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ABSTRAKT 

Projekt je výzvou pro výtvarníky Univerzity Tomáše Bati, prokázat své schopnosti. Ukázat 

veřejnosti, ţe mladí výtvarníci této univerzity jsou kreativními a schopnými návrháři 

v otázce kultury bydlení, kde stylovost, propracovanost a praktičnost mohou být i finančně 

dostupné. Jedinečná moţnost jak propagovat nejen univerzitu a to i na mezinárodní úrovni, 

ale i samotnou práci studenta kreativce. 
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ABSTRACT 

The project is a challenge for designers of Tomas Bata University and  demonstrates their 

abilities. It shows the public, that the young artists of the University are creative and com-

petent designers in terms of housing culture, where style, sophistication and practicality can 

be affordable. It seems to be a unique opportunity to promote the university to the inter-

national level, but also the work of the students as creative peple. 

 

Key words: functional, simple, modern, stylish, cheap 



Poděkování, motto a čestné prohlášení, ţe odevzdaná verze bakalářské/diplomové práce 

a verze elektronická, nahraná do IS/STAG jsou totoţné ve znění: 

Prohlašuji, ţe odevzdaná verze bakalářské/diplomové práce a verze elektronická nahraná 

do IS/STAG jsou totoţné. 
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ÚVOD 

Projekt slouţí jako propagační prostředek Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulty 

multimediálních komunikací a Designu, prostřednictvím prezentace prací studentů. Jednalo 

by se o kombinaci oborů, jeţ tato fakulta zastupuje. Mluvíme o oborech jako je Prostorová 

tvorba, Průmyslový design, Ateliér skla, Grafický design, ateliér Fotografie a Audiovizuál-

ní tvorby. Práce budou prezentovány v reálném prostoru a čase. Tato realizace otevře moţ-

nost zviditelnění se na trhu školství, také v rámci podnikatelského sektoru získá moţnost 

spolupráce, moţnost inovace či práce na konkrétní zakázce a zároveň zvýší prestiţ univer-

sity. Pozvednutí její úrovně jak v rámci české republiky, tak i v zahraničí. Projekt tohoto 

charakteru zatím ţádná universita nevytvořila, máme tedy jedinečnou šanci být první. 

Jedná se o vytvoření prostoru interiéru na daná témata, kdy návrh je realizován v 

měřítku 1:1, tedy v reálné velikosti, s plnou funkčností. Celkově je plánováno vytvořit čtyři 

aţ šest prostorů zahrnujících jak oblast bytového, tak i veřejného interiéru. Úkolem by bylo 

vytvořit prostory dle studentů designérů ve spolupráci s firmami zabývajícími se tímto od-

větvím. Jedná se jak o samostatnou práci konkrétního oboru tak i velmi vítanou spolupráci 

jiţ zmíněných specializací této fakulty. Samotný návrh by neměl být finančně nákladný, 

plně funkční a kreativní. Jde o ukázku toho, ţe všechno krásné nemusí být nutně drahé, coţ 

je i mottem mého projektu. Prostory by byly prezentovány na slavnostním večeru za účasti 

vedení univerzity a firem, jeţ v projektu byly zastoupeny ve spolupráci se studenty. 

Jedním z hlavních cílů je, aby se takováto událost konala pravidelně jednou za rok a stala 

se jakousi tradicí univerzity. Kaţdý rok by tedy měly ty nejkreativnější prostory moţnost 

ukázat se široké veřejnosti. Celková expozice by měla být mobilní a schopna tak prezento-

vat universitu i v jiných městech neţ Zlín, případně i mimo Českou republiku. 

 Cílem mého snaţení a mým úkolem je vytvořit vhodný koncept pro zrealizování 

této myšlenky. Navrhnout konkrétní řešení expozice, zhotovit zadání pro vybrané prostory, 

navázat spolupráci s firmami, či jinými vhodnými subjekty, zpracovat celkový plán vedou-

cí k samotné realizaci. Ukázat tak moţnosti inovace, nových způsobů vyuţití materiálů dle 

znalosti oborů, mobilitu a schopnost studentů reagovat a řešit danou problematiku   
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 REŠERŠE A ANALÝZA DANÉ PROBLEMATIKY 

1.1 Vznik ideji 

Na základě pozorování chování veřejnosti ve vztahu k designu a bydlení, a samotné 

propagace firem zabývajících se touto oblastí, ať uţ prostřednictvím veletrhů a výstav, či 

jiné reklamní kampaně, vznikla myšlenka, jak by se studenti Univerzity Tomáše Bati ve 

Zlíně, její budoucí designéři a návrháři mohli propagovat jiţ po dobu jejich studia. Některé 

ze zmíněných veletrhů nabízí moţnost pro studenty ukázat jejich talent, avšak samotná 

univerzita zůstává tak v pozadí. Ne všichni z řad studentů mají také tu moţnost se zúčast-

nit. V současné době veřejnost velmi málo ví o úrovni zlínské univerzity a schopnostech 

studentů či absolventů, jeţ kaţdoročně přichází na trh práce.  Práce se tedy zabývá tvorbou 

projektu, jehoţ účelem je moţnost se prezentovat jako univerzita i jednotlivě jako student. 

