
ANOTACE

V tomto diplomovém projektu je řešen design 

zahradního nábytku. Tento návrh zahrnuje 

design křesla, dvou typů stolků a lehátka. Práce 

je řešena s ohledem na širší souvislosti vztahu 

designu zahradního nábytku s celkovým exte-

riérem jak zahrady tak i domu. Celkový design 

prvků sestavy koresponduje s trendem moder-

ního jednoduchého a čistého designu a také 

zohledňuje konstrukční řešení. Práce důkladně 

prověřuje možnosti stávajících používaných 

materiálů a zúročuje poznatky práce s novými 

materiály. Součástí řešení byla i konzultace 

s fundovanými odborníky. Vzniklý design je 

tudíž plnohodnotný a v reálu použitelný.

A garden furniture design is solved in this 

diploma work. This concept contains a design 

of armchair, two table sorts and deck-chair. This 

work is focused on a wider relation between de-

sign of garden furniture and a general exterior 

of a garden and a house. A general impression 

from these components of this configuration 

corresponds with modern and fresh trends. This 

makes provision for constructional accidence 

solution. Chances of current used material are 

deeply verified and knowledge of using new 

materials is availed. This work aroused from 

consultations with authorities from this field of 

knowledge. An originated design is an ad-

equate and completely useful.
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V dnešní moderní a uspěchané době je 

velmi obtížné najít si alespoň malou volnou 

chvilku pro odpočinek. O to více si těchto 

chvil ceníme a snažíme si je co nejvíce zpří-

jemnit. Prostory balkonu či zahradní terasy 

rozšiřují obytnou zónu a tím pádem zkva-

litňují soukromý život. Obytná zahrada se 

stala fenoménem dnešní doby. Bydlení na 

zahradě je pojmem. Prostory terasy dodá-

vají zahradě novou funkci místa setkávání 

a relaxace. Zajímavostí je i fakt, že „zahradní 

stolování“ se ve velmi hojné míře rozšířilo 

i do měst, kde zahradní nábytek rozšiřuje 

prostory restaurací a kaváren, které většina 

z nás tak vekmi ráda využívá.

Stejně jako charakter zahrady musí 

korespondovat s charakterem samotného 

domu, tak i povaha zahradního nábytku 

musí vystihovat celkovou atmosféru bydle-

ní. V průběhu let se zahradní nábytek stále 

více začleňuje do vybavení domácnosti. 

Jeho kvalita i vizuální podoba s lety strmě 

stoupá vzhůru. V současnosti se dá hovořit 

o zahradním nábytku jehož pohodlí odpo-

vídá interiérovému nábytku. Samozřejmě 

s rostoucím důrazem na komfort a mini-

mální údržbu. Bouřlivý vývoj technologií 

v dnešní době umožňuje všechny tyto 

aspekty skloubit dohromady. Víra v evoluci 

materiálů umetá cestičku designu a připra-

vuje ji na nevšední pojetí, kdy rozdíly mezi 

interiérovým a exteriérovým nábytkem 

zcela zmizí a zůstane jen čistá fantazie tvoři-

vosti. 

Dokonalé materiály, kvalitně vypraco-

vané detaily a nadčasový design. To vše je 

zahradní nábytek s duchem dnešní doby. 

Nepřeberné množství tvarů, typů a vzorů. 

Avšak s novou dobou s novou generací při-

chází i nový pohled na tuto problematiku. 

Hlavním cílem je nalézt neotřelou a zají-

mavou cestu nového tvarosloví a vnést do 

zahradního nábytku ideu jednoduchosti, 

čistoty ale také důvtipu a myšlenky. To vše 

musí být podpořeno dokonalou technickou 

proveditelností.

ÚVOD





VÝVOJOVÁ, TECHNICKÁ 1. 

A DESIGNERSKÁ ANALÝZA 

TÉMATU
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HISTORIE SEDACÍHO NÁBYTKU1.1 

Nábytek vždy sloužil potřebám člově-

ka a jeho sloh je tudíž od těchto potřeb 

odvozen. Samozřejmě ony potřeby života 

se mění. Dle nároků jedinců i doby. Ty pak 

stoupají strmě vzhůru od jednoduchých 

a účelných forem až po složité a honosné. 

Doba, kultura i společnost mají své poža-

davky.

Různé tvary, typy a druhy nábytku sou-

časnosti se od vybavení příbytků našich 

prapředků příliš neliší. Slouží ke stejným 

účelům, což je pochopitelné, ale vesměs se 

ani tvarově nijak výrazně neodlišují. První 

nábytek se objevuje spolu s prvním pri-

mitivním obydlím. Jeskyně byly vybaveny 

různými sedátky kolem ohniště. 

Starověké civilizace ovládaly technologie 

čepování, drážkování, soustružení, ohýbání, 

dýhování, intarzování slonovinou, perletí, 

kovem, barevným dřevem. Ovládaly také 

technologie povrchových úprav. Čalouně-

ní nábytku bylo prováděno buďto kůží či 

různorodými látkami. To vše poukazuje na 

vysokou vyspělost starověkých kultur.

Nábytek z období Mezopotámie se bo-

hužel nedochoval a známe jej pouze z gra-

fických vyobrazení z pozdějšího období. 

Vytvořili si různé typy stolů a stolků, seda-

ček a židlí. Židle jsou jednoduché pravoúhlé 

stavby s čalouněním. Zdobeny byly jen 

cennější kusy nábytku a to nejčastěji nohy 

sedacího nábytku. Mezi zdobnými motivy 

se objevují hrozny, noha lva, berana či býka, 

dále jsou oblíbeny rostlinné motivy.

Díky náboženským představám starově-

kého Egypta o posmrtném životě se nám 

dochovala spousta uměleckých artefaktů. 

S nimi i tehdejší nábytek. Nejčetnějším 

kusem nábytku byla židle, většinou třínohá. 

Hlavním materiálem bylo dřevo, které měli 

Egypťané k dispozici. Bylo ze smokvoně 

posvátné, akácie, cedru, ebenu či fíkovníku. 

Důležitým krokem při tvorbě nábytku byla 

také jeho dekorace. Byl obkládán zlatými 

nebo stříbrnými lístky, často ho také zdobila 

intarzie. Nohy byly zakončovány kachními 

nebo lvími prackami. Nedostatky odstra-

ňovali broušením a tmelením. Čalounění 

bylo velmi omezeno na malé lněné válečky. 

Nábytek byl také barven pigmentovými 

nátěry.

Starořecké městské státy používaly židle 

egyptského typu. Později však vytvořili své 

s esovitě prohnutými nohami a opěradlem 

svědčícím o znalosti ergonomie.

Etruský nábytek je znám pouze z vyko-

pávek. Ten nese tvary egyptských židlí se 

zkříženým rámem nebo řecké lehátkové 

lavice. Integrace Řecka a Říma proběhla vel-

mi rychle a přinesla ovoce oběma stranám. 

Židlí vytvořili nepřeberné množství druhů. 

Nejoblíbenější byla nůžková skládací židle. 

Pro čalounění je používáno sametu či plyše 

nebo volných polštářů zdobených střapci. 

Egyptská židle z období 18. dynastie1.1 
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Ke zdobení se používalo zlacení, stříbření, 

dýhování či obkládání želvovinou.

Dřevěný nábytek se v Číně vyráběl od 

nejstarších dob. Hlavním ideálem pro 

výrobu nábytku v Číně byla jednoduchost 

a čisté linie. Spotřební nábytek byl obvykle 

z laciného bambusu, ale pro cennější kusy 

se používalo tvrdých přírodních dřev. Vy-

ráběli zejména nízké stolky, pohovka jako 

symbol moci mohla být jen jedna v každé 

rodině. Čína je také známá svými učenci. Ke 

studiu knih byl proto určen speciální stůl se 

židlí.

Nábytek Byzantské říše nepřináší žádné 

nové řešení, ale více se věnuje dekorování. 

Ceněny byly vazby ze slonoviny, inkrustace 

a také soustružení. Hojné jsou také židle 

egyptského vzoru. Křesla zůstávají symbo-

lem moci, proto svou monumentálnosti 

spíše připomínala trůny než židle.

Románský sloh je nejdelším obdobím na-

vazujícím na kulturu Říma. Nábytek byl jen 

velmi sporý, zdobený jen kožešinami. Tvoří 

ho hrubá lavice, stolová deska na kozových 

podstavách a hrubě sbitá truhla pobitá že-

leznými pláty. O něco málo honosnější ná-

bytek byl vizitkou feudálů a klášterů. Větší 

zdobnost se projevuje až s růstem řemeslné 

zdatnosti. Křesla byla inspirována římský-

mi trůny a jsou také výsadou významných 

osob. Stůl zpočátku neexistoval vůbec. Jídlo 

se ukládalo jen na lavice. Teprve později se 

používá konstrukce stolové desky a pod-

stavců, která byla po jídle vždy rozebrána 

a uklizena.

Gotika byla zpočátku vnímána jako 

protiklad civilizovaného klasického světa. 

Nábytek se vyvíjel vertikálně. Nábytek byl 

zpočátku zdoben ornamenty převzatými ze 

stavební architektury, později se uplatňují 

rostlinné a figurální motivy. Čalounění je 

charakterizováno volnými polštáři. V míst-

nostech se objevují většinou třínohé židle 

s opěradlem a loketníky ve stejné výšce 

opěradla.

 Vyobrazení dobové židle, Atény1.2 

 Kamenná sedadla v Dionýsově divadle1.3 
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Renesanční nábytek se dělal často z oře-

chového nebo měkkého dřeva. Zdoben 

byl intarziemi a vykládáním ze slonoviny, 

kamene a vzácných dřev. V nábytkářství se 

používal antický sloupový řád. Židle se pro-

měnily v sedátka do domácnosti dostupná 

každému. Rozšířily se také stoličky. Nejho-

nosnější byly postříbřeny nebo čalouněny 

sametem. Většina ale byla skromnějších 

tvarů vycházejících z antiky. Prosté židle 

měly často osmihrannou sedací plochu 

a vysoké opěradlo. K důležitým patří také 

vývoj trůnního křesla. Křeslo se odlehčilo, 

stálo na sloupkových podpěrách s trno-

žemi. Na popularitě také nabyly židle bez 

opěradel. Obecným jevem se stalo čalouně-

ní židlí, třeba že většina obyčejných židlí ho 

byla prosta. Dlouhé jídelní stoly se i nadále 

vyráběly z jednoduchých desek položených 

na kozlících.

V období baroka s rozvojem obchodu 

měli nábytkáři k dispozici také exotické 

materiály jako želvovinu, perleť a exotické 

dřevo. Nejvíce žádané byly židle s vysokými 

opěradly. Tvar křesla byl rozšířen a vznikla 

pohovka nebo lavice s opěradlem. Vzniklo 

také tradiční kanape. Neuvěřitelně drahý 

byl nábytek polstrovaný hedvábím a same-

tem.

Rokokové kusy nábytku byly menší, 

světlejší a ladnější. Často měly ohnuté nohy 

a deskové nebo kulové patky. Objevilo se 

mnoho nových druhů židlí. Pohodlnější 

židle s nižším opěradlem a viditelným dře-

věným orámováním. Čalouněný nábytek 

byl dostupnější než dříve. Trnože zmizely. 

Nahrazeny byly esovitě prohnutými noha-

mi. Dekorace byla odvozena z klasických 

architektonických motivů. Populární bylo 

orientální lakování.

Detaily klasicistního nábytku byly inspi-

rováni starým Řeckem a Římem. Klasicis-

mus se omezil na symetrické a lineární tva-

ry. Klasicistními prvky jsou oválná opěradla 

židlí.

Empírový nábytek byl přísnější, prostší. 

Základními prvky jsou klasicistní motivy, 

mosazná kování, mramorový vzor, zvířecí 

motivy, žíhané dýhy, gotické oblouky, záli-

ba v exotice, světlá dřeva, textilie, motiv lví 

masky, egyptské motivy.

Nepokoje a revoluce v letech 1840 až 

1865 připravily půdu pro následnou sta-

bilitu a průmyslový rozvoj, který přinesl 

prospěch vznikající střední třídě, dychtící 

po módním nábytku. Období industrializa-

ce přineslo do nábytkářského průmyslu vel-

kou řadu změn. V důsledku tovární výroby 

a dělby práce se stal nábytek přístupnějším 

než kdy v minulosti.

Na přelomu 19. a 20. století vzniká hnutí 

uměleckých řemesel, které získává stále 

Renesanční křeslo1.4 

Francouzský barokní stůl1.5 
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větší vliv a postupně proniká do všech ná-

vrhářských oblastí. Návrháři vytváří vlastní 

varianty stylu uměleckého řemesla, v duchu 

soudobých společenských a uměleckých 

reforem. Prvky jsou přiznané konstrukční 

detaily, vykládání, využití strojů, rukoděl-

ný výrobek, japonský vliv, tradiční kovové 

výrobky, ruční kování.

Secese vzniká jako hnutí zrozené z tou-

hy řady mladých umělců a návrhářů tvořit 

něco krásného, funkčního a především no-

vého. Používané prvky v secesi jsou ženské 

figury, ručně vyřezávané dřevo, vyřezávané 

reliéfy, zvlněné linie.

První světová válka a rozmach průmyslu 

a technologií vnesly do společnosti radikál-

ní změny, které se odrazily v moderním de-

signu. Tvary nábytku se staly pozoruhodně 

strohými. Mezi hlavní rysy patří rovné povr-

chy, trubková ocel, kůže, ladné křivky, sklo, 

přiznané struktury, chromování, ohýbaná 

překližka, samonosnost, rákos, geometrické 

tvary a černá barva.

Objevem postmoderny se začali soudobí 

návrháři méně zabývat funkcí a stavbou 

nábytku a namísto toho jsou fascinování 

možnostmi komunikace prostřednictvím 

vzhledu. Dominantními prvky postmoder-

ny je především asymetrie, minimalismus, 

plastové úpravy povrchu, mramor, recykla-

ce, přivlastňování, řemeslná práce, vstři-

kované odlitky, groteskní vzhled, kolečka, 

stavebnicový nábytek a barva.

Empírové křeslo1.6 

 arts and crafts1.7  secese francouzská a italská1.8 
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Křeslo ve stylu Art deco1.9 

Křeslo, Mackintosh, Bauhaus1.10 

Křeslo Zig Zag, G. Rietveld, Bauhaus1.11 

Křeslo, M. Breurer, Bauhaus1.12 
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VÝVOJ ZAHRADNÍHO NÁBYTKU1.2 

Od prvních zmínek o nábytku v zahradách 

v období starého Říma až po 19. století je 

velmi obtížné mluvit o historii zahradního 

nábytku. V tomto velmi rozsáhlém vyme-

zení období se používalo spíše klasického 

bytového nábytku, který byl pouze pro 

konkrétní události vynášen ven do zahrady, 

a v některých obdobích se dokonce život ze 

zahrad úplně odsunul. 

Byla období, kdy zahrady sloužily jen 

čistě účelně k pěstování plodin. Například 

v přísně asketickém období klášterů a jejich 

zahrad. Postupem času se do zahrad vkrá-

dají alespoň lavičky, které se staly celoroč-

ním vybavením zahrad. 

Od 19. století se boom žití v zahradách 

rozšířil a tyto zahrady si zasloužily speci-

ální nábytek, který byl používán jen pro 

tyto účely. Ve 20. a 21. století se pak stává 

zahradní nábytek speciální sortou nábytku. 

Zvláště pak v dnešní době je k mání široká 

škála různých druhů a typů tohoto nábytku 

s využitím různých materiálů.

Zahradní nábytek z období první republiky1.13 
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ZAHRADNÍ NÁBYTEK SOUČASNOST1.3 I

Nábytek musí být bezesporu plně funkční 

a zejména pohodlný, ale také přitažlivý na 

pohled. K posezení či odpočinku na zahra-

dě patří obvyklé židličky, ale vysokého kom-

fortu se dá dosáhnout pomocí různorodých 

lavic, lehátek a houpaček. V dnešní době je 

ovšem sortiment zahradního nábytku obo-

hacen také o servírovací stolky, slunečníky, 

paravány, polstry, sedáky, bedny na usklad-

nění a další doplňky. To vše nasvědčuje 

tomu, že na zahradě se opravdu bydlí. 

Nabídka různých vzorů a materiálů 

v oblasti zahradního nábytku je rok od 

roku širší. Pohybuje se v rozmezí klasického 

Teakový nábytek Bermuda, Hartman Czech1.15 

 Pevné stohovatelné křeslo Umberto, HARTMAN CZECH1.14 



24 ANALÝZA TÉMATU

časem ověřeného tvarosloví až po moderně 

pojatou tvarovou výraznost.

Obvykle se sortiment zahradního nábyt-

ku objevuje i v obyčejných nebo specializo-

vaných hypermarketech na zahradu. Tento 

nábytek ale bývá často horší kvality. V sou-

časnosti existuje spousta specializovaných 

výrobců, kteří nabízí jak kvalitní materiály 

a profesionální zpracování ale také špičkový 

design.

Často též firmy dováží i kvalitní zahra-

niční nábytek. Mezi hlavní prodejce nabí-

zející zajímavý design patří například firmy 

Donate (zastupuje luxusní značky jako Teak 

& Garden, Alexander Rose, Apple Bee), 

Hartman, Frek, Vetr, Gardenline, Kettler, 

Egoé, Dako, Asko, Nova.

Křeslo Swing, Dako1.20  Buckingham dining, křeslo stohovatelné, 1.18 

 Hartman Czech

Plastové křesílko, Hartman Czech1.17 

 Domenico dining s tekovými područkami, 1.16 

Hartman Czech

 Largo lounge křeslo – natural black „lounge“, 1.19 

Hartman Czech 
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Židle Cora, Egoé1.21 

Křeslo Princes sponda, Frek1.22 

Stůl Concept table, Hartman Czech1.23 

Stůl Triangle, Hartman Czech1.24 
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VARIABILITA SESTAV1.4 

Židle je základním stavebním kamenem ce-

lého systému zahradního nábytku. Pohodl-

nější variantou židle je křeslo, které je oproti 

židli obohaceno o područky či boční opěrky 

a vyšší opěradlo. Jeho nevýhodou je ovšem 

fakt, že se nedají zasunout až ke stolu 

a umožnit tak pohodlné stolování. Naopak 

s ohledem na pohodlí se ve většině sestav 

zahradního nábytku objevují spíše křesla.

Na prostor nejúspornější a tudíž nejvíce 

oblíbené jsou stoly čtvercové a obdélníko-

vé. Časté jsou i stoly rozkládací umožňující 

zvětšení plochy stolu bezmála o polovinu. 

Mnohem náročnější na prostor jsou stoly 

kulaté, ke kterým se pokud to dovoluje 

okolní prostor vejde zase více lidí. Oválné 

stoly mohou mít sklopná čela. Někdy je 

také možno využít motýlí systém, kdy se 

střední díl desky zasouvá dospodu. Stabilitu 

stolu zajišťují masivní nohy. Většinou vychá-

zející buď ze středu desky či z jejích rohů.

Lehátka jsou nejpohodlnější součástí 

zahradního nábytku. Ve většině případů 

jsou polohovatelné. Nastavením tak můžou 

sloužit nejen k ležení ale i k sezení. Často 

jsou také opatřeny kolečky z důvodu lepší 

manévrovatelnosti.

Lavice se staly nedílnou součástí setu 

zahradního nábytku. Většinou rozměrově 

splňují požadavky sezení pro dvě osoby, ale 

můžou být i rozměrově atypicky provedeny.

Rozšířeným prvkem se staly i houpačky. 

Součástí houpačky je většinou i stínítko 

proti slunci. Moderní variantou jsou závěs-

né typy houpaček a různých sedátek.

Sestava, teak, Gardenline1.25 

Sestava, aluminium, Hartman Czech1.26 

Sestava Simone – natural taupe, Hartman Czech1.27 
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Sestava Linie Sorrento, Hartman Czech1.28 

Houpačka, iroko, Gardenline1.30 Lehátko, hularo, Gardenline1.29 
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MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY1.5 

Naprostá většina spotřebitelů hledá poho-

dlný nábytek. Bezesporu hlavním kritériem 

při výběru nábytku, a to nejen zahradního, 

jsou použité materiály, které u nás navozují 

různé pocity. Někdo vyhledává okázalý 

luxus, nápaditost, eleganci, někdo naopak 

skromnost zabalenou do podoby jedno-

duchosti a nenápadnosti. Nabídka různých 

vzorů a materiálů se podle náročnosti 

spotřebitelů rok od roku přizpůsobuje ve 

smyslu rozšiřování. Vedle klasického dřeva 

je již častým materiálem dřevo exotické. 

Častý je také kovaný nábytek. Velký vývoj 

také zaznamenal nábytek plastový. Jakési 

pomyslné perličky tvoří například nábytek 

z papírové drtě či ze skla.

Dřevo si lze vybírat z obrovské palety 

druhů podle zabarvení, struktury a vlast-

ností. Nejběžnějším tuzemským dřevem je 

měkký smrk nebo borovice. Tyto materiály 

jsou cenově nejdostupnější ovšem na úkor 

menší odolnosti. Luxusnější obdobou je 

dřevo modřínové. Mezi tvrdá dřeva použí-

vající se k výrobě zahradního nábytku patří 

nejčastěji dubové nebo bukové, dále akát, 

jasan nebo jilm. 

Náš trh oplývá také spoustou exotických 

dřev jako je nejčastěji teak, iroko, bangkirai, 

eukalyptus. Dále se také využívá bambusu, 

ratanu nebo eukalyptu. Bambus se ovšem 

doporučuje na kryté terasy či do zimních 

zahrad. Ratan může být vystaven nepřízni 

počasí ale ne dlouhodobě. K proplétání se 

používá také banánového listí a speciálních 

vodních rostlin a řas. Hlavním kladem exo-

tických dřev je jeho výdrž takzvaně navěky. 

Tato vlastnost se připisuje vyššímu obsahu 

olejů v tropických dřevinách. Nábytek z tro-

pických dřevin může zůstávat na zahradě 

celoročně. Tím také odpadá problém se 

skladovatelností.

Letitou tradici má také nábytek z kovu. 

Nejčastěji se používá litina, hliník a ocel. 

Hliníkový nábytek je subtilní, vzdušný 

a lehký. Litina se využívá spíše u robustněj-

šího nábytku jako jsou například lavičky. 

Výhodou kovového nábytku je libovolná 

barevnost a jeho stabilita, i když to mnohdy 

opticky tak nepůsobí. Nevýhodou je často 

větší hmotnost a také neskladnost. U kovů 

je velmi důležitá povrchová úprava. Ocel 

určená do exteriéru se fosfátuje za vyso-

kých teplot a dále prochází lakovací linkou. 

Na závěr je ještě ošetřená práškovou směsí, 

která se zapéká při vysokých teplotách.

Tažená ocel1.31 Děrovaná ocel1.32 
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V současnosti se vyrábí luxusní zahradní 

nábytek z tažené oceli. Tento nábytek je 

charakteristický mřížovanou strukturou. 

Ta je výhodná zejména při nepříznivém 

počasí. Voda jednoduše proteče a nábytek 

uschne. Mřížka je však dostatečně hustá na 

to, aby se na ni daly bez problémů odklá-

dat věci. Obdobně funguje také nábytek 

z děrované oceli.

Vhodný pro výrobu zahradního nábytku 

je také hliník. Pro hliník je typická lehkost, 

pružnost, stabilita a elegance. Hliník se dá 

také zpracovat mnoha tradičními řemeslný-

mi metodami jako je řezání, napínání, sva-

řování, broušení a ohýbání. Díky zušlech-

tění, které spočívá v lakování práškovou 

barvou, je povrch tohoto nábytku vysoce 

odolný proti poškození a také odolný proti 

nepříznivému počasí. Také je nenáročný na 

údržbu. Hliník se také velmi často upravuje 

do podoby děrovaného plechu.

Díky kvalitnějšímu zpracování a moder-

nějším metodám a technologiím dochází 

v současnosti k rehabilitaci plastového 

zahradního nábytku. Na přelomu tisíciletí 

začal vznikat plastový nábytek nové gene-

race. Zlepšuje se jeho celková tvář i reputa-

ce. Cení se zejména jeho lehká konstrukce, 

variabilnost a atraktivní vzhled. Poslední 

novinkou v oblasti plastů je umělé vlákno 

Hularo (dále také např. Natural Rattan, Wic-

ker, Mirotex, Wittex, Sunloom), které svým 

vzhledem připomíná ratan nebo proutí. 

Jde o protlačovaný polyethylen s obsahem 

pigmentů. Použitím těchto materiálů vzni-

kají zajímavé výplety. Vyplétají se jimi části 

sedáků, zádových opěrek nebo područek. 

Všechny tyto nově vyvinuté materiály vyni-

kají výbornými vlastnostmi jako je odolnost 

proti dešti, větru, mrazu a sněhu. 

Plastový nábytek je vyráběn převážně 

z lisovaných segmentů z ekologicky nezá-

těžového polypropylenu různě modifiko-

vaného speciálními přísadami a pojidly. 

V podstatě jde o druh pryskyřice. Třením 

vznikají tvrzené plasty s vysokou odolností 

na zkrut, malou špinavostí a sníženou elek-

trostatikou. Takto vylepšený materiál ani 

v mrazu nekřehne a nepraská.

Někdy je používán nábytek z umělého 

kamene, což je imitace kamene bílým be-

tonem, který umožňuje pigmentování do 

různých barevných odstínů. V soukromých 

zahradách se ale minimálně setkáváme 

s betonovým nebo kamenným zahradním 

nábytkem. Ten patří spíše do veřejných 

prostor městských parků.

Kettalux1.33 Hularo1.34 



30 ANALÝZA TÉMATU

TECHNICKÉ SPECIFIKACE1.6 

Konstrukce nábytku značně ovlivňuje jeho 

odolnost. Důležitá je už kvalita vstupního 

materiálu. Dále také jeho zpracování a po-

vrchová úprava. Velká váhá také spočívá 

na konstrukčních detailech. Na kování, 

vyvložkování a kvalitě spojů, spojování 

jednotlivých vrstev dřeva (u plných desek 

stolů), uchycení nohou a područek. Klasic-

ký šroub s osmihrannou maticí a spojení 

natvrdo se používá spíš u levnějších kousků 

nábytku. Okraje ale i vnitřky spojovaných 

dílů by měly být vypolstrované plastem, 

který zabrání oděru materiálu. Na kování se 

používá nerezový materiál. Všechny šrouby 

musí být hladké a čisté. Veškeré aretovací 

prvky u polohovacích částí většinou chrání 

plastové čepičky. Celý povrch nábytku musí 

být hladký a jednolitý. Nohy by měly být 

opatřeny vyrovnávajícími šrouby na nerov-

ný povrch.

KONSTRUKČNÍ STUDIE1.7 

Pro větší komfort a pohodlí jsou některé 

části zahradního nábytku polohovací. Ze-

jména loketní opěrky, někdy i celá opěra-

dla či podnožky. Všeobecná snaha je o co 

nejjednodušší systémy. Jak na ovládání tak 

na výrobu. Většinou se jedná o jednoduchý 

polohovací systém pomocí zarážek. Někte-

ré luxusnější sady nábytku mají i složitější 

systém.

Desky stolů můžou být ohledně úspory 

místa sundavací nebo sklápěcí. Ke zvětšení 

plochy stolu se používá motýlí systém, kdy 

se dvě krajní části stolu odsunou a vysune 

se část třetí. Tím se celková plocha desky 

zvětší.

Stabilní nábytek si oproti skládacímu 

nese s sebou punc stability, masivnosti 

a nezničitelnosti. Skládací židle je stále zafi-

xovaná jako pohotovostní sezení. Moderní 

doba si ovšem vyžaduje praktičnost a skla-

debnost. Proto si i skládací nábytek našel 

své uplatnění i v oblasti zahradního nábyt-

ku. Ovšem spíš jako doplňující sortiment 

stabilního nábytku. Pokud by se měl stát 

plnohodnotnou součástí běžného používá-

ní, musí odpovídat i příslušným ergonomic-

kým požadavkům a nárokům na pohodlí.

Řešením stabilního neskladného nábytku 

je nábytek stohovatelný. Židle se jednodu-

še kladou na sebe. Tímto způsobem se dá 

ušetřit spousta místa. Z hlediska výroby má 

ovšem tento nábytek vysoké požadavky 

na přesnost. K některým stohovatelným 

systémům se vyrábí i úložné vozíky, které 

usnadňují manipulaci s nábytkem.

Stohovatelná křesla, Kovo Krab 1.35 
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Ohýbání hliníkových profilů1.36 Robotické svařování komponent1.37 

Detail způsobu spojování dílů nábytku1.38 
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VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU2. 
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 PRVNÍ NÁVRHY TVAROVÉHO 2.1 

A FUNKČNÍHO ŘEŠENÍ

Prvotní návrhy vznikaly v době, kdy jsem 

se seznamovala s tématikou zahradní-

ho nábytku v předdiplomním projektu. 

Hlavním mým cílem a předsevzetím bylo 

zejména pokusit se o rehabilitaci klasického 

a běžně zaužívaného levného plastového 

zahradního nábytku. Tento návrh je založen 

na zajímavém půdorysném tvaru, který má 

splňovat podmínky stohovatelnosti. Dále 

tvar umožňuje také pohodlnější vstávání 

z křesla. Celý set nábytku je z jednoho ma-

teriálu, a to z tvrzeného plastu. V průběhu 

vývoje designu byla stohovatelnost u křes-

la a lehátka bohužel potlačena. Výsledný 

dojem celého setu nábytku působí masivně 

a těžkopádně. Proto jsem se rozhodla tuto 

cestu opustit a neomezovat se čistě jen na 

plastový nábytek.

Variantní řešení předdiplomového pro-

jektu tvoří set nábytku plastového v kombi-

naci s hliníkovou konstrukcí. Tento návrh se 

vyznačuje tvarovou jednoduchostí a čisto-

tou. Díky kombinaci materiálu jsem objevila 

novou cestu při navrhování zahradního 

nábytku a rozhodla jsem se touto cestou, 

která umožňuje větší rozlet při navrhování 

nábytku, pokračovat.

Sestava plastového zahradního nábytku, předdiplomový projekt2.2 

 Kompozice jídelního stolu a křesílek,2.1 

předdiplomový projekt
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Variantní řešení předdiplomového projektu, kombinace plastu a oceli2.3 

Skicy, hledání základního tvaru2.4 
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VARIANTY ŘEŠENÍ2.2 

Díky předdiplomovému projektu jsem 

si uvědomila, co vlastně od zahradního 

nábytku očekávám. Upřesnila jsem si výběr 

materiálů, se kterými jsem dále pracova-

la. Varianty řešení vyplývají z tvarových 

a konstrukčních podmínek, které zvolené 

materiály umožňují. Jako základní kámen 

celého setu jsem zvolila křeslo, od kterého 

se odvíjí další tvarové řešení stolu a lehát-

ka. Prvotně tedy všechny návrhy vznikaly 

od primárního designu křesílka. Vývoj 

designu se odvíjel zejména od základních 

charakteristik zvoleného materiálu, který 

tvoří nosnou konstrukci. A v další řadě také 

materiálu tvořícího sedací a opěrnou část. 

Spojovacím článkem všech alternativních 

návrhů designu je myšlenka, použít nosnou 

konstrukci jako samostatný prvek, který 

zahrnuje nohy a područky křesla. A jako 

další samostatný prvek sedací a opěradlo-

vou část. Toto řešení v sobě skrývá jednu 

bezespornou výhodu a to skladnost při 

převozu. Z toho také následně vyplývá ze-

jména nutnost jednoduché montáže a také 

demontáže.

První varianty vznikaly pomocí jednodu-

chých skic, které charakterizovaly základní 

myšlenku konceptu. Dalším krokem bylo 

vybrané varianty lépe konkretizovat a po-

sléze vymodelovat 3D model, který sloužil 

k lepší demonstraci návrhu. Prvopočáteč-

ní skicované návrhy se odvíjely zejména 

od zpracování základní konstrukce. Tyto 

všechny návrhy byly řešeny jen pomocí 

křesílka a nebyly dále rozvíjeny na ostatní 

prvky setu. Cílem bylo ověřit si základní 

principy tvarování a vyčlenit si jednu vyhra-

něnou cestu, ve které se dále návrh křesílka 

rozvíjel a ve které také dále vznikaly ostatní 

návrhy prvků setu. Své představy jsem kon-

kretizovala na dva směrové proudy, mezi 

kterými jsem se rozhodovala. Jedna cesta 

směřovala k použití tvarového profilu oceli 

a další zahrnovala použití tyčové ploché 

oceli (pásoviny). Obě tyto varianty mají své 

klady i zápory. Zpočátku jsem pracovala 

paralelně na obou cestách. Některé návrhy 

jsem převedla do 3D modelů, ze kterých 

bylo lépe patrné celkové tvarování i přístup 

k materiálu.

 Jedno z prvotních koncepčních řešení designu,2.5 

použití profilové oceli

 Jedno z prvotních koncepčních řešení designu,2.6 

použití pásové oceli



38 VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU

Všechny tvarové varianty se odvíjí ze-

jména od ergonomických požadavků, které 

mají zásadní vliv na celkový výraz navrhů. 

Všechny koncepty musely splňovat zejmé-

na proporciální podmínky, které vychází 

z průměrné lidské postavy. Zasádní je ze-

jména výška sedáku a jeho rozměry, výška 

a šířka područek, výška opěráku a celková 

stabilita objektu.

 Jedno z prvotních koncepčních řešení designu,2.7 

kombinace pásové a profilové oceli

 Variantní tvarové řešení křesla,2.8 

použití pásové oceli

 Variantní tvarové řešení křesla,2.9 

použití pásové oceli

 Variantní tvarové řešení stolku,2.10 

použití pásové oceli
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 Variantní tvarové řešení lehátka,2.11 

použití pásové oceli

 Variantní tvarové řešení lehátka,2.12 

použití pásové oceli

Finální tvarové řešení celého setu zahradního nábytku2.13 

KONEČNÁ VARIANTA ŘEŠENÍ2.3 

Vývojem variant designu vznikla finální po-

doba zahradního nábytku, která respektuje 

všechny ergonomické i materiálové poža-

davky. Všechny prvky zahradního nábytku 

jsou propojeny společnými materiálovými 

charakteristikami a také jednotným tvaro-

váním.

Finální varianta je poučena z chyb 

předchozích koncepčních řešení. Sestavu 

tvoří křeslo, dva stolky a lehátko. Sestavu je 

možno libovolně kombinovat.
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TVAROVÉ A KOMPOZIČNÍ 3. 

ŘEŠENÍ
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ZÁKLADNÍ TVAROVÁNÍ3.1 

Hlavní myšlenku celého konceptu tvoří 

snaha skloubit technickou a konstrukční 

dokonalost s příjemným designem. Od 

tohoto základního principu se odvíjí celé 

tvarování všech prvků. Stěžejním rysem 

jsou hladké a čisté vertikální a horizontální 

linie. Veškeré tvarování je zohledněno vůči 

výrobním specifikacím použitých materiálů 

a zejména pak také vzhledem k ergonomii. 

Základní linie jsou odlehčeny oblouky, které 

celkovému výrazu dodávají dynamický ráz. 

Čistotu designu dotváří specifické detaily 

jako tvarování noh a uchopovacího madla. 

Komplexní pohled na celek tvoří moderní 

linie a elegantní lehký a svěží design. 

Podstata tvarování je společná pro 

všechny prvky sestavy zahradního nábytku. 

Jisté odlišnosti vznikly kvůli nutnosti upřed-

nostnit funkčnost jednotlivých prvků před 

bezhlavým stoprocentním zachováním 

jednotných tvarových prvků. Díky tomuto 

řešení působí celek kompaktně a jedno-

značně a může tak plnohodnotně doplňo-

vat výraz příslušnému exteriéru.

Základní tvar – bočnice vychází ze spoje-

ní podpěry pro opěradlo, područek a noh. 

Další segmenty tvoří opěradlová a sedací 

deska, každá jako samostatný prvek. Po-

sledním segmentem je zadní madlo. Díky 

tomuto tvarování je možno všechny prvky 

rozdělit na několik částí, které je možno 

jednoduchým způsobem složit ve výsledný 

celek. 

Tvar bočnice vychází z potřeby mít dva 

styčné body s podložkou z důvodu stability 

na nerovném terénu. Mírné tvarové pro-

hnutí sedadla a opěradla vychází z ergono-

mických požadavků pro pohodlné sezení. 

Dále toto řešení přináší dojem napnuté 

textilie, která dodává celkovému tvarová-

ní příjemný pocit. Madlo tvarově vychází 

z jednoduchých linií celého konceptu a do-

plňuje a uzavírá tak celou zadní část.

Primární tvarování křesla3.1 

Primární tvarování stolu3.2 

Primární tvarování lehátka3.3 
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Křeslo3.4 

Menší (vyšší) stolek3.6 Vetší (nižší) stolek3.7 

Lehátko3.8 

Křeslo, zadní pohled3.5 
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KOMPOZICE SESTAVY3.2 

Kompoziční řešení sestavy zahradního ná-

bytku tvoří jako hlavní nosný prvek křeslo. 

Dále pak lehátko, které svou pohodlností 

doplňuje křeslo. Posledním prvkem sestavy 

je stůl, který je řešen ve dvou variantách. 

Menší – odkladový stolek a velký stůl. Men-

ší stolek je principielně určen ke kombinaci 

se dvěma křesly do menších prostor či jako 

doplněk k lehátku. Větší stůl je dimenzován 

pro čtyři křesla. Veškeré prvky se dají dále 

kombinovat dle individuálních požadavků 

a představ. Může tak vzniknout množství 

různých kombinací. Toto variabilní řešení 

obohacuje celkovou tvář zahradního nábyt-

ku a přikládá jí rys individuálnosti.

Varianta kombinace sestavy, použití většího stolku a čtyř křesel3.9 

Varianta kombinace sestavy, použití menšího stolku a dvou křesel3.10 
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ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ4. 
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Ergonomické studie jsou u tohoto typu 

navrhovaného designu velmi důležité as-

pekty. Dá se téměř mluvit o nejdůležitějším 

kritériu při navrhování zahradního nábytku. 

Jelikož se u zahradního nábytku nepředpo-

kládá jakákoliv výšková stavitelnost částí, 

musí veškeré rozměry a proporce odpoví-

dat průměrné lidské postavě. Ergonomie 

tedy zásadním způsobem ovlivňuje celko-

vou podobu a design jednotlivých prvků. 

Ergonomie sezení má striktně daná 

pravidla. Většina ergonomických studií se 

zabývá sezením na pracovním sedadle. Pro 

odpočinková sedadla ovšem neplatí stejné 

parametry jako pro sedadla pracovní. Proto 

je nutné tyto všeobecné aspekty a kritéria 

uzpůsobit danému použití. Některé pa-

rametry pro odpočinkové sezení už byly 

odvozeny, některé jsem čerpala z již existu-

jících a funkčních prvků zahradního nábyt-

ku. Pro svůj návrh jsem tedy volila optimali-

zované rozměry pro odpočinkovou polohu.

Důležité jsou tyto základní parametry, 

které se staly výchozím bodem pro finální 

návrh optimální ergonomie. Sedadlo by 

mělo mít minimálně 4 nohy. Jeho výška 

Ergonomická studie křesla4.1 

Ergonomická studie stolu4.2 
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musí být uzpůsobena výšce člověka. Sedák 

je čtvercový nebo lichoběžníkový se zaob-

lenými hranami s nízkým sklonem dozadu. 

Minimální velikost sedáku je 40×40 cm. 

Opěrka by měla být optimálně vytvarovaná 

podle páteře. Se sedákem musí svírat mi-

nimální úhel 90°, ale čím větší tím je sezení 

pohodlnější. Loketní opěrky jsou asi 23 cm 

nad sedákem o šířce 4–7cm. Pro dvouseda-

dlo platí minimální šířka 150 cm. Stoly býva-

jí obvykle 80 cm-1m hluboké a různě široké. 

Kulaté stoly jsou obvykle 1,25 m v průměru.

Dalším neméně důležitým kritériem 

z hlediska ergonomie je vztah kompletní 

sestavy zahradního nábytku vůči celkové-

mu prostoru. Tento venkovní prostor, kde 

bude set zahradního nábytku umístěn, by 

měl být dostatečně velkorysý. Dle základ-

ních ergonomických požadavků na prostor 

by minimální rozměry měly být 3×4 m. Na 

tuto plochu se vejde skupina nábytku se 

šesti místy k sezení. Pro každou židli je po-

třeba vyhradit prostor 1m2. Tyto parametry 

musí být ovšem také uzpůsobeny kon-

krétní sestavě. V tomto případě je možno 

libovolně kombinovat jednotlivé prvky 

sestavy, tudíž nároky na prostor se budou 

odvíjet od konkrétní sestavy. Může vznik-

nout jedno až čtyři křesla s malým stolkem, 

lehátko s malým stolkem, dvě až čtyři křesla 

s větším stolkem, popřípadě nejrozsáhlejší 

složení prvků lehátka, čtyř křesílek a většího 

stolku.

Návrh křesla vychází ze základních er-

gonomických požadavků. Stabilita celého 

křesla musí být větší dozadu než dopředu 

a do stran. Základní velikost sedací plochy 

jsem volila 500x526 mm se sklonem 5° 

dozadu. Celková šířka sedáku, ke které jsou 

přičteny i rozměry područek, je 640 mm. 

Nejvyšší bod sedáku je ve výšce 360 mm. 

Rozměry zádové opěrky vychází z rozměrů 

sedáku. Šířka této opěrky je 640 mm, sahá 

do výšky 892 mm nad podložku a její sklon 

vůči horizontální rovině je 15° směrem do-

zadu. Hrana sedáku pod koleny je zaoblena 

poloměrem 10 mm stejně jako horní hrana 

opěrky. Ostatní horní hrany na sedáku 

a opěráku jsou zaobleny poloměrem 5 mm 

a dolní hrany 1 mm. Područky jsou ve výšce 

Ergonomická studie prostoru4.3 
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225 mm nad nejnižším bodem sedáku, 

jejich šířka je 70 mm a použitelná délka 

533 mm. Z ergonomického hlediska je také 

křesílko opatřeno madlem, které slouží ke 

snadnějšímu odsunování křesla od stolu 

a tudíž i k jeho lepší celkové manipulaci.

Díky myšlence variability celého systému 

zahradního nábytku se v návrhu designu 

objevují dvě varianty stolu. Menší stolek, ur-

čený do menších prostor (balkony), a větší 

stolek pro ostatní použití. Klasický velký 

jídelním stůl se v tomto návrhu neobjevuje, 

protože ergonomie křesla není přizpůsobe-

na jídelní pozici. Základní rozměry menšího 

stolku jsou 670x561 mm, délka desky stolku 

je 640 mm. Větší stůl je rozměrově uzpůso-

ben pro 4 osoby. Základní rozměry většího 

stolu jsou 670x370 a celková šířka stolu je 

1500 mm. Deska hrany stolu je zaoblena 

o poloměru 5 mm. Horní hrany desky stolu 

jsou zaobleny poloměrem 5 mm a dolní 

1 mm.

Ergonomická studie celkových proporcí křesla4.5 

Ergonomická studie sezení pomocí průměrné postavy4.4 
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Rozměry lehátka jsou odvozeny od 

rozměrů ležící postavy. Šířka lehátka je 

640 mm, celková délka 1973 mm a výška 

266 mm. Plocha lehátka je rozdělena na 

opěrnou část hlavy a těla. Hlavová část je 

pro větší pohodlí nakloněna pod úhlem 

12°. Opěrná část těla je skloně pod mírným 

úhlem 1° kvůli případnému odtoku vody. 

Stejně jako na křesle jsou krajní hrany na 

lehátku také zaobleny poloměrem 10 mm 

a všechny ostatní horní hrany 5 mm. Dolní 

hrany jsou zaobleny poloměrem 1 mm.

Hrany ocelové konstrukce jsou na všech 

prvcích taktéž z hlediska ergonomie mírně 

zaobleny. Detailní rozkres všech prvků 

s jejich základními rozměry je v kapitole 

Konstrukční a technologické řešení. 

Ergonomická studie uchopování madla4.6 
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Ergonomická studie lehátka4.7 

Ergonomická studie celkových proporcí lehátka4.8 
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BAREVNÉ A GRAFICKÉ 5. 

ŘEŠENÍ
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Barevné a grafické řešení je dle mého 

názoru velmi důležitá část práce. Omezit se 

pouze na jednu specifikovanou barvu by 

velmi ochudilo celý návrh a jeho variabilní 

koncepci. V tomto případě je lepší nechat 

výběr barev až na konečném spotřebiteli. 

Z hlediska zachování čistoty designu je 

ovšem lépe některé barvy doporučit.

Všechny prvky sestavy zahradního nábyt-

ku se dají jednoduše rozdělit na dvě barev-

né části. Jedna část je ocelová konstrukce, 

která je barevně stanovena použitým 

materiálem. A druhou barevnou část tvoří 

díly z corianu, u kterých je možnost zvolit si 

barevnou kombinaci.

K celkovému výrazu čistoty velmi při-

spívá základní barva použité pozinkované 

oceli. Ta působí velmi neutrálně a elegant-

ně, takže je možno ho kombinovat i s výraz-

nými barvami sedáku a opěráku. Barevná 

paleta vychází ze základního vzorníku 

corianu, který je v současnosti na tuzemský 

trh dodáván.

Pro ještě větší podpoření ryzosti jedno-

duchých linií a ladnosti designu jsem zvolila 

velmi elegantní, světlou a jasnou bílou 

barvu, která nevtíravě zapadne do každého 

moderního exteriéru. Tato barva působí 

velmi svobodně a střízlivě. Díky optickým 

vlastnostem vhodně doplňuje koncepci 

tenké ocelové pásoviny. Neodmyslitelně 

také vyvolává pocit absolutní čistoty.

Jako další barvu jsem volila hráškově 

zelenou barvu ze vzorníku corianu, která 

neodmyslitelně k zahradě a zahradnímu 

nábytku patří. Tato barva navozuje pocit 

svěžesti, klidu, bezpečí a jistoty. Dále půso-

bí také velmi oddychovým dojmem, což je 

u odpočinkového nábytku velmi žádoucí. 

Tato barva nijak ladnost designu nenarušu-

je, ba naopak ji vhodně doplňuje. Celkový 

koncept pak působí velmi vyváženým 

dojmem.

Aplikace zelené barvy corianu na křesle5.1 

Aplikace bílé barvy corianu na křesle5.3 

Aplikace zelené barvy corianu na lehátku5.2 
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Grafické osvěžení celkového konceptu 

jsem docílila pomocí různě širokých a ne-

pravidelných pruhů. Díky vlastnostem co-

rianu je možno různě kombinovat barevné 

varianty bezespárovou technikou. Volila 

jsem kombinaci bílé a zelené barvy. Pruhy 

v této barvě jsem použila na opěradle křes-

la a lehátka, kde budou dostatečně výrazné 

a zároveň vtipně doplní jednobarevnou 

verzi sedáku. Dále také na deskách stolků, 

které takto můžou shodně doplnit stejnou 

variantu křesílka, ale také stejně dobře kon-

trastně je lze kombinovat s jednobarevnou 

variantu křesílka. Tyto barevné kombinace 

variantně dotváří jednoduchost základního 

jednobarevného návrhu.

V kombinaci s pozinkovanými pásovina-

mi lze použít matnou variantu barevného 

corianu, která vhodně a jemně doplní lesklý 

povrch konstrukce, ale stejně dobře je mož-

no použít leštěný corian, který ještě více 

zdůrazní efekt graciéznosti celého designu.

Aplikace barevných pruhů na křeslo5.4 

Aplikace barevných pruhů na lehátko5.5 
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Aplikace zelené barvy corianu na sestavu5.6 





61KONSTRUKČNÍ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ

KONSTRUKČNÍ 6. 

A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ
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SPECIFICKÉ PARAMETRY6.1 

Výhodou tohoto návrhu zahradního 

nábytku je jeho jednoduchá konstrukce, 

kterou tvoří základní části. Tyto části se 

dají exportovat v rozloženém stavu, kdy je 

jejich přeprava značně jednodušší, a po-

sléze na místě určení se dají jednoduchým 

způsobem složit dohromady. Všechny dílčí 

prvky sestavy zahradního nábytku sestávají 

z ocelové konstrukce, která tvoří jakýsi rám, 

a ze zbylých specifických částí jako je sedák 

a opěrák křesla, desky stolu a opěradlová 

část hlavy a těla lehátka. Křeslo je navíc 

z hlediska ergonomie obohaceno o madlo 

v zadní části opěradla, které je taktéž z oce-

li. Dále je možné na celou konstrukci použít 

jako výchozí materiál například nerezovou 

ocel nebo hliník.

Jako základní materiál pro konstrukci 

jsem volila zinkovanou ocelovou pásovinu. 

Zinkování poskytuje dlouhodobou antiko-

rozní ochranu, povrch získává vyjímečný 

lesk a kvalitu. Zinkování oceli má také nízké 

pořizovací náklady a přitom dlouhou život-

nost. Kromě ocelové pásoviny, která je po-

užita na základní konstrukci, jsem v návrhu 

použila i ocelový plech. Jako povrchovou 

úpravucelé konstrukce jsem zvolila lakování 

práškovou barvou. Ocel tak získává lesk při 

současném zachování původního vzhledu. 

Navíc také získá další ochrannou vrstvu. 

Principem práškového lakování je nanesení 

prášku na požadovaný povrch a následné 

vytvrzení v peci. Nanášený prášek obsahuje 

pryskyřice, pigment, tvrdidla a aditiva. Pro 

aplikaci prášku na povrch se využívá stla-

čeného vzduchu, který po smísení s tímto 

práškem vytváří tekutou směs. Výhodami 

práškového lakování je zejména odolnost 

vůči nárazům (při použití v kamenitém 

povrchu), odolnost proti poškrábání, vnější 

trvanlivost a také vysoká chemická odol-

nost.

Ostatní části sestavy tvoří prvky z cori-

anu. Moderního materiálu, jehož použití 

u zahradního nábytku je neobvyklé a tudíž 

tento návrh získává na originalitě. Přičemž 

vynikající vlastnosti corian téměř předurčují 

mimo jiné i k venkovnímu použití. Corian je 

pevná homogenní hmota, která je mimo-

řádně odolná a trvanlivá. Má také vynika-

jící mechanické vlastnosti jako je tvrdost, 

houževnatost a otěruvzdornost. Případné 

škrábance, které vznikají jen velmi zřídka, 

je možno jednoduše přebrousit a přeleštit, 

takže neutrpí celkový vzhled produktu. 

Corian je běžně dostupný ve formátu 

desek, které s dají dále opracovávat stejně 

jako dřevo. Kromě deskového materiálu 

se vyrábí i lité tvarovky z tohoto materiá-

lu. Pomocí tepla se dá corian velmi dobře 

tvarovat. Je možné vytvořit 2D i 3D objekty.

Díky technologii beze spárových spojů se 

dají vytvořit například různobarevné intar-

zie. Jednou z předností, která je právě pro 

zahradní nábytek velmi důležitá je odolnost 

corianu vůči UV záření. Je tedy stálobarevný 

a odolný i proti ostatním povětrnostním 

vlivům. Díky neporéznosti a beze spáro-

vým spojům zůstávají veškeré kapaliny na 

povrchu a corian se tedy velmi snadno čistí 

a tím je zajištěna maximální hygiena.Trvan-

livost a životnost materiálu není omezena, 

garantovaná záruka výrobcem je 10 let, což 

je u zahradního nábytku také předností. 

Corian se obvykle používá v kombinaci 

s ocelovými, hliníkovými či nerez profily. 

Běžně se z corianu vyrábí venkovní a vnitřní 

Detail uchycení pomocí šroubů na křesle6.1 
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obklady, restaurační pulty a bary, umyva-

dla, sprchové kouty, vany, zábradlí, knihov-

ny, stoly a ostatní nábytek.

Použitím těchto materiálů jsem docílila 

toho, že tento venkovní nábytek může bez 

úhon zůstat celoročně na zahradě. Tím 

odpadá problematika mimo sezónního 

skladování a přesouvání nábytku z místa na 

místo.

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY6.2 

Většina rozměrů vychází z ergonomic-

kých požadavků na pohodlné odpočinkové 

sezení. Z tohoto hlediska jsou důležité 

hlavně rozměry bezprostředně se týkající 

člověka. Zejména rozměry sedací a lehací 

plochy, velikost desky stolů. Dále také výška 

opěradla vzhledem k sedícímu člověku 

a také výška područek. Hlavní rozměry jsou 

uvedeny na obr. 6.2–6.5.

Rozměry křesla6.2 
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Rozměry menšího stolku6.3 

Rozměry většího stolku6.4 
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Rozměry lehátka6.5 

Princip smontování křesla6.6 Detail vložení madla6.7 
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TECHNOLOGIE VÝROBY6.3 

Části z oceli jsou strojově ohýbány a ro-

boticky svařovány. Tento moderní způsob 

svařování umožňuje spojovat jednotlivé 

díly s vysokou přesností a naprosto čistý-

mi sváry. Vychladlý svár se posléze jemně 

obrousí a pečlivě vyleští. Takto upravené 

spojení pak působí jako jeden celek. Na 

závěr jsou ocelové části práškově lakovány.

Do desek z corianu jsou v místech upev-

nění šroubů vlepeny mosazné rozpěrky 

s vnitřním závitem, které zaručují dostateč-

nou pevnost spojení.

Celá konstrukce se velmi jednoduše 

poskládá. Všechny prvky mají 4 části (dva 

ocelové  „rámy“ a dvě desky z corianu). 

U křesla je navíc použito madlo, které je 

vsazeno mezi konstrukci a desku z corianu. 

Všechny díly jsou spojeny šrouby se zá-

pustnou hlavou, které nenarušují tvarovou 

čistotu, ale v detailu působí velmi dobrým 

dojmem. Počet šroubů se odvíjí od délky 

spojovaných prvků.

Způsob uchycení pomocí šroubů na stolku6.8 Způsob uchycení pomocí šroubů na lehátku6.9 
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Součástí designérského návrhu je i řešení 

celkové problematiky designu zahradní-

ho nábytku. Důležitou součástí návrhu je 

zvážit všechny aspekty, které mohou návrh 

ovlivnit. Jelikož zahradní nábytek slouží 

výhradně potřebám člověka, všechny tyto 

aspekty jsou ovlivněny potřebami a nároky 

uživatelů zahradního nábytku.

Po technické stránce musí být sestava 

zahradního nábytku zejména plně funkční. 

Důležitým kritériem pro celý návrh se stala 

možnost jednoduchého převozu nábytku. 

Všechny prvky sestavy se proto skládají 

z několika částí, které se dají jednoduše 

zabalit a v takto rozloženém stavu se dají 

jednoduše přemisťovat z místa prodeje až 

do místa konkrétní zahrady. Základní část 

tvoří ocelová konstrukce, u každého prvku 

sestavy ji tvoří dva kusy, a další částí jsou 

díly z corianu, tedy samotný sedák a opě-

rák. U křesla je další částí konstrukce také 

madlo. Po převozu se všechny díly podle 

jednoduchého principu složí dohromady 

pomocí několika šroubů. Tento princip 

značně usnadňuje manipulaci s nábytkem, 

což je dle mého názoru velmi důležitým 

kritériem pro celý návrh.

Mezi další technická kritéria patří proble-

matika použitých materiálů. Na konstrukci 

jsem použila zinkovanou ocelovou pásovi-

nu o průřezu 70×10 mm zejména z důvodu 

optických vlastností pozinkované oceli 

a také kvůli výborným technickým vlast-

nostem materiálu. Na ostatní části (sedadla, 

opěradla, desky stolů) jsem zvolila celkem 

nový (i když je na trhu už 40 let) a moderní 

materiál corian. Tímto způsobem použi-

tí netradičního materiálu se mi podařilo 

odlišit navrhovaný zahradní nábytek od 

ostatních na současném trhu. Dalšími výho-

dami corianu jsou i jeho výborné vlastnosti 

jako je mimořádná odolnost a trvanlivost 

(možnost ponechat nábytek ve venkovním 

prostoru celoročně), velmi dobré mechanic-

ké vlastnosti, jednoduché opracování a také 

široká škála nabízených barevných odstínů, 

které se dají kombinovat.

Ergonomické požadavky jsou snad 

nejdůležitějším článkem při navrhovaní 

zahradního nábytku. Hlavním účelem 

nábytku je sloužit potřebám člověka, který 

jej užívá, proto musí těmto potřebám plně 

a bez vyjímky odpovídat. Základní ergono-

mické požadavky jsou zejména rozměry. 

A to především proporce sedací a opěra-

dlové části u křesla, které musí odpovídat 

pohodlné a uvolněné pozici člověka. Výška 

sedáku nad zemí a stejně tak i výška horní 

hrany opěráku nad zemí. Dále také šířka 

područek a jejich výška nad sedákem. Cel-

kové rozměry a umístění madla, které slouží 

k lepší manipulaci s křesílkem. U stolků je 

důležitá výška stolové desky od země a sa-

motná šířka a délka stolových desek, která 

se odvíjí od počtu sedících osob, které stůl 

užívají. U lehátka je důležitá celková výška 

od země, která je značně nižší než u křesla. 

Dále je důležitá celková délka lehací plo-

chy, která je v tomto případě rozčleněna na 

část pro hlavu a část pro tělo. Šířka lehátka 

je stejná jako šířka křesla, ale jelikož šířku 

křesla tvoří i područky, je použitelná šířka 

lehátka dostatečně komfortní pro pohodl-

ný odpočinek.

Z hlediska ergonomie je nutno zvážit 

i kombinovatelnost dílčích prvků zahradní-

ho nábytku. Tato podmínka vychází z in-

dividuálních potřeb uživatelů. Nábytek lze 

tudíž několika způsoby kombinovat a vy-

tvořit si vlastní sestavu zahradního nábytku. 

Tuto myšlenku podporují zejména dva 

proporčně odlišné stolky v návrhu, které lze 

odlišnými způsoby kombinovat s křesílky 

a také je použít v rozličných prostorách. 

Menší stolek je určen pro stísněnější pro-

story balkonů nebo malých bytových teras, 

ve kterých je lepší jej kombinovat pouze 

se dvěma křesílky. Větší stolek je určen pro 

kombinace se čtyřmi křesly do větších pro-

stor rozlehlejších teras. Lehátko lze využít 

na větších terasách či u bazénu jako velmi 

komfortní doplněk. Kombinace lze vytvořit 

i pomocí různých barevných variant. Čistá 

a jasná základní barva zinkované ocelové 

konstrukce dovoluje použít různé barevné 

variace corianu. Jako základní jsem zvolila 

bílou a zelenou barvu, které vhodně doplní 
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celkový výraz nábytku. Barevnou variantu 

jsem vytvořila pomocí grafických prvků 

zeleno-bílých pruhů na opěradlech křesla 

a lehátka a deskách stolů. Výběr barev je 

pro celkový dojem velmi důležitý, každá 

barva v člověku navozuje specifické pocity. 

Pro nábytek určený k odpočinku je potřeba 

volit barvy, které budou podporovat uvol-

něnou a pohodovou atmosféru.

Z psychologického hlediska na člověka 

působí spousta faktorů, které je potřeba 

zvážit. Výsledný dojem mnohdy ovlivní 

i maličkosti. Základ celé pyramidy potřeb 

tvoří zkulturňování zahrady. Obytnou za-

hradou je možno rozšířit plochu domu o ja-

kýsi další pokoj. Terasa zkvalitňuje i kulturní 

život, stává se místem setkávání s přáteli. 

Relaxace v přírodě je také daleko přínos-

nější než odpočinek mezi čtyřmi stěnami. 

Kvalitní sezení na zahradě tedy bezpochyby 

obohacuje život. Dále musí celá sestava 

působit uceleným a kompaktním dojmem 

při současném zachování individuálnosti 

každého prvku. Dobrý dojem také vyvolává 

variabilita a s ní spojená možnost navrh-

nout si vlastní kombinaci nábytku. Kladně 

působí i princip stavebnice. Po jednoduš-

ším převozu nábytku v rozloženém stavu se 

jednoduše sešroubuje a nepřímo tak ovlivní 

pocity člověka, že se vlastně sám zapojil 

do jeho výroby. Jaksi mimoděk tak vznikne 

citový vztah mezi člověkem a produktem. 

Celkově působí nábytek moderním, čistým 

a elegantním dojmem. Podle posledních 

trendů v architektuře moderních staveb 

ho lze jednoduše plnohodnotně doplnit 

k exteriéru domu při zachování celkové 

koncepce stavby. Psychiku člověka ovlivní 

také barevnost. Proto je potřeba na výběr 

barev klást velký důraz. Každá barva vyvolá-

vá specifické dojmy a tyto pak přenese i na 

výsledný pocit z celé sestavy. Kladla jsem 

důraz na zachování moderního a nadčaso-

vého vzhledu sestavy, proto jsem primárně 

volila nevtíravou ale zároveň světlou a jas-

nou bílou barvu. Jako svěžejší a živější bar-

vu jsem dále zvolila hráškově zelenou, která 

ještě více umocňuje dojem odpočinku. Gra-

fické zpestření celého konceptu tvoří použi-

tí kombinace bílé a zelené v horizontálních 

pruzích. Další barevné kombinace jsou 

možny dle nabízeného vzorníku corianu. 

Do psychologického hlediska je možno 

nepřímo zahrnout také ergonomické poža-

davky. Celková pohodlnost nábytku, která 

vzniká správným použitím ergonomických 

pravidel pro odpočinkové sezení a stolová-

ní, je vyhledávaným aspektem pro volbu 

správného zahradního nábytku.

Estetická stránka věci jde ruku v ruce 

s psychologickými požadavky. Celkové 

tvarování jednotlivých prvků pomocí 

jednoduchých a čistých linií, výjimečnost 

kombinace použitých materiálů, barevnost, 

kombinovatelnost jednotlivých prvků, 

moderní duch a použitelnost v současných 

exteriérech. To vše výrazně esteticky ovliv-

ňuje navrhovaný design sestavy zahradní-

ho nábytku. Všechny tyto parametry už byly 

dříve popsány v předchozích odstavcích 

či kapitolách a není tedy potřeba je dále 

podrobněji popisovat. Dále estetickou hod-

notu podporuje i zajímavý detail na zadní 

části křesla, kde je patrné použití šroubů. 

Zde se snoubí ryze technická věc, kterou 

šroub bezesporu je, s použitím ve smyslu 

grafického prvku.

Je velmi těžké odhadnout výslednou 

cenu produktu. Ta závisí na spoustě faktorů. 

Nejdůležitějším je asi sériovost výroby. Mé 

odhady závisí čistě na informacích z jed-

notlivých firem, které dodávají použité 

materiály. Do výsledné sumy je nutno také 

zahrnout práci na dílčích prvcích (ohýbání 

ocelové konstrukce, její svařování a ná-

sledné opracování, zinkování, tvarování 

a opracování corianových desek), přepra-

vu, balné a další. Výsledná cena sestavy se 

bude odvíjet od kompozice a počtu jednot-

livých prvků. Jelikož tato práce nebyla nijak 

finančně omezena, shledávám tuto eko-

nomickou bilanci na bázi slovní úvahy jako 

dostačující doplňující informaci k celkové 

designérské studii.

Sociální problematika tématu zahr-

nuje především vztah člověk – zahrada. 

S potřebou rozšířit si obytný prostor také 

o obytnou zahradu, narůstá také potřeba 
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zahradního nábytku. Posezení na zahradě 

dodává životu člověka další rozměr. Již 

dávno není zahrada pouze užitková, ale čím 

dál více se stává okrasnou. Stále více se také 

stává centrem setkávání a společenských 

událostí. S tím také souvisí potřeba lidí ob-

klopovat se hezkými věcmi, věcně řečeno 

touha člověka po estetičnu. Z toho vyplývá, 

že všechny zvažované parametry se neu-

stále prolínají a kombinují a jen dohromady 

tvoří plnohodnotný designérský návrh. 

Samotná „líbivost“ navrženého designu 

závisí na vkusu individuálního jedince. Je 

proto důležité konstatovat, že tento návrh 

doplňuje a rozšiřuje a tím pádem i oboha-

cuje současnou nabídku trhu. Ale nijak se 

nevnucuje ve smyslu jediného možného 

řešení sestavy zahradního nábytku.

Sestava zahradního nábytku, ilustrace použití v exteriéru7.1 
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Sestava zahradního nábytku, ilustrace použití v exteriéru7.2 

Křeslo, ilustrace, použití v exteriéru7.3 
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Křeslo barevná varianta, ilustrace použití v exteriéru7.4 

Lehátko, ilustrace použití v exteriéru7.5 
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ZÁVĚR

Tato práce zahrnuje a postihuje všechny 

části designérského návrhu. Důkladně jsem 

analyzovala danou problematiku a pečlivě 

se seznámila s tématem. Nejdůležitější bylo 

poznání, jakou důležitou část v lidském 

životě potřeba obytné zahrady a tudíž i za-

hradního nábytku zastává. Zahrada či tera-

sa je v současnosti hlavním parametrem při 

výběru nového bydlení. Současná generace 

si stále víc uvědomuje rychlost moderní 

doby. Jedinou možností, jak vypadnout 

z rutinního denního kolotoče povinností, je 

v klidu relaxovat na čistém vzduchu v po-

hodlné náruči zahradního křesla. Současný 

trh nabízí opravdu širokou škálu zahradní-

ho nábytku. Proto jsem se snažila najít ně-

jakou byť sebemenší skulinku, kterou bych 

vyplnila svým něčím jedinečným návrhem. 

Ve svém návrhu jsem zohlednila všechny 

důležité požadavky na zahradní nábytek. 

Mnou kladený nárok na zahradní nábytek 

bylo zjednodušit jeho přepravu. Proto jsem 

celou sestavu navrhovala tak, aby se skláda-

la z několika částí, které se dají po převozu 

jednoduše složit. 

Zásadní vliv na celkový návrh měla ergo-

nomie, která pro odpočinkovou polohu při 

sezení velmi přesně specifikuje dané poža-

davky. Všechny části zahradního nábytku 

jsem nadimenzovala přesně podle těchto 

požadavků. Celkové proporce tak odpoví-

dají průměrné lidské postavě. 

Dalším důležitým krokem při návrhu 

bylo vybrat správné materiály. Tato volba se 

odvíjela od základního tvarování. Na kon-

strukci jsem zvolila ocelový tyčový profil, 

který se k výrobě zahradního nábytku 

používá a je již časem prověřený. Zbylé části 

jsou z corianu. Použití tohoto netradičního 

materiálu při výrobě zahradního nábytku 

dělá tento návrh jedinečným a konkurence 

schopným. Zvolené materiály mají výbor-

né vlastnosti, které umožňují ponechat 

nábytek na zahradě po celý rok. S výbě-

rem mateiálů souvisel i výběr vhodných 

barevných variant. Pozinkovaná ocelová 

konstrukce má svou typickou barevnost, 

která lze jednoduše kombinovat s barvami, 

které nabízí široká paleta vzorníku corianu. 

Za základní kámen barevného řešení jsem 

navrhla dvě barevné verze, které podporují 

celkový dojem z navrženého designu. Dále 

jsem navrhla variantní řešení s použitím 

výrazných grafických barevných pruhů.

Prvky této sestavy zahradního nábytku 

tvoří křeslo, dva různé stolky a lehátko. Tyto 

základní prvky se dají libovolně kombino-

vat a vytvořit tak sestavu přesně na míru 

individuálním potřebám.

Většina již existujících sestav zahradní-

ho nábytku působí značně komplikovaně 

a složitě. Proto jsem se při tvarování snažila 

o celkovou čistotu, jednoduchost a ladnost, 

které jsou typické pro současnou moderní 

architekturu. Spojením všech požadavků 

okolí a mých vlastních nároků vznikl plno-

hodnotný návrh sestavy zahradního nábyt-

ku, který vhodně doplní exteriér zahrady.
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V dnešní moderní a uspěchané době je velmi obtížné najít si alespoň malou volnou 

chvilku pro odpočinek. O to více si těchto chvil ceníme a snažíme si je co nejvíce 

zpříjemnit. Prostory balkonu či zahradní terasy rozšiřují obytnou zónu a tím pádem 

zkvalitňují soukromý život. Obytná zahrada se stala fenoménem dnešní doby.

Stejně jako charakter zahrady musí korespondovat s charakterem samotného domu, tak 

i povaha zahradního nábytku musí vystihovat celkovou atmosféru bydlení.

Dokonalé materiály, kvalitně vypracované detaily a nadčasový design. To vše je zahradní 

nábytek s duchem dnešní doby.
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Součástí designérského návrhu je i řešení celkové problematiky designu zahradního ná-

bytku. Hlavní součástí je tvarové řešení jednotlivých prvků. Dále pak varianilita sestavy a 

celková barevnost.

Sestavu tvoří křeslo, lehátko a dva typy stolků. Jednotlivé prvky lze mezi sebou dle potře-

by kombinovat. Variabilitou prvků může vzniknou několik typů sestavy. Záleží zejména na 

dispozicích daného prostoru.

Čistá a jasná základní barva ocelové konstrukce dovoluje použít různé barevné variace 

corianu. Jako základní jsem zvolila bílou a zelenou barvu, které vhodně doplní celkový 

výraz nábytku. Další variantu tvoří použití barevných pruhů na opěradle křesla a lehátka a 

na deskách stolů.
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Hlavním účelem nábytku je sloužit potřebám člověka, který jej užívá, proto musí těmto 

potřebám plně a bez vyjímky odpovídat. Základní ergonomické požadavky jsou zejména 

rozměry. A to především proporce sedací a opěradlové části u křesla, které musí odpoví-

dat pohodlné a uvolněné pozici člověka. 

Z hlediska ergonomie je nutno zvážit i kombinovatelnost dílčích prvků zahradního nábyt-

ku. Tato podmínka vychází z individuálních potřeb uživatelů. Nábytek lze tudíž několika 

způsoby kombinovat a vytvořit si vlastní sestavu zahradního nábytku. Tuto myšlenku 

podporují zejména dva proporčně odlišné stolky v návrhu, které lze odlišnými způsoby 

kombinovat s křesílky a také je použít v rozličných prostorách.

Ergonomický poster
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TECHNICKÝ POSTER

Po technické stránce musí být sestava zahradního nábytku zejména plně funkční. Důleži-

tým kritériem pro celý návrh se stala možnost jednoduchého převozu nábytku. Všechny 

prvky sestavy se proto skládají z několika částí, které se dají jednoduše zabalit a v takto 

rozloženém stavu se dají jednoduše přemisťovat z místa prodeje až do místa konkrétní 

zahrady.

Základní část tvoří ocelová konstrukce, u každého prvku sestavy ji tvoří dva kusy, a další 

částí jsou díly z corianu, tedy samotný sedák a opěrák. U křesla je další částí konstrukce 

také madlo. Po převozu se všechny díly podle jednoduchého principu složí dohromady 

pomocí několika šroubů.

Technický poster
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