnou podmínkou je, aby bylo sedadlo otáčivé 
(rotační pohyb o 360°),  což je pro kontrolu účesu nezbytná záležitost. 
 U těch typů sedadel, které mají sloužit široké veřejnosti, je pochopitelně 
žádoucí, aby výška sedáku byla nastavitelná a musí být prováděna jednoduše 
a bez speciálního náčiní. Samozřejmě, že je zcela nepřípustné, aby docházelo 
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2.1, 2.2, 2.3 - různé druhy kadeřnických křesel - [11],[12],[13]

k samovolné a nechtěné změně polohy ve výšce sedadla. Pro nastavitelnost je 
skoro ve všech případech použit zvedák na hydraulické nebo plynové bázi, u 
levnějších typů je ve stojanu sedadla vmontovaná pružina, pomocí které se dá 
nastavit výška sedáku.  
 Stojan, kterým sedadlo spočívá na podlaze, by měl splňovat nejzákladnější 
kritéria jako je stabilita a pevnost. Nejvhodnějším a nejčastějším použitím u 
kadeřnických křesel jsou sedadla s pojízdnými rameny (4-6). Až v poslední době 
se objevují také sedadla mající jako svou podstavu tzv. kluzáky, které jsou velice 
elegantní, ale jejich nevýhodou je těžká manipulovatelnost z místa na místo.  
 Pohyblivost sedadla je funkčním prvkem, který ovšem není u všech křesel 
vždy umožněn. Pohyblivost je zejména potřebná po stříhání, kdy vlasy spadené 
na zem jsou sklízené z podlahy. Pro tyto případy jsou stojany vybaveny pojízdnými 
kolečky, které je možno v případě potřeby zajistit do statické polohy tak, aby 
nedocházelo k nechtěnému pohybu – v opačném případě by mohl zákazník nabýt 
pocitu nejistoty a nestability.
 Velice vhodným doplňkem je také opěrka na ruku, která je součástí i těch 
nejobyčejnějších kadeřnických křesel určených ke stříhaní nebo k jiné úpravě. U 
některých sedadel, zvláště pak u polstrovaných křesel, se objevuje také podpěrka 
na nohy, která jsou součástí sedadla. V poslední době se vyskytují jednoduché 
podpěrky na nohy, které se přisunují k sedadlu dodatečně. V pánském kadeřnictví 
se také můžeme setkat s podhlavníkem na holení nebo  na zástřih vousů.
 Další malou, ovšem velice praktickou drobností jsou držáky na fény a 
hřebeny zakomponované do sedadla. To ocení zvláště pracovníci kadeřnického 
salónu nebo studia. 

2_2_1_b_mycí boxy

Mycí boxy, které slouží pro umývání hlavy zákazníkovi, už nejsou jen jednoduché 
židle s přistavěnými mísami pro umytí vlasů, jak tomu bylo v minulých dobách. 
Dostaly podobu odpočinkových křesel někdy až lehátek, které neslouží jen k umytí 

a regeneraci vlasů, ale i k relaxaci celého těla.
 Poté, co je zákazník nebo zákaznice usazena do pohodlného sedadla, 
začíná mytí vlasů. Dnes se již stává pravidlem, že při mytí kadeřnice provádí 
masáž hlavy, což je velmi příjemná záležitost a v kombinaci s pohodlným křeslem 
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ekonomické hledisko má přednost před estetikou, která v žebříčku hodnot bývá 
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jakkoliv, několik základních rysů mají společného. 
 Důležitou a hlavně velice nutnou podmínkou je, aby bylo sedadlo otáčivé 
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přístroj můžeme v každém kadeřnictví najít.
  Novým výrobkem na trhu jsou infralampy, které slouží k urychlování procesu 
barvení a lze je využít i k vysušování vlasů. Mohou být přistaveny k zákaznici na 
pojízdném stojanu nebo jsou připevněny ke zdi nebo stropu kadeřnictví a pomocí 
pohyblivého kloubu je možné různé nastavení.  

 Dalším kusem nábytku je kadeřnický pracovní stolek, který obsahuje úložné 
prostory a plastové vaničky pro barvu na vlasy. Barvící stolky jsou většinou na 
kolečkách a jsou vhodné k odkládání pomůcek při barvení vlasů zákazníka. 
 Často používané jsou také malé sedátka tzv. taburety, které slouží k 
občasnému sezení obsluhy. Mají různou podobu, ale v poslední době se objevuji 
ve tvaru připomínající koňské sedlo. Společným znakem je pro všechny typy 
kruhová podpěrka nohou.
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je tento zážitek ještě umocněn.
 Mycí sedadla se skládají z několika základních částí, které jsou pro všechny 
typy těchto sedadel stejné a neměnné. Jako základním prvkem je mycí mísa 
na konci sedadla, která slouží k mytí hlavy. Jelikož má většinou zabudovaný 
odtok vody, je zde natrvalo určena pozice křesla v celém interiéru. Mísa je mírně 
vykrojena pro krk při zaklopení hlavy a je zcela nepřípustné, aby v tomto místě 
nějak tlačila či jinak nepříjemně působila na zákazníka. 
 Dalším nezbytným funkčním prvkem je nastavitelnost mísy, což je u 
některých  výrobků zcela opomíjený prvek. Zde mohou vzniknout problémy v 
případě, je-li zákaznice vyšší a nebo v opačném případě, když je zákazníkem 
dítě. V praxi se tento problém řeší použitím polštářů pro dosažení požadované 
výšky. Ovšem v opačném případě, když je zákaznice vyšší, je tento problém zcela 
neřešitelný – osoba se musí posunout do nepříjemné pozice a k navození uvolnění 
a pohodlného účinku zcela jistě nedojde. 
Sedadlo by samozřejmě mělo být pohodlné pro zákazníka, ale často se opomíjejí 
pracovníci, kteří za pracovní mísou stojí. Celý komponent – mycí box – by měl 
být úměrně vysoký tak, aby při práci nebyl kadeřník nepříjemně zatěžován. Další 
praktickou součástí pro obsluhu je vysunovací hlavice pro oplachování hlavy.
 Mycí boxy mají několik podob - od obyčejných židlí, které nejsou ničím 
zajímavé až k nejrůznějším křeslům. Za povšimnutí v poslední době stojí lehátka, 
umožňující zákazníkovi být v polovičním sedu – což je vhodnější pro docílení 
relaxační atmosféry. Objevují se i sedadla, při kterých zákazník leží, což není až 
tak pohodlné (vlastní zkušenost autorky) a navíc v prostoru zabírají zbytečně moc 
místa.

 
2_2_2_ doplňkový nábytek v kadeřnictví

V této kapitole bude zmínka o nábytku a produktech, které mohou být také 
součástí interiéru, ale s procesem stříhání nebo umývaní vlasů souvisí pouze 
okrajově. Tyto kusy nábytku nebudou součástí diplomového projektu, ale pro 
lepší vykreslení interiéru jsou zahrnuty.

 K dokončovacím pracím při tvorbě účesu patří také vysoušení vlasů. Nyní 
si většinou pracovnice vystačí s fénem, ale v dřívějších dobách byly většinou 
používány vysoušecí přístroje tzv. vysoušecí helmy a nadále alespoň jeden tento 
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3_variantní studie designu

V této kapitole budou představeny a podrobně vysvětleny jednotlivé variantní 
studie, které byly během práce rozpracovány a jež předcházely finálnímu řešení. 
Po úvodu a vysvětlení každého řešení budou zmíněny výhody a nevýhody, na 
jejichž základě byla varianta opuštěna či dále rozpracována.

3_1_varianta A
 
V prvním řešením byla vytvořena zcela nová podoba kadeřnického sedadla, při 
které by zákazník nemusel přesedávat a měnit židli během návštěvy kadeřnictví, ale 
setrvával by na jednom místě během celé návštěvy salónu. Všechny nejdůležitější 
komponenty by byly součástí sedadla, a nebo by je bylo možno snadno dopravit 
k sedadlu. 
 Jedním z nejdůležitějších komponentů je mycí mísa, která je součástí 
mycího boxu. První varianta je pokusem jak změnit vžité schéma - mycí box a 
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kadeřnické křeslo jako dva rozdílné komponenty. Sedadlo na stříhání a mycí box 
byly umístěny do jednoho sedadla tak, aby zákazník během návštěvy zůstával 
stále na jednom místě. 
 Mycí mísa by byla schována pod sedadlem. V případě potřeby by se mísa 
otočila o 180° kolem tyče, která by měla v sobě zabudovaný odtok vody, a posléze 
by byla po ní vysunuta do potřebné polohy na úroveň ramenou zákazníka. Zá-
dová a podnožní opěrky by se naklopila tak, aby byl zákazník v mírném záklonu a 
proces umývání hlavy by se stal příjemným zážitkem.
 Zprvu se tato varianta jevila jako velice originálním a přínosným řešením, 
ale v následující analýze bylo objeveno, že odpad vody a pohyblivost mísy 
způsobují značné problémy, které by způsobily ekonomické navýšení. Dále také z 
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pohledu estetické stránky by mohlo sedadlo působit těžkým dojmem v interiéru 
a ve finální fázi by se nejednalo o sedadlo s nadčasovým designem. Na základě 
těchto výsledků bylo od této varianty upuštěno.

3_2_varianta B   
  
Dalším řešením byla varianta mobilního mycího komponentu, který by se podle 
potřeby přisunul k sedadlu. 
 V tomto případě by sedadlo vždy zůstávalo na stejném místě v interiéru 
a bylo by pevně spojeno s podlahou. Zákazník by po celou dobu zůstával na 

jednom místě. V případě požadavku na umytí hlavy by se zádová část sedadla 
sklopila. Minimálně zádová část by byla nastavitelná, ale i další části jako sedák 
nebo podnožní opěrka by se mohli přizpůsobit zákazníkovi. Ze sedadla, kdy je 
člověk ve vzpřímené poloze, by se vytvořilo lehátko, ke kterému by se přisunula 
mycí mísa.
 Tento mobilní mycí komplex by měl obsahovat sprchovou hlavici s přívodem 
teplé a studené vody a odtok vody, což by ale mohlo ve finálním řešením vést k 
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mycího boxu. První varianta je pokusem jak změnit vžité schéma - mycí box a 
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kadeřnické křeslo jako dva rozdílné komponenty. Sedadlo na stříhání a mycí box 
byly umístěny do jednoho sedadla tak, aby zákazník během návštěvy zůstával 
stále na jednom místě. 
 Mycí mísa by byla schována pod sedadlem. V případě potřeby by se mísa 
otočila o 180° kolem tyče, která by měla v sobě zabudovaný odtok vody, a posléze 
by byla po ní vysunuta do potřebné polohy na úroveň ramenou zákazníka. Zá-
dová a podnožní opěrky by se naklopila tak, aby byl zákazník v mírném záklonu a 
proces umývání hlavy by se stal příjemným zážitkem.
 Zprvu se tato varianta jevila jako velice originálním a přínosným řešením, 
ale v následující analýze bylo objeveno, že odpad vody a pohyblivost mísy 
způsobují značné problémy, které by způsobily ekonomické navýšení. Dále také z 
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pohledu estetické stránky by mohlo sedadlo působit těžkým dojmem v interiéru 
a ve finální fázi by se nejednalo o sedadlo s nadčasovým designem. Na základě 
těchto výsledků bylo od této varianty upuštěno.

3_2_varianta B   
  
Dalším řešením byla varianta mobilního mycího komponentu, který by se podle 
potřeby přisunul k sedadlu. 
 V tomto případě by sedadlo vždy zůstávalo na stejném místě v interiéru 
a bylo by pevně spojeno s podlahou. Zákazník by po celou dobu zůstával na 

jednom místě. V případě požadavku na umytí hlavy by se zádová část sedadla 
sklopila. Minimálně zádová část by byla nastavitelná, ale i další části jako sedák 
nebo podnožní opěrka by se mohli přizpůsobit zákazníkovi. Ze sedadla, kdy je 
člověk ve vzpřímené poloze, by se vytvořilo lehátko, ke kterému by se přisunula 
mycí mísa.
 Tento mobilní mycí komplex by měl obsahovat sprchovou hlavici s přívodem 
teplé a studené vody a odtok vody, což by ale mohlo ve finálním řešením vést k 

design kadeřnického křesla_variantní studie designu18

3.1 - skici k variantě A

3.2 - studie k variantě A
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nemalým problémům.
 Jedno z možných řešení jak zabudovat odtok vody do mobilního mycího boxu 
je umístit odtok vody v podlaze u každého kadeřnického sedadla. Při požadavku 
použití mycího boxu by se celý komponent umístil na přesně vymezené místo v 

podlaze. Dále by došlo k propojení odpadní hadice vedoucí přímo z mycí mísy a 
odpadu zabudovaném v podlaze. Toto spojení by muselo být zcela utěsněné, aby 
nedocházelo k protékání vody.
 Výhodou pro kadeřnictví by byl fakt, že by stačil pouze jeden mobilní mycí 
box, který by se přisunul ke kterémukoli kadeřnickému křeslu. Opakem by však 
bylo velké ekonomické navýšení. A to jednak při zbudování odpadu v podlaze 
u každého křesla, ale také vyřešení kvalitního a bezchybného spojení mezi od-
padem mycí mísy a odpadem v podlaze. 
 Další nepříjemnosti by mohli nastat při úklidu podlahy, která bývá po pra-
covním dnu plná vlasů. Při špatném krytí odpadu v podlaze by se nečistoty snad-
no dostávali do odpadu a ucpávali by  hadici, která by se posléze velice špatně 
čistila, jelikož by byla zabudována pod úrovní podlahy. 
 Dalším řešením jak vyřešit odtok a přísun teplé a studené vody do mobilní 
mycí mísy je spojení mycího boxu a odtoku odnímatelnou hadicí. V době použití 
by byla vysunuta z úložného prostoru (ve kterém by byla svinuta a schována) a 
připevněna k odtoku mycí mísy.
 Toto řešení bylo ovšem ihned zavrženo, jelikož by vyžadovalo velikou asis-
tenci obsluhy. Navíc by hadice v interiéru nepůsobila příjemným dojmem. 

3_3_varianta C 

Poslední varianta, která se v průběhu hledání nového návrhu stala později 
konečným řešením, je v podstatě opakem předchozí varianty. Mycí mísa je 
umístěna natrvalo k podlaze a kadeřnická sedadla se k ní přisouvají. 
 Mycí mísa je dominantním prvkem v interiéru, má v sobě zabudován od-
pad a přívod vody. Lze ji natáčet o 360° a mísu naklápět tak, aby ji bylo možné 
použít na sedadla z kterékoliv strany.
 Po přisunutí sedadla je zádová opěrka sklopena a zákazník je na ni zakloněn, 
přičemž v oblasti krku je podpírán vykrojenou částí mycí mísy,  která slouží k to-
muto účelu. Pohyb celého komponentu je umožněn pomocí koleček, které jsou 
schovány pod kluzákem podstavy. Během posunu se kolečka vysunou a celé 
křeslo je možné přemístit a v cílové pozici znovu zafixovat.
 Tato varianta byla později vybrána a rozpracována do finální podoby. 
Důvodem výběru je, že  takové řešení vyžaduje malou asistence obsluhy - pouze 

3.4 - studie k variantě B
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přisunutí křesla k umyvadlu. Další kladnou stránkou je fakt, že postačí méně se-
dadel v interiéru, a tedy náklady při zařizování kadeřnictví se výrazně sníží.  
 Další výhodou takového multifunkčního řešení, kdy se sedadla přisouvají 
k umyvadlu, je možnost použití mycí mísy pro více křesel. Mycí mísa se tak stává 
originálním prvkem, který stojí volně v komunikačním prostoru a může v někom 
evokovat fontánu.

3.5 - skici k variantě C



4_ergonomie řešení

Rozměry zařízení, povaha a struktura prostředí, ve kterém se člověk dennodenně 
pohybuje a pracuje, výrazně ovlivňují pracovní polohu. Nejčastější pracovní polo-
hou je sed a stoj a ty také budou nejzákladnějšími pozicemi v tomto návrhu.
 Nejčastější pracovní polohou z pohledu obsluhy je stoj. Ideální stoj, který 
by měl zaujímat pracovník, je dynamické vyvažování těla ve svislé poloze. Tato 
pozice je podmíněna konkávním (vydutým) zakřivením páteře v oblasti krční a 
bederní. Z fyziologického hlediska je výhodnější sed, především proto, že tato 
pozice je energeticky méně náročnější a dolní končetiny nejsou trvale zatíženy. Z 
hlediska obsluhy je však tato pozice nemožná, jelikož by kadeřník nemohl kvalitně 
pracovat na tvorbě účesů.[2]
 Pracovní polohou je tedy pro obsluhu zpravidla stoj. Při činnosti, kdy je 
zákazníkovi umývána hlava je pracovní plochou mycí mísa, která by měla být 
dostatečně prostorná, a ovládací prvky (např. sprchová hlavice) by měly být 
snadno dostupné. 
 Z pohledu zákazníka je základní pozicí sed. Ideální sed je z anatomického 
hlediska ten, kdy je dodržováno stejné zakřivení páteře jako v ideálním stoji. 

4_1_ergonomie sedadla z pohledu zákazníka

Tato kapitola je věnována ergonomii a rozměrům sedadla z pohledu zákazní-
ka. Zaměřuje se na jednotlivé části - stojan, sedací plochu, zádovou a loketní 
podpěrku.

Stojan, kterým sedadlo spočívá na zemi, musí splňovat základní požadavky jako 
je stabilita, pevnost a nastavitelnost výšky.
 Pro stabilitu sedadla platí základní zásada, 
že by měla být větší při klopení sedadla do zadu 
než do stran a dopředu. Stojan sedadla v návrhu je 
tvořen tzv. kluzákem, který bude doléhat na podla-
hu. Součástí je také mechanismus, který po stlačení 
vysune desku s kolečky, do té doby schované pod 
kluzákem. To umožňuje snadné přesunutí sedadla k 
mycí míse. Posléze mohou být kolečka znovu scho-
vány pod kluzák, stojan dolehne na podlahu, čímž 
nedojde k samovolnému posunu sedadla.
 Konstrukce sedadla je důležitou vlastností 
ovlivňující pevnost stojanu. Noha kruhovitého 
průměru vycházející z kluzáku spojuje sedací plo-
chu, nikoli však ve středu sedací plochy, jak by se 
dalo očekávat, ale mírně v zadní části. Tím se zvětšuje stabilita sedadla při klo-
pení dozadu, což je výhodné hlavně v případě, kdy je zádová část naklápěna.

Další důležitou funkcí, kterou by kadeřnické sedadlo mělo bezpodmínečně 
splňovat, je nastavitelnost výšky jeho sedací plochy. Tento základní ergonomický 

požadavek je velice důležitý hlavně v takových veřejných místech jako je právě 
kadeřnické studio, kde je pravděpodobné, že zákazníci mají různé proporce. Výška 
sedací plochy by neměla být tak vysoká, aby stlačovala spodní část stehen, ani 
tak nízká, aby došlo k zkulacení zad. 
 Správná výška sedací plochy se obvykle určuje podle výšky podkolení rýhy. 
Nejčastěji se doporučuje taková výška sedací plochy, která je přibližně o 3 až 5 cm 
nižší než výška podkolenní rýhy. Dále se o nastavení správné výšky lze přesvědčit 

tím, že při sezení s plně opřenými zády se chodidla lehce opírají celou plochou 
o podlahu. Kromě hýždí by na sedadle měli také spočívat ještě dvě třetiny délky 
stehen.
 Výška sedáku v případě tohoto návrhu se pohybuje v rozmezí 40 až 50 cm, 
což umožňuje nastavení vždy podle potřeb zákazníka.

Podstata správného sezení spočívá v tom, že větší část trupu se přenáší do se-
dací plochy a to prostřednictvím hrbolků sedacích kostí (tzv. tuber ischiadicum), 
zvláštního tukového polštáře a zvlášť zesílené pokožky. Velikost této hlavní do-
tykové plochy je asi  100 – 400 cm2 a od toho se odvíjí i velikost sedací plochy. Ta 
by měla být minimálně 35 x 35 cm, ale v návrhu se jedná o odpočinkové sedadlo, 
které by mělo vyhovovat široké veřejnosti. Tudíž je vhodné volit velikost sedáku 
větší. 
 Šířka sedací plochy by měla zajistit dostatečný prostor pro boky a spodní 
část trupu. V návrhu byla proto zvolena šířka zadní hrany sedáku 45 cm a přední 
hrany sedáku 50 cm. Přední strana sedáku musí být dobře zaoblena a kvalitně 

čalouněna. Takto se snižuje tlak na spodní část 
stehen a umožňuje pohodlnější polohu a občasnou 
změnu úhlu sklonu stehen.

  Hloubka sedací plochy je dalším důležitým 
parametrem při správném řešením sedací plochy. 
Příliš dlouhá sedací plocha neumožňuje správné 
využití zádové opěrky. Dochází ke sklouzávání tru-
pu dopředu či vzniku kulatých zad, eventuálně k 
sezení na přední části sedadla. Příliš krátká sedací 
plocha může vést ke stlačení zadní části stehen a 
hýždí, což má za následek snížení pocitu stability. 

4.3 - pohled shora
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Doporučená hloubka u pracovních sedadel je 42 cm, ale v návrhu odpočinkových 
sedadel je volen většinou rozměr 45 cm.
 Sklon sedací plochy je další důležitou veličinou, se kterou je potřeba během 
návrhu sedadla počítat. Návrh počítá se sklonem sedáku 5°.

Nedílnou součástí sedadla je zádová opěrka, která se významně podílí na snížení 
aktivity zádového svalstva i tlaku na meziobratlové ploténky bederní páteře, pod-
poruje vzpřímené držení těla a zlepšuje stabilitu.

Důležitou součástí sedadla jsou loketní opěrky 
(područky). Slouží nejen k podepření horních 
končetin a tím ke snížení zátěže ramenních pletenců 
a krční páteře, ale i k bočnímu podepření trupu. 
Také u starších lidí usnadňují vstávání a usedání.
 Tvar područek v návrhu kopírují sedadlo a 
vytvářejí elipsu, která se v místě pro ruce rozšiřuje 
a vytváří područky. Výška područek v místě horní 
paže je 24 cm. Šířka područek je v nejširším místě         
10 cm a pozvolna se zužuje. Voleny byly širší 
područky, jelikož lépe slouží k uvolnění paží.

4_2_ergonomie sedadla z pohledu kadeřníka

Jak je uvedeno v předchozích odstavcích, je žádoucí, 
aby výška sedací plochy byla polohovatelná. Nas-
tavitelnost však musí být provedena tak, aby obslu-
ha byla jednoduchá, bez speciálního náčiní a trvalá, 
tzn. aby nedocházelo k samovolné změně polohy 
(obvykle do minimální výšky). Mechanismus nas-
tavitelnosti výšky bude umístěn v noze stojanu a 
bude ovládán páčkou na kluzáku, která bude sloužit 
i k odjištění koleček a přesunu sedadla.  

  Ovládání na kluzáku by mělo být nejen spoleh-
livé, ale také snadno dostupné tak, aby je mohla ov-
ládat osoba ze stoje pouze sešlápnutím. Vzdálenost 
mezi osobou a páčkou by měla být maximálně        
60 cm, což je hodnota průměrného kroku.

 Zádová opěrka vytváří se sedákem jeden celek. Jelikož se jedná o sedadlo, 
které má odpočinkový charakter, úhel mezi sedákem a opěrkou je 110°.
 Částí zádové opěrky je bederní opěrka, jejímž účelem je udržení optimál-
ního zakřivení páteře. V návrhu má tato část opěrky i funkční využití při naklápění 
části sedadla v případě umývání vlasů.

Zádová opěrka - sedadlo ve vzpřímené poloze
 Bederní a zádová opěrka tvoří jeden celek, který je přerušen pouze spárou 
naznačující místo ohybu horní části. Šířka zádové opěrky je 50 cm a výška ve 
středu je 40 cm.

Zádová opěrka - sedadlo ve sklopené poloze
 Při sklápění zádové opěrky v době, kdy je zákazníkovi umývána hlava, je 
sklápěna pouze zádová opěrka a bederní opěrka zůstává ve stejné poloze. Zá-
dová opěrka má výšku 30 cm ve středu. Úhel polohy je volitelný od 0 do 20°.
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Doporučená hloubka u pracovních sedadel je 42 cm, ale v návrhu odpočinkových 
sedadel je volen většinou rozměr 45 cm.
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područky, jelikož lépe slouží k uvolnění paží.

4_2_ergonomie sedadla z pohledu kadeřníka

Jak je uvedeno v předchozích odstavcích, je žádoucí, 
aby výška sedací plochy byla polohovatelná. Nas-
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4.8 - naklápění umyvadla dle potřeb zákazníka

4.9 - pohled shora

 Mísa je kruhovitého půdorysu. Z jedné strany je mírné vykrojení, které 
umožňuje podepření krku zákazníka při umývání hlavy. Vnitřní část umyvadla se 
mírně svažuje a vytváří tzv. uši mycí mísy, které překrývají ramena zákazníka a 
zabraňující pocákání oděvu. 

4_3_ergonomie mycí mísy z pohledu zákazníka

Komponent s mycí mísou musí vyhovovat široké veřejnosti, a proto horní část ob-
sahuje mycí mísu, kterou lze podle potřeby naklápět. Kloub umožňující sklápění 
je schován pod krytkou, která se poloze přizpůsobuje.  
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4_4_ergonomie mycí mísy z pohledu kadeřníka

Výška mycí mísy se vztahuje k 
průměrné ženské výšce, která je     
166 cm. Z toho důvodu je výška umy-
vadla od podlahy 105 cm. Kruhovitá 
nosná část umyvadla se zužuje a ne-
brání k zasunutí nohou při umývání 
hlavy zákazníka. 

  Pracovní plochou pro obsluhu je 
mycí mísa, která je dostatečně velká 
tak, aby byla činnost pohodlná, a 
popřípadě aby bylo možné odložit 
sprchovou hadici nebo jiné pomůcky 
do mycí mísy. Boční hrany a rovina ve 
tvaru elipsy se svažují tak, aby voda 
vždy stekla do odtoku. 
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4.10 - mycí mísa a kadeřník



5_tvarové a kompoziční řešení

Po ujasnění typu kadeřnického křesla a zvolení řešení z jednotlivých variant, které 
byly podrobněji popsány v kapitole tři, se přechází k další etapě navrhování. 
K samotnému řešení vzhledu a tvaru kadeřnického sedadla a mycího kompo-
nentu, který je jeho součástí. V této fázi vzniklo několik alternativ jednotlivých 
komponentů, které budou v následující kapitole nastíněny.
 

5_1_tvarové řešení sedadla
 
První skice sloužily hlavně k ujasnění tvaru křesla a typu sedadla, které by mělo 
být spíše odpočinkovým křeslem. Odhalily také základní motta, které se dále 
odrazily v návrhu -  jednoduchost, kompaktnost a elipsa jako charakteristický 
prvek křesla.

design kadeřnického křesla_tvarové a kompoziční  řešení28

 Zdánlivě jednoduchý tvar, který až na druhý pohled pozorovatele překvapí, 
byl jeden z cílů. Prvotní myšlenkou byl čtverec, který pomalu přechází do jiného 

objektu. Z této myšlenky se vycházelo a pomalu byla rozpracována až do finál-
ního řešení. 
 Ze zadního pohledu lze vidět hranu sedáku. Pozorovatel by se mohl domní-

5.1 - skici k finálnímu řešení kadeřnického křesla

5.2 - první myšlenka



vat, že bude křeslo z přední strany podobného tvaru. Avšak není tomu tak. Zadní 
hrana sedáku je jasně viditelná, ale směrem k přední části se hrany ztrácí. Boční 
hrany se pozvolna zaoblují a mění se základní tvar - od hranatého vzhledu tvar 
pozvolna přechází do elipsy. 
 V přední části je dominantním prvkem pruh různé šířky vytvářející elipsu, 
která  obíhá podél hrany celého křesla. V místě područek se šířka pruhu rozšiřuje, 
tak aby vyhovovala dostatečně pohodlnému podepření předloktí. V místě přední 
hrany sedáku a zádové opěrky se zase zužuje tak, aby vyhověla ergonomickým 
požadavkům a rozměrům sedadla. 
  Kompaktnost a uzavřenost celého křesla je jednak dána plynulým spojením 
sedáku a područek, které pozvolna na sebe navazují a vytvářejí jeden celek. A 
také pruhu, který obíhá kolem křesla a opticky uzavírá celou kompozici. 
 Ucelenost je přerušena pouze v místech mezi područkou a zádovou 
opěrkou, která se podle potřeby vyklápí. Je vhodné, aby mezera byla přiznána. 
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V opačném případě by mohlo docházet k zadrhávání oděvů zákazníka při nasta-
vování zádové opěrky do vzpřímené pozice. Tvar mezery byl řešen v několika vari-
antách a na zřetel byla brána také skutečnost, že zákazníci mohou být rozdílných 
proporcí. Proto je vhodné ponechat alespoň malý prostor mezi zadní částí sedáku 
a područkou pro silnější postavy. 
 Mechanismus umožňující ohyb zádové opěrky je zcela schován pod 
čalouněním, a nenarušuje tak kompaktnost celého křesla. Projevuje se pouze 
spárou.
 Součástí každého křesla je stojan, který nese sedák a spočívá na zemi. V 
tomto návrhu je řešen otočnou a výškově nastavitelnou nohou, která přechází v 

5.3 - rozpracování prvotního nápadu

5.4 - variantní řešení kadeřnického křesla



dolní část do kruhové podstavy, tzv. kluzáku. V současné nabídce kadeřnických 
křesel jsou většinou sedadla se stojany, které jsou opatřeny rameny na kolečkách, 

nebo s kluzáky, které ovšem zůstávají na místě a lze s nimi jen velice těžko pohy-
bovat. V návrhu této práce byly spojeny tato dvě řešení. Kolečka a mechanismus 
umožňující pohyb jsou schovány v kluzáku. Součástí je pedál, jenž umožňuje při 
sešlápnutí pohyb celého kadeřnického křesla. 

5_2_tvarové řešení umyvadla
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5.6 - skici k finálnímu řešení mycího komponentu

5.5 - variantní řešení stojanu



Součástí návrhu je mycí mísa. Tento komponent je většinou umístěn v pozadí 
na okraji interiéru. Základní ideou byl nápad, aby se mísa naopak stala domi-
nantním prvkem. Centrálním bodem, kolem kterého se bude odehrávat dění v 
kadeřnickém salóně. 

 Z několika alternativ byla vybrána symetrická varianta. Protože se jed-
ná o objekt, který bude různě natáčen kolem své osy, je vhodnější, aby mísa i 
noha celého komponentu byly symetrické. Obsluha, která s mycí mísou nejvíce 
přijde do kontaktu, bude podvědomě stále očekávat stejný tvar a nikdy nebude 
překvapena různým natočením a polohou.
 V horní části je mycí mísa kruhovitého půdorysu, v jedné části je mírné 
vykrojení, které umožňuje podepření krku zákazníka při umývání hlavy. Vnitřní 
část mísy se mírně svažuje až k vlastní mycí míse s odtokem vody, a vytváří tak 
kolem vykrojení tzv. uši mycí mísy, které při užívání překrývají ramena zákazníka 

a zabraňující pocákání oděvu. Mezi mycí mísou a ušima je rovná plocha ve tvaru 
elipsy, která odkazuje na tvarové vyjádření křesla. Na boční straně je umístěna 
vysunovací sprchová hlavice.
 Z boční strany může mycí mísa evokovat na první pohled fontánu. Horní 
část je široce otevřena, zatímco noha se zužuje směrem k podlaze. Celý produkt 
se skládá ze tří dílů, které jsou barevně a materiálově rozlišeny. Vrchní část je 
do široka rozevřena a obsahuje mycí mísu. Je dominantním prvkem celkového 
složení. Dalším dílem je plastová část, pod kterým je ukryt kloub, jenž natáčí 
mycí mísu podle potřeby výšky zákazníka. V dolní části je noha, která se zužuje 
směrem dolů k zemi a schovává odpad a přívod vody. 
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5.8 - boční pohled na finální řešení 5.9 - pohled shora na finální řešení

5.7 - variantní řešení mycího komponentu



5_3_kompoziční řešení celkového interiéru

Návrh umožňuje libovolné uspořádání interiéru, podle potřeb kadeřníka, který 
může být při rozmísťování nábytku omezen prostorem kadeřnického salónů.
 Pro malé prostory se nabízí interiér č.1, který má dvě zrcadlové stěny 
umístěné v prostoru a z každé strany je postaveno kadeřnické křeslo. Mezi se-
dadla jsou umístěny dva mycí komponenty. Celý prostor je maximálně využitý a 
poskytuje stále dostatek prostoru, jak zákazníkovi, tak obsluze.

 Interiér č.2 se dá použít v případě, kdy zrcadla není možné z nějakého 
důvodu zavěsit na stěnu interiéru, avšak prostor je pro účely kadeřnictví vyho-
vující. Centrálním bodem je tady mycí komponent, který propojuje celkové dění 
v kadeřnictví. Výhodou tohoto konkrétního řešení interiéru je potřeba pouze jed-
noho mycího boxu, čímž se snižují náklady při pořizování.
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5.10 - interiér č.1

5.11 - interiér č.2



 Poslední vzorová ukázka kadeřnického interiéru je obvyklé uspořádání zr-
cadel podél stěn. Mycí komponent je umístěn mezi dvěmi nebo třemi sedadly tak, 
aby pohyb sedadla po interiéru byl nejkratší.
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5.11 - interiér č.3



6_barevné a grafické řešení

Barevné řešení se odvíjí od požadavků zákazníka – kadeřníka, který zařizuje inte-
riér. Důležitým prvkem je vzhled, kompozice a barevné řešení celého prostoru.
  Během návrhu vzniklo několik barevných variant. Hlavní myšlenkou bylo 
zdůraznění tvaru křesla a potlačení stojanu. Proto byly na nosnou část použity 

světlé barvy, oproti křeslu, kde bylo použito výraznějšího potahového materiálu.
Z několika barevných alternativ bylo zvoleno dvojbarevné řešení. Pruh, který le-
muje sedadlo vytváří v přední části elipsu, a barevně tak odlišuje zbytek sedadla. 
Barevné rozlišení tak zdůrazňuje optické vnímání elipsy, která se stává dominant-

ním a snadno zapamatovatelným prvkem.
 V nabídce by samozřejmě měli být různé barvy potahů. Zajímavým prvkem 
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v interiéru může být dvojice křesel se stejnou barevnou kombinací, která je použita 
rozdílně na jednotlivé části.

6.1 - barevné variantní řešení

6.2 - zvolené dvojbarevné řešení

 Umyvadlo by na návštěvníka mělo působit čistým a hygienickým dojmem, 
proto byla zvolena pro celou koncepci bílá barva. Pouze plastický proužek různé 
barvy zdůrazňuje a odděluje subtilní nohu a doširoka rozevírající se umyvadlo.

6.3 - barevné řešení křesla a mycího komponentu
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7_konstrukčně - technologické řešení

V této kapitole budou nastíněny technologická řešení kadeřnického křesla a mycí 
mísy. Převážně bude kladen důraz na jednotlivé nastavitelné části. Nejdůležitější 
pohyb, který je u kadeřnického křesla potřebný, je rotace kolem své osy a ver-
tikální nastavení sedáku, naklápění zádové opěrky a jednoduchá pojízdnost se-
dadla po interiéru. U mycí mísy je podstatné různé nastavení a možnost otáčení 
mycí mísy.  
  

7_1_technologické řešení křesla

Rotační pohyb je řešen dvěma do sebe zásuvnými trubkami, přičemž vrchní bude 
možno otáčet o 360°. Ve spodní je umístěn plynokapalinový píst, který roztažením 
umožňuje vertikální nastavení výšky sedáku. Ovládání je umístěno ve spodní části 
stojanu, opakovaným stačením se píst roztahuje a sedák je možné nastavit do 
výšky 50 cm od podlahy. 

 Na dolní úsek navazuje vroubkovaná plastová část, která ukrývá stojan 
s kloubem, který nese mycí mísu. Kloub umožňuje naklápět umyvadlem podle 
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 Mezní rozměr se při dalším roztažením pístu zvětšuje a přibírá i kluzák, 
který doposud zůstával pevně na zemi a přiléhal těsnícím kroužkem na podlahu. 
Po vysunutí kluzáku nad podlahu se objeví šesti ramenný stojan s kolečky. V 
této pozici lze přesunout sedadlo do požadované polohy a dále je opětovným 
stlačením páčky znovu zafixovat do stabilní polohy.
 Další požadovanou nastavitelnou částí je zádová opěrka, která se na-
klápí před umýváním hlavy zákazníkovi. Ovládání je umístěno mezi sedákem a 
područkou. Při stlačení se uvolní jištění mezi zádovou a bederní opěrkou a lze ji 
naklápět do požadované polohy. Při sklápění se pružina natahuje a v konečné 
poloze musí být pružina zafixována, aby nedošlo k zpětnému posunu. Při odjištění 
pojistky se pružina uvolní a zádová opěrka se vrací do předchozí pozice.

7_2_technologické řešení mycí mísy

 Spodní část mycí mísy je složena ze dvou částí, které slouží jako kryt a 
nosný prvek a jsou napevno k podlaze připevněny. Pouze v případě naléhavé 
opravy se jedna z částí odkryje. Uvnitř je schován odpad, přívod vody a baterie, 
ze které je vedena hadice končící na povrchu mycí mísy sprchovou hlavicí.
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7_konstrukčně - technologické řešení

V této kapitole budou nastíněny technologická řešení kadeřnického křesla a mycí 
mísy. Převážně bude kladen důraz na jednotlivé nastavitelné části. Nejdůležitější 
pohyb, který je u kadeřnického křesla potřebný, je rotace kolem své osy a ver-
tikální nastavení sedáku, naklápění zádové opěrky a jednoduchá pojízdnost se-
dadla po interiéru. U mycí mísy je podstatné různé nastavení a možnost otáčení 
mycí mísy.  
  

7_1_technologické řešení křesla

Rotační pohyb je řešen dvěma do sebe zásuvnými trubkami, přičemž vrchní bude 
možno otáčet o 360°. Ve spodní je umístěn plynokapalinový píst, který roztažením 
umožňuje vertikální nastavení výšky sedáku. Ovládání je umístěno ve spodní části 
stojanu, opakovaným stačením se píst roztahuje a sedák je možné nastavit do 
výšky 50 cm od podlahy. 

 Na dolní úsek navazuje vroubkovaná plastová část, která ukrývá stojan 
s kloubem, který nese mycí mísu. Kloub umožňuje naklápět umyvadlem podle 
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potřeby výšky zákazníka. Stojan lze také v tomto místě natáčet o 360° a tím 
natáčet celé umyvadlo. Odpadní hadice v tomto úseku je ohebná.
 Vrchní část, která je doširoka otevřena, již obsahuje samotné umyvadlo s 
mycí mísou. Součástí je sprchová hlavice, která je umístěna na boku umyvadla a 
může se vysunout podle potřeby. V době, kdy se nepoužívá, je hadice schována 
ve stojanu mycí mísy, který ji natáčí směrem nad umyvadlo, aby zbytky vody mohli 
odkapat. Na sprchové hlavici je umístěno ovládání. Velkým tlačítkem umístěným 
na vrchu se spouští a vypíná proud vody. Na přední straně je umístěna páčka pro 
regulaci teploty. Odtud jsou vedeny dráty podél hadice, které přenášejí impulz do 
baterie a upravují teplotu vody.
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7.6 - mycí mísa a sprchová hlavice

vysouvací sprchová hlavice - 1
odtok - 2 

spouštění a vypínání proudu vody - 3
regulace teploty vody - 4

7.5 - detail sprchové hlavice
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8_rozbor technické, ergonomické, psychologické, estetické, 
ekonomické a sociální funkce designérského návrhu

8_1_technický rozbor návrhu

Technický rozbor byl podrobně popsán v sedmé kapitole, ale v dalších řádcích bude 
následovat stručný souhrn. Celá práce je koncipována jako reálný projekt a návrh 
se snaží maximálně zohlednit funkční, výrobní a ekonomickou proveditelnost. 
 Umyvadlo je dominantní prvek stojící volně v interiéru a je natrvalo 
zabudován do podlahy. V místě paty stojanu umyvadla je přívod a odtok vody, 
který musí být veden v podlaze kadeřnictví. 
 Kadeřnické křeslo se podle potřeby přisouvá k umyvadlu. Inovačním 
prvkem je pojízdný mechanismus, který je po použití schován do  tzv. kluzáku.

8_2_ergonomický rozbor návrhu

V návrhu byl kladen důraz na ergonomii jak zákazníka, tak kadeřníka. Návrh 
vycházel také z rozboru nabídky sedadel na současném trhu. Téměř všechny 
umožňují nastavitelnost sedáku, ovšem nastavitelnost stojanu umyvadla je téměř 
vždy pomíjena. Z toho důvodu je velkým přínosem tohoto návrhu právě naklápění 
mycí mísy. Tzv. uši umyvadla slouží k zakrytí a ochraně ramen zákazníka před 
pošpiněním. 
 Dalším přínosem je velká pracovní plocha z pohledu kadeřníka při umývání 
vlasů. Zasunovací sprchová hlavice je umístěna na boční straně umyvadla, a 
nebrání tak kadeřníkovi v činnosti. Tím se návrh odlišuje od ostatních návrhů, 
kde je sprchová hlavice zpravidla umístěna na přední straně umyvadla. 

8_3_estetická a designérská funkce návrhu

V aktuální nabídce zahraničních firem se již objevují první návrhy podobného 
řešení. Většinou však vzhled takových sedadel nekoresponduje s umyvadlem. 
Bylo by ale vhodné, aby tyto dva komponenty tvarově a výrazově patřily k sobě. 
Sedadla většinou připomínají kancelářské židle, pouze s dodatečně přidaným 
funkčním prvkem – nastavitelnou polohou zádové opěrky.  
 Největší snahou bylo tedy sjednocení obou objektů – kadeřnického křesla 
a mycího komponentu. Tak aby na první pohled bylo zřejmé, že oba předměty 
spolu souvisejí. Mycí komponent, který zatím vždy stál v ústraní, byl tak přiznán 
jako důležitý prvek interiéru.

8_4_ekonomický rozbor návrhu

Náklady na pořízení kadeřnické židle nebo mycího boxu se velice různí a to podle 
použitých materiálů a typu nábytku. Dalším faktorem je i značka výrobce, která 
tím, že ztělesňuje jistou prestiž a záruku vysoké kvality, mnohdy nabízí produkty 
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za vysoké ceny.
 Na našem trhu lze najít kadeřnické sedadla v cenách od 5 000 Kč. Sedadla 
nejobyčejnějších tvarů vzhledově připomínají kancelářské židle. U tvarově 
zajímavějších a pohodlnějších křesel se cena  pohybuje v rozmezí od 7 000 Kč do 
15 000 Kč.[7]
 Mycí boxy jsou cenově náročnější. Cena se pohybuje od 10 000 Kč do        
30 000 Kč. Hodnotu nábytku ovlivňuje jednak zvolený potahový materiál na 
sedadlu a také mycí mísa. Ta může být z plastu, což je levnější varianta, nebo z 
keramiky, která je luxusnější a trvalejší alternativou.[8]
 Multifunkční varianta návrhu vede ke snížení celkového počtu sedadel v 
kadeřnictví a důsledkem je snížení ekonomických nákladů při koupi nábytku. V 
návrhu se jedlá o kadeřnické křeslo, které by se mělo  pohybovat v ceně od        
10 000 Kč do 15000 Kč. Mycí komponent by byl naopak levnější částí s cenou 
okolo 7000 Kč. 

8_5 psychologická a sociální funkce návrhu

Důležitým kritériem hodnocení je první dojem, který sedadlo udělá na zákazníka. 
Nejprve upoutá proužek lemující celé křeslo, jenž dodává objektu kompaktnost a 
ucelenost. 
 Další vjemy se utvářejí po dosednutí. Jelikož se jedná o křeslo, které má 
plynule spojený sedák a podpěrky, působí na zákazníka stabilním dojmem. Při 
naklápění zádové opěrky zůstává bederní část ve svislé poloze. Mírné zaklopení 
je výhodou pro staré lidi, kteří v současných mycích boxech mají problém při 
vstávání a dosednutí, protože sedadla mají většinou podobu lehátek.
 Sociálním přínosem návrhu je celkové propojení interiéru. Mycí komponent se 
stává důležitým prvkem, kolem kterého se odehrává celkové dění v  kadeřnictví.



9_závěr

Předmětem této diplomové práce je design kadeřnického křesla společně s ná-
vrhem uspořádání interiéru včetně jeho nepostradatelné části - mycího kompo-
nentu. Základní myšlenkou celého projektu bylo takové navržení, kdy všechny 
činnosti spojené s úpravou vlasů jsou prováděny na jednom sedadle.
  Představené řešení přináší jak několik výhod, tak také některé nedostatky. 
Hlavní předností je především méně sedadel v kadeřnictví a variabilita interiéru. 
Další výhodou je ekonomičtěji fungující mycí komponent sloužící více sedadlům. 
Inovací je rovněž vzhledové a tvarové propojení dvou základních komponentů 
– kadeřnického křesla a mycí mísy. 
 Na druhou stranu si je autorka vědoma také jistých omezení, které její 
návrh přinášejí a které by se projevily a mohly být jistou ekonomickou či výrobně 
technickou překážkou v případě sériové výroby. Autorka si byla již od začátku 
vědoma reálných ekonomických a výrobních možností, které výrobu, marketing 
a užívání kadeřnického křesla přinášejí, a proto se je snažila v co nejširší možné 
míře respektovat a vycházet z nich během své práce na celém projektu.
 Na začátku práce bylo stanoveno několik cílů. Prvotní záměrem bylo, aby 
se jednalo o reálný projekt, který by mohl obstát mezi konkurenční produkty na-
bízenými na trhu. Dalším úmyslem bylo sjednocení jednotlivých kusů nábytku a 
eventuální variabilita při sestavování interiéru.
 Hlavní myšlenkou celého návrhu kadeřnického křesla bylo nahrazení 
všech sedadel používaných v kadeřnictví při umývání nebo vysoušení vlasů jed-
ním kompaktním křeslem. Všechny činnosti spojené s úpravou vlasů by tak byly 
prováděny na jednom místě. Přisunutím sedadla k mycímu komponentu, sklo-
pením zádové opěrky a natočením mycí mísy by bylo možné zákazníkovi umýt 
hlavu. Toto multifunkční řešení vede ke snížení počtu sedadel a zrušení těch, 
které se používají pouze výjimečně. 
 Druhotným efektem je snížení ekonomické nákladnosti při zařizování 
kadeřnického interiéru. Dalším přínosem je možná variabilita interiéru, a to po-
dle potřeb kadeřníka a podle půdorysu kadeřnictví. Toto řešení navíc vyhovuje i 
malým prostorám, protože mycí komponent nezabírá tolik místa jako současné 
mycí boxy. 
 Výsledný návrh přináší oproti dosavadnímu řešení další inovaci. Vzhledové 
a tvarové propojení základních komponentů v kadeřnickém salóně - mycí mísy 
a kadeřnického křesla. Oba prvky mají podobné tvarování a charakteristickým 
znakem je pro ně elipsa.
 Co se ergonomie týče, bylo zlepšeno nastavení mycí mísy tak, aby vy-
hovovalo všem zákazníkům různé výšky a bylo možné obsluhovat více sedadel. 
Zdokonalen byl dále pohyb sedala po interiéru a celý mechanismus umožňující 
přesun byl schován do stojanu tak, aby nenarušoval vzhled sedadla. To vše bez 
zhoršení pohodlnosti a zároveň s efektem zajímavějšího vzhledu křesla. 
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design kadeřnického křesla - sumarizační plakát



sumarizační plakát

mycí mísa

vypracovala_ Barbora Nečasová_5.roč._2008
vedoucí práce_ Ak.Soch.Miroslav Zvonek, ArtD.
VUT v Brně_Fakulta strojního inženýrství_ Průmyslový design

design kadeřnického křesla

proces umývání

Diplomová práce se zaměřuje na návrh designu kadeřnického křesla. Inovací 
je nové uspořádání interiéru, jehož nepostradatelnou součástí je mycí 
komponent a kadeřnické křeslo.
 Nosnou myšlenkou celého projektu je návrh kadeřnického 
křesla, které nahrazuje ostatní používaná sedadla v interiéru. Všechny činnosti 
spojené s úpravou vlasů jsou prováděny na jednom sedadle, které může být 
přisunuto k mycímu komponentu. Sklopením zádové opěrky a natočením 
mycí mísy je možné zákazníkovi umýt hlavu nebo provést jiný úkon vyžadující 
umyvadlo. 
  Řešení přináší několik výhod, především méně sedadel v 
kadeřnictví a variabilitu interiéru. Další kladnou stránkou je ekonomicky 
výhodnější mycí komponent, který slouží více sedadlům. Inovací je také 
vzhledové a tvarové propojení dvou základních komponentů – mycí mísy a 
kadeřnického křesla. 
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základní rozměry jednotlivých komponentů_ M 1:20

proces stříhání



design kadeřnického křesla - ergonomický plakát



ergonomický plakát

mycí komponent

kadeřnické křeslo

proces stříhání

proces umývání

vypracovala_ Barbora Nečasová_5.roč._2008
vedoucí práce_ Ak.Soch.Miroslav Zvonek, ArtD.
VUT v Brně_Fakulta strojního inženýrství_ Průmyslový design

design kadeřnického křesla

základní rozměry jednotlivých částí z hlediska ergonomie _ M 1:20

_pohled shora _čelní pohled

proces stříhání_boční pohled proces umývání_boční pohled

_pohled shora _čelní pohled



design kadeřnického křesla - technický plakát



základní rozměry jednotlivých komponentů_ M 1:20

technický plakát

mycí mísa bez krytu kloub mycí mísy

stojan křesla ve stabilní poloze

3

2

1
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7

1_ odpadní hadice

2_ vodovodní baterie

3_ přívod teplé a studené vody

4_ kloub umožňující naklopení umyvadla

5_ ohebná odpadní hadice

6_ kryt mycí mísy

7_ regulace teploty vody

8_ spouštění a vypínání proudu vody

detail sprchové hlavice

6

plynokapalinový píst _1

šestiramenný stojan s kolečky _2

těsnící kroužek _3

ovládání výšky sedáku a vysunutí koleček _4
stojan křesla při přesunu

1

2
3

4

1

vypracovala_ Barbora Nečasová_5.roč._2008
vedoucí práce_ Ak.Soch.Miroslav Zvonek, ArtD.
VUT v Brně_Fakulta strojního inženýrství_ Průmyslový design

design kadeřnického křesla

680980

_boční pohled _čelní pohled_zadní pohled

_pohled shora _pohled shora_boční pohled

_boční pohled _zadní pohled
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design kadeřnického křesla - designérský plakát



vypracovala_ Barbora Nečasová_5.roč._2008
vedoucí práce_ Ak.Soch.Miroslav Zvonek, ArtD.
VUT v Brně_Fakulta strojního inženýrství_ Průmyslový design

design kadeřnického křesla

designérský plakát

interiér no.1_rohové uspořádání

interiér no.2_pro malé prostory interiér no.3_podlouhlé uspořádání

interiér no.4_kruhovité uspořádání

Návrh umožňuje libovolné uspořádání interiéru, podle potřeb 
kadeřníka, který může být při rozmísťování nábytku omezen prostorem kadeřnického salónů.

Prvotní myšlenkou byl kvádr, který pomalu přechází do jiného objektu. Z této myšlenky se vy-
cházelo a pomalu byla rozpracována až do finálního řešení. Vzhledové a tvarové propojení zák-
ladních komponentů v kadeřnickém salóně - mycí mísy a kadeřnického křesla - tak na první 
pohled spolu souvisejí. Mycí komponent, který zatím vždy stál v ústraní je přiznán jako důležitý 
prvek interiéru. Oba prvky mají podobné tvarování a charakteristickým znakem je pro ně elipsa.