V souvislosti s touto idejí by mělo dojít k navázání spolupráce mezi jednotlivými subjekty 

v oblasti designu, k předávání informací a získání nových poznatků přímo z reálného ţivo-

ta. Přímo na akademické půdě by byl vytvořen propagační, veřejnosti zpřístupněný prostor 

na úrovni malého veletrhu, kde by studenti mohli ukázat své práce a pruţnost reagovat na 

poţadavky veřejnosti. Jednalo by se o kampaň vedoucí k pozvednutí prestiţe univerzity a 

jejich studentů. Důleţitým faktorem je také to, ţe v současné době zatím ţádná univerzita 

v rámci České republiky s takovýmto nápadem na trh nepřišla, ani ještě ţádný podobný 

projekt v rámci České republiky neexistuje. Máme tedy jedinečnou šanci v případě realiza-

ce být první. 

1.2 O projektu 

Jedná se o nové originální pojetí propagace UTB, prostřednictvím zkušeností studen-

tů nabytých za dobu jejich studia. Vtisknout jim novou motivaci a dát moţnost seberealiza-

ce a posunout je tak do popředí na trhu práce, coţ jim usnadní zapojení do reálného profes-

ního ţivota. Myšlenkou je vytvořit ve spolupráci různých druhů oborů prostory, které by 

bylo moţno realizovat. Jednalo by se jak o prostory bytové, tak veřejné, aby došlo k pokrytí 

celkové poptávky trhu a studenti mohli ukázat jejich mobilitu. Vše je zaloţeno převáţně na 

komunikaci mezi marketingovými a výtvarnými obory, jeţ zahrnuje Fakulta multimediál-

ních komunikací, pro niţ je projekt vytvořen. Celá práce bude ve spolupráci s firmami 

z profesní oblasti. Důleţité je poskytnout veškeré informace a zajistit komunikaci mezi 
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studenty, školou a oslovenými firmami. Oslovené subjekty nemusí být nutně pouze v rámci 

České republiky. Naopak by bylo dobré vyuţít moţnosti zapojení zahraničních studentů a 

firem pro získání nových zkušeností a poznatků.  

Jiţ před navrhováním je důleţité stanovit si mantinely v rámci moţností spojených s 

budoucí realizací. Počítat i s riziky které můţou projekt jakkoliv narušit. Tedy před samot-

ným zahájením identifikovat případná rizika, vědět jak na ně budeme reagovat, a jak je 

dostaneme pod kontrolu. Znát přibliţný odhad nákladů s realizací spojených. Bude nezbyt-

né vytvořit si strukturu poloţek, činností a na základě moţností odvodit rozsah projektu. 

Vybrat vhodné místo, s dobrou dostupností pro studenty a veřejnost. Zajištění připojení 

k energiím a zajištění sociálního zařízení. Nesmí být opomenuto bezpečnostní opatření, jak 

při rekonstrukci tak při konání akce. Pro realizaci jsem zvolila vyuţít prostor prvního patra 

budovy Univerzitního centra U13, která splňuje stanovené poţadavky. 

 V současnosti je plánováno vytvořit šest interiérů. Tři z nich bytové a tři veřejné. 

V případě ţe objekty budou stavěny do volného prostoru, kde nebude vyuţíváno konkrét-

ních stěn, je nutno vytvořit stěny mobilní, které by se v daných prostorách daly jednoduše 

sestavit. Stěny musí být o potřebné konstrukci a tloušťce z důvodu umísťování objektu a 

zavěšení osvětlení. Stejně tak tomu bude i se stropem a podlahou. Plánované interiéry byly 

vybrány na základě internetového dotazníku na webových stránkách. „Díky Vyplnto.cz mů-

žete svépomocí realizovat průzkumy klidně i s tisíci respondenty bez zdlouhavé rutinní prá-

ce a chyb při sčítání odpovědí.“(Vyplnto.cz, 2011, [online]), coţ je pro začátek dostačují-

cím vodítkem pro získání informací o poptávce na trhu. S kaţdým rokem se však zájem 

veřejnosti mění a tudíţ by samotný prostor měl splňovat určitou variabilitu, například 

s moţností posuvu příček. S ohledem na moţnost varianty, kdy by celková expozice mohla 

být mobilní, je jednoduchost skladby místnosti velmi důleţitá pro převoz a také pro pří-

padné změny odvíjející se od rozsahu volné plochy, kam by byla expozice přemístěna. 

Prostor by měl být vytvořen v plném rozsahu a to i se znázorněním umístění oken, vstup-

ních a vnitřních dveří, zaznačením topení, klimatizace, odvětrávání, přívodu energii a vo-

dy, podle toho co daný prostor vyţaduje. Některé z těchto prvků mohou být znázorněny 

pomocí tapety či projekce, jeţ by nám vytvořila potřebnou dostačující iluzi zobrazení. 

Kaţdá místnost bude jiná. Materiály, které zde budou pouţity, mohou být stejné. In-

teriéry by se však měli odlišovat nějakým výrazným prvkem, ať uţ v podobě převaţujícího 

materiálu, či jeho kombinací nebo rozmístěním. Vţdy by měl obsahovat aspoň jeden prvek, 
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který bude opravdu originální a nový. Všechny interiéry musí ctít motto celé práce a to, jak 

za skoro téměř nulové náklady udělat mnoho a to co nejkreativnější podobou a přitom ne-

potlačit funkčnost. Přestoţe prostor bude utvářen za spolupráce odlišných ateliérů, avšak 

bude koncepčně sjednocen.  

 V případě tohoto projektu se jedná o prostory: bytové: dětský pokoj, pracovna, ku-

chyň v kombinaci s obývacím pokojem, a z veřejných: čekárna, restaurační zařízení a 

designérský obchod spojený s prodejnou skript, jeţ by měl slouţit konkrétně pro univerzitu 

Tomáše Bati ve Zlíně.  Všechny vytvořené prostory by byly v reálném měřítku 1:1. Do da-

ných místností se bude dát vstoupit a veškerý mobiliář ozkoušet po stránce funkčnosti. 

Vzhledem k faktu, ţe interiér má vzniknout za minimálních nákladů mobiliář bude sesta-

ven z cenově výhodných, či nějakým způsobem recyklovatelných materiálů. Recyklovatel-

né materiály nám kromě své téměř nulové ceny také velmi dobře umoţní vytvoření nového 

produktu, který můţeme snadno a kdykoliv zaměnit za jiţ opotřebovaný. Výrobek je moţ-

né lépe přizpůsobit podmínkám například svou velikostí, barevností a skladbou. 

Po samotném sestavení prostor za podpory university a firem, jeţ by souhlasili se 

spoluprácí by se konal slavnostní večer, na který by byly pozvány všechny zúčastněné stra-

ny. Prostory by si bylo moţno projít a ozkoušet návštěvníky jakoţto potencionálními uţiva-

teli. U kaţdého interiéru by vţdy byl informační panel obsahující informace o prostoru. O 

tom kdo pracoval na navrţení a vytvoření prostoru, seznam firem, jeţ se podíleli na spolu-

vytvoření a celkové náklady na interiér. Také kaţdý mobiliář by byl označen a popsán, aby 

návštěvník věděl, jak a z čeho byl vyroben, kterým návrhářem, a jakých finančních pro-

středků bylo zapotřebí k jeho výrobě. Na slavnostním večeru by se mohly zároveň propa-

govat spoluúčastněné firmy, například vlastní prezentací o produktech, materiálech a moţ-

nostech, které nabízejí. Moţnost ukázání propagačních materiálů slouţících k vzájemné 

výměně toku informaci mezi firmami a universitou. Tyto prezentace, kontakty či propagač-

ní materiály následně představit studentům university, aby byli co nejvíce obeznámeni 

s moţnostmi případné spolupráce do budoucna, ať uţ po dobu studia či po absolvování 

univerzity. Celý večer by byl doprovázen rautem.  

Ráda bych navrhla moţnost do budoucna, kdy by nově vzniklé produkty na půdě 

university označené logem projektu mohly být vydraţeny za účelem získání financí pro 

univerzitu na podporu studentů, nebo by mohly být pouţity pro některou z neziskových 

organizací. 
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1.3 Cíl a přínos projektu 

Cílem je v první řadě propagace Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a jejich studentů a 

pozvednout na evropskou úroveň. Předmětem mého snaţení je vytvořit z projektu univer-

zitní tradici pořádanou kaţdoročně nebo jednou za dva roky, tak aby bylo vţdy dostatek 

času se na projekt připravit a navázat dostatečnou spolupráci. Práce tak směřuje k získání 

nových moţností spolupráce a navázání kontaktů, českých i zahraničních vhodných i do 

budoucna. Získat jedinečný způsob propagace v rámci zahraničních vztahů s moţností no-

vé spolupráce.  

Zároveň si kladu za cíl ukázat nové moţnosti a způsoby kreativního vyuţití nejrůz-

nějších materiálů. Přinést do podvědomí fakt, ţe ne pouze to co je drahé je krásné, ale to ţe 

dokáţeme díky našim nabytým vědomostem vytvořit něco krásného, stylového a zároveň 

funkčního za minimálních nákladů na výrobu. Studenti jiţ nebudou dělat věci tak říkajíc do 

šuplíku, ale budou reagovat na konkrétní problematiku a poptávku trhu. 

Přínosným faktorem je také moţnost prostřednictvím propagace tohoto projektu 

oslovit budoucí studenty Univerzity Tomáše Bati na dni otevřených dveří, veletrhu vyso-

kých škol Gaudeámus, zviditelnit se v rámci veletrhu bydlení, snadněji navázat spolupráci 

se zahraničními univerzitami či získat nové kontakty pro pracovní zahraniční stáţe studen-

tů. 

. 

 

1.3.1 Cílová skupina 

Za cílovou skupinu povaţuji převáţně podnikatelské subjekty, jako jsou designér-

ská studia, architektonická studia a výrobní firmy. Firmy zabývající se kulturou bydlení, ať 

uţ po stránce stavitelské, nebo designové. Oba tyto subjekty jsou na sebe navázány ve veli-

ce úzkém vztahu, a ten bych chtěla ještě prohloubit ve spolupráci s UTB. Společnosti nabí-

zející se různými druhy materiálů slouţících jako základní komponent pro tvorbu celku. 

Umoţní studentům lépe poznat výrobu a práci s materiály a objekty, a zároveň poslouţí 

jako praxe vhodná do budoucna. 

Do cílové skupiny spadají i reklamní studia, která ovlivňují díky médiím koloběh 

ţivota a udávají módní trendy, které propagují.  
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Dalším prvkem cílové skupiny jsou i zahraniční univerzity, pro které bychom se tak 

mohli stát atraktivnějšími. Z toho vyplývá moţnost získání širších moţností zahraničních 

studijních pobytů. Projekt bych zacílila i na zahraniční firmy působící mimo Českou repub-

liku, kde by následně bylo moţno zajistit pracovní stáţe studentům. 
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2 KONCEPCE ŘEŠENÍ PROJEKTU 

Prvním bodem je zhotovit samotný návrh. Zaznamenat myšlenku - co a jak chci vytvo-

řit. Vdechnout projektu ţivot. Před samotným zadáním tvůrčí činnosti vytvořit pevně dané 

motto celé práce, logo, zvolit druh designu, nasbírat kontakty, rozplánovat činnosti atd. 

Připravit prezentační podklady a sepsat seznam firem a jiných subjektů, které budu chtít 

oslovit s moţností spolupráce a podpory. Tyto subjekty budu cíleně kontaktovat za účelem 

získání financí či zapůjčení, nebo darování materiálu, případně vyrobení prototypu. Na 

základě zpětné vazby mohu stanovit konkrétní rozsah a moţnosti návrhu. Zvolit vhodné 

místo, odpovídající poţadavkům na realizaci dle rozsahu. Věnovat se návrhu od jeho výbě-

ru přes skladbu materiálů, technické řešení, realističnost a funkčnost, aţ po reálné zpraco-

vání. Zajistit bezpečnost práce pro výstavbu i budoucí provoz. Vše bude probíhat za stálé 

konzultace všech stran, aby nedošlo k celkovému narušení. 

 

2.1 Činnost potřebná k dosaţení cíle 

Základem po vzniku návrhu a vyhodnocení reálnosti práce je sestavit tým lidí, 

v našem případě studentů, kteří budou na vytvoření projektu pracovat. Přesně stanovit a 

definovat zadání a vypracovat celkový výsledný návrh, s dokumentací k realizaci a samot-

nému zpracování i s faktory, které předchází před tvůrčí činností.  

Kaţdý tým se bude soustředit na odlišný prostor a to bude vţdy vyţadovat odlišný 

přístup k práci. V týmu by mělo být vţdy aspoň pět členů, aby se práce dala dobře časově 

rozloţit a náročností rozdělit. U kaţdého týmu musí být technický dohled a to zejména u 

náročnějších technických záleţitostí, jako je například zapojení elektrických energií apod. 

Kromě kreativců tým obsahuje člena z produkce, jeţ se stará o komunikaci a o průběh prá-

ce. Osloví firmy, dohodne zapůjčení materiálů, a bude komunikovat s hlavním produkčním 

starajícím se o celkový projekt. Ten zastupuje komunikaci s univerzitou, zajistí prostory 

pro instalaci a jejich dobrou dostupnost, finance, styk s veřejností, reklamu a propagaci.  

Vytvořit časový harmonogram, který bude počítat i s menšími odchylkami, aby bylo 

moţné reagovat včas na jakýkoliv problém. Zajistit komunikaci mezi studenty z různých 

oborů, ale i mezi univerzitou a oslovenými firmami, aby nedocházelo k šumům a neinfor-

movanosti. 
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2.2 Časový harmonogram 

Představení projektu je plánováno na konec školního roku a to v období června. Ča-

sový harmonogram nás bude informovat kdy přesně se na co zaměřit, abychom něco ne-

podcenili. Je uţitečný pro včasné zjištění případných problémů a rizik s moţností stále je 

odstranit, či najít jiné vhodné alternativy pro řešení problému. 

Konečné znění tématu a přesné zadání by mělo být zveřejněno jiţ v prosinci. Uţ 

v tomto období se na projektu začíná aktivně pracovat. Do konce ledna je nutné sestavit 

databázi plánovaných firem pro oslovení se zájmem o spolupráci. Seznam vytvoříme tak, 

abychom věděli, koho budeme prvotně oslovovat, kdo je pro nás více důleţitý. Předem 

vytvoříme informační materiál, který budeme firmám zasílat, aby se ještě před samotným 

oslovením s projektem seznámili, nebo alespoň zjistili, ţe projekt existuje. Leden a únor je 

věnován oslovování firem prostřednictvím e-mailu, telefonátu a schůzek. Na schůzku se uţ 

přinese konkrétní návrh o prostoru, jak bude vypadat, abychom mohli ukázat, o co kon-

krétně máme zájem. V období března a dubna bychom měli mít veškerý materiál 

k dispozici společně se zajištěnými vhodnými prostorami. Následuje technická stránka vě-

ci, kdy jiţ s materiály pracujeme a sestavujeme dané díly v celek tak, aby bylo vše nachys-

tané na realizaci v období května. V květnu jiţ vsazujeme objekty do prostoru, sestavujeme 

a upevňujeme je, zajišťujeme jejich plnou funkčnost. Začátek června je pak pouze doladě-

ním a závěrečným odzkoušením všech částí. V polovině června probíhá zahájení projektu, 

který je nejprve zpřístupněn spolupracujícím firmám. Zde si mohou naší potencionální 

sponzoři prohlédnout, jak bylo s jejich prostředky naloţeno. Případně navázat spolupráci 

mezi sebou, nebo pokračovat ve spolupráci se studenty, jeţ pro ně mohou být přínosnými, 

a to nejen po dobu studia pro vytvoření pouze nárazových zakázek, ale jako budoucí za-

městnanci. Následně budou prostory zpřístupněny i pro širokou veřejnost. Délka konání 

projektu bude na domluvě. 

 

2.3 Výběr místa konání 

Zvolit prostor místa konání je velice důleţité a při jeho výběru musíme zhodnotit 

všechna kritéria, aby byl výsledek kvalitní. Pro zveřejnění takovéto práce v rámci města 

Zlína jsem zvolila dvě moţná řešení.  
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Prvním z nich je návrh umístění interiérů do mobilních kontejnerů, jeţ bychom za-

komponovali na Náměstí Míru. Zde jsou jiţ v současné době pořádány nejrůznější veřejné 

aktivity, ať uţ spojené s univerzitou či nikoliv. Výhodou této moţnosti je, ţe by prostory 

byly mobilní a bylo by moţné je kdykoliv přemístit například do jiného města, aniţ by do-

šlo k jakémukoliv narušení či nutnosti rozloţení některých prvků. Nevýhodou je však to, ţe 

by prostory nebyly nijak zvlášť chráněny a tudíţ by mohlo dojít k jejich poškození a nebyly 

by tak příliš věrohodné pro sponzory. Dokonce i při samotné realizaci by mohly nastat urči-

té problémy, kdy by byl dlouhodobě narušen chod náměstí. Musíme počítat s případnou 

nepřízní počasí, a zohlednit zajištění energií a sociálního zařízení. Bylo by tedy krásné, kdy 

bychom mohli širokému publiku ukázat, ţe se něco děje, a tvoří se přímo v jejich těsné 

blízkosti, avšak tuto variantu bych brala pouze jako náhradní. Snad jen v případě toho, ţe 

by interiéry byly vytvořeny na jiném místě, které by bylo vhodné pro tvorbu a na náměstí 

pak následně převezeny. Pochopitelně by zde musela být zajištěna ochrana hlídání majetku 

a kontejnery by se na noc uzavíraly. 

 Druhou variantou je umístění interiérů do prostor Univerzitního centra budovy U13. 

Interiéry by vznikly ve volném prostoru prvního patra. To nabízí dvě prosvětlená volná 

křídla. Zde bude nutné sestavit pomocí příček interiéry o daných rozměrech. Křídla jsou 

vcelku rozlehlá s moţností umístit zde aţ čtyři interiéry. Celková rekonstrukce bude tedy o 

něco náročnější, protoţe z důvodu sestavení stěn a stropu, vytvoření podlahy, aby nebyla 

nijak narušena stávající plocha. Výhodou je však dobrá dostupnost studentům, jeţ budou 

interiér utvářet. Také je zde přívod energií, vody a sociální zařízení. V případě nepřízně 

počasí vznik expozice nebude nijak narušen. Zároveň je budova stále budovou veřejnou a 

novou pro město Zlín, která působí reprezentativním dojmem a tak přiláká více diváků. 

Prostor je také velice vhodným pro pozvednutí prestiţe projektu při představování firmám. 

Také náklady na provoz nebudou aţ tak vysoké, protoţe budova je stále v provozu a záro-

veň patří Univerzitě Tomáše Bati. Tudíţ dojde k vytvoření interiéru na půdě vlastního pro-

storu. Z hlediska bezpečnosti instalace je místo velmi výhodným. Budova je na noc uzaví-

rána a veškeré informace o instalaci bude moţné získat na vrátnici v přízemí u vstupu. 

 Moţné vyuţití by bylo například i budovy Celnice na ulici Bartošova ve Zlíně, kde 

jiţ proběhla prezentace bakalářských a diplomových prací oboru fotografie v roce 2009, 

nebo některá z budov areálu Svit. 
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Obr: 1, 2, 3, 4.  Universitní centrum Zlín 
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3 REŠERŠE A ANALÝZA PRAKTICKÉ ČÁSTI PROJEKTU 

3.1 Sestavení prostor expozice pomocí rámové konstrukce 

Moţností sestavení prostor expozice je několik. Zvolila jsem rámovou konstrukci. 

Jedná se o prostorový útvar tvořený soustavou svislých a vodorovných prvků tvořících rám 

a výplň. Konstrukční systémy jsou buď stěnové, nebo skeletové. Uspořádání svislých nos-

níků je podélné, příčné nebo oboustranné. Podle technologie je dělíme na zděné, monoli-

tické a montované. V konkrétním případu realizace projektu se budu věnovat pouze kon-

strukcím montovaným. Součástí řešení je i podlaha. Podlahy jsou vícevrstvé či jednovrstvé 

konstrukce o poţadovaných vrstvách skladby, jako jsou: podkladová, izolační, vyrovnávací 

a nášlapná vrstva. Podlahy dělíme podle materiálů a technologií nanášení nášlapné vrstvy. 

Těmi nejpouţívanějšími jsou mazaniny (betonové, kytové, terakotové…), dlaţby (kera-

mické, xylolitové, z kamene, betonové…), dřevěné podlahy (parketová, panelová, vlyso-

vá…) a povlakové podlahy (linoleum, pryţové, lité např.: Sadurit, Patix, Betoplast …). 

K vytvoření mobilních krátkodobých místností pro mou expozici pouţiji systém 

obdobný sytému jiţ vyuţívaného k příleţitostem, jako jsou veletrhy. Je dostatečně ozkou-

šen po všech stránkách ať uţ funkčních či bezpečnostních. Pro snadnou manipulaci jsem 

zvolila některou z rámových konstrukcí skeletového typu, kde zohledním její výplň tak, 

aby bylo moţno umísťovat a zavěšovat prvky na stěny a strop. Vhodná výplň mimo jiné 

zmenšuje i sklon k deformaci rámu. Podle velikosti rámu zvolím materiál a povrchovou 

úpravu. Výběr vhodné konstrukce se bude odvíjet od zatíţení, které na rám bude působit a 

z jaké strany. Musí být zajištěno zavětrování proti zkroucení a prolomeni. To lze jednoduše 

dosáhnout pomocí ocelového profilu umístěného napříč rohy konstrukce. Stěny budou 

ohraničovat vymezený prostor místností s expozicí. Některé z nich budou vyuţity z obou 

stran pro dva interiéry, coţ sníţí náklady i zastavěnou plochu. 

Pro zajištění mezinárodně platných norem a bezpečnostních opatření pouţiji normy 

dle poţadavků stejných, jako jsou na výstavy a veletrhy, viz příloha1. BVV výstavy a ve-

letrhy. 
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Obr: 5, 6.   Ukázka výstavních stánků veletrhu BVV Brno 

 

3.1.1 Analýza obdobného vyuţití sestav 

Velmi příjemně působí vytvořené moduly interiéru firmou KOMA MODULAR 

CONSTRUCTION. Jedná se o kontejnerovou realizaci tří stejně velkých modulů, jejímţ 

autorem je Ing. Tomáš Cendetín. Realizace proběhla za účelem vytvoření „Showroom 

YAA 2010“, kde bylo jiţ zohledněno to, ţe expozice má být mobilní, tudíţ lokalita je pro-

měnná. Vyuţili pozinkovaný ocelový rám konstrukce. PUR panely tvoří plochy stěn a pod-

lahu se stropem. Interiéru dominují sádrokartonové desky s různou povrchovou úpravou, ať 

uţ se jedná o PVC, plech, omítky, tapety či další z moţností. Motivujícím signálem je i 

velice originální nápad vytvoření paletového domu Andrease Clause Schnetzera, avšak pro 

mou práci tento způsob není vyhovující. 

Firma „ZEBRA“ vyuţívá ocelový příhradový systém k podobným účelům sestavení 

místností pro krátkodobou expozici. Nabízí moţnosti rámové konstrukce s výplněmi des-

kovými, polykarbonátovými a textilními. Konstrukce je zaloţena na plných sloupcích 

s horním rámem a nosníkem pro osvětlení. Moţno uţití deskové výplně, která je kotvena 

mezi sloupky, coţ zajistí dobrou stabilitu a tuhost konstrukce. Vyuţívají kříţového zavě-

trování v kombinaci se spodními rozpěrnými tyčemi umístěnými po obvodu vyhrazeného 

prostoru. Další zajímavou nabídku má například firma „LETECH Design“. Nabízí hliníko-

vé rámy opláštěné nejčastěji MDF deskou, nebo deskou sendvičovou, OSB deskou či 

deskou laminátovou. Provedení stěn vyhovuje mezinárodně platným normám a předpisům. 

Stěny lze jednoduše sestavit a rozebrat, coţ je velmi ekonomické. Pro samotnou stavbu 

rámu a konstrukce vyuţívají rychloupínacích zámků, a pro upevnění desek stěn dráţek, 
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které jsou ještě zafixovány pomocí připojovacích kamenů. Podobný sortiment nabízí 

spousta další firem, jako jsou například TOUAX, ZINKPOWER, KANYA a další. 

 

3.2 Materiálové řešení interiéru 

Abych splnila hlavní záměr projektu, pouţité materiály nebo jejich vzájemná kom-

binace musí splnit poţadavky: být levné, dobře dostupné, tvárné a originální.  Kromě mate-

riálů běţně dostupných na trhu jako stavební či konstrukční prvek, chci poukázat na moţ-

nost uţití materiálů, které svou skladbou a tvarem jsou jiţ předurčeny pro konkrétní funkci. 

Mohou být tak velice elegantně a vtipně vyuţity znovu pro jiný účel. Tím se celkové ná-

klady mnohonásobně sníţí. Zvýší se tak uţitná délka a hodnota produktu. Ukáţu tak zcela 

nové pojetí výrobku v novém designu. Chci se především zaměřit na problémové materiály 

spotřebního zboţí, které často končí jako konzumní odpad. Z ekologického hlediska je to 

velmi výhodné. Sníţí se nejen náklady na výrobu, ale i na recyklaci a znovuzpracování.  

V tabulce uvádím moţnosti uţití materiálů dostupných na trhu. Uţitím těchto mate-

riálů nepopírám hlavní motto projektu. Jde o způsob jejich vhodného pouţití, který by měl 

zaručit poţadavky na projekt.  

 

Název Charakteristika 

Papírová kaše Jedná se o rozmělněné kousky papíru ve vodě. Po vyschnutí 

vody vzniká pevná hmota. Možno vyrábět i doma 

v libovolných tloušťkách a velikostech. Dá se barvit, potis-

kovat, tvarovat, řezat. Dobrá pevnost, není odolné vůči vo-

dě. Nulové náklady na výrobu. 

Karton a lepenka Papírový produkt, může obsahovat dutinky. Vrstvením získá 

na pevnosti a odolnosti. Často používané jako obalový ma-

teriál. Možnost povrchových úprav, tvarování, snadná ma-

nipulace. Výhodou je nízká cena. 

Textilní materiál Odpad z tkalcoven. Vlákenný odpad, zbytky textilií. Vhodné 
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jako výplňkový materiál. Vlastnosti tkaniny dle převažujícího 

materiálu. Znovupoužitelné. 

Voštinová deska Moderní materiál, jádro desky tvoří papírová voština, která 

je oboustranně laminovaná. Vyznačuje se dostatečnou tu-

hostí, a velmi nízkou hmotnosti. 

Dřevotříska DTD Slouží jako základní surovina pro laminování a dýhování. 

Vyznačuje se vynikajícími mechanicko-fyzikálními vlast-

nostmi 

OSB deska Plošně lisované desky z orientovaných velkoplošných třísek, 

které jsou fixovány pojivem z umělé pryskyřice. Použité třís-

ky jsou z dřevěného odpadu. 

Durélis deska Levnější varianta OSB desky. Plně srovnatelné. Téměř stejná 

skladba. Vysoká pevnost, snadné opravování, možnost po-

vrchové úpravy. 

Lamino LTD Povrchově upravená dřevotříska nalisováním dekorativního 

papíru impregnovaného aminoplastickými pryskyřicemi. 

Odolné vůči působení vody. 

Překližka Jedná se o překližované desky vyrobené ze tří nebo více 

vrstev dýh. V některých případech se pro zvětšení pevnosti 

vkládá mezi vrstvy kovová vložka. 

Akrylátová deska Deska dostupná v různých variantách, barvách, velikostech, 

tloušťkách. Možnost vyrobení 3D efektu zatavením objektu 

do desky. Matená, nebo s propustností světla, vhodná pro 

vytváření různých efektů. 

Plexisklo Vynikající propustnost světla, nízká hmotnost. Jeho povr-

chová tvrdost je největší ze všech běžně dostupných plastů. 

Polykarbonátová deska Skladba je buď plná, nebo dutinková. Deska je vysoce hou-

ževnatá, odolná proti ohni, snadno zpracovatelná i 
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s možností ohýbání za studena. Výhodou je nízká hmotnost. 

PVC deska Materiál je vhodný pro snadnou povrchovou úpravu, jako je 

potisk, lakování, lepení, dobře obrobitelný. Odolnost proti 

povětrnostním vlivům, dobré stálosti. Neváže na sebe vodu. 

Polypropylenová komůrko-

vá deska 

Díky vnitřnímu žebrování získává na tuhosti, i když má velmi 

nízkou hmotnost, kterou se vyznačuje. 

Sklolaminátová deska Především určena k efektu prosvětlení, má velkou světel-

nou propustnost, tepelnou stálost, a dobré mechanické 

vlastnosti zaručující dlouhou životnost. Vyrábí se v různých 

profilech a délkách. 

 

3.3 Podlahová krytina 

Vzhledem ke skutečnosti stavby expozice, je mým úkolem řešit i podlahovou kryti-

nu, tedy nášlapnou vrstvu. Podlaha se bude vţdy lišit podle typu místnosti, jejího účelu a 

s tím spojených nároků na jeho provoz. Kaţdý interiér má jiné poţadavky na údrţbu, čisto-

tu, akustiku a na faktor pohodlnosti. Musí vţdy být plně funkční. 

Trh nabízí širokou škálu moţností. Mezi nejčastěji pouţívané podlahy v současné 

době patří plovoucí podlahy, ať uţ ve formě laminátového či dřevěného provedení. Dodá-

vají se v nejrůznějších designech a barvách. Cenově jsou velice dostupné, dle uţitého ma-

teriálu. Patří k levnějším podlahovým krytinám v porovnání s podlahou dřevěnou, kterou 

často imitují. Dřevěný povrch je jeden z nejdraţších. Tento materiál je však velmi pěkný a 

s dobrými vlastnosti i barevností, která se mění působením světla a faktorem stárnutí dřeva, 

tepelné vodivosti, moţností vzorů a příjemné na kontakt. Vyţaduje pravidelnou údrţbu a 

impregnaci proti vodě a roztočům. Dýhová podlaha je další z variant dřevěných podlaho-

vých krytin. Impregnace je součástí výrobního procesu a tak splňuje jiţ odolnost vůči opo-

třebení. Vcelku novým a populárním materiálem je korek. Jedná se o přírodní materiál pří-

jemný na kontakt a odolný vůči mikroorganismům a chemikáliím. Opracování korku je 

snadné coţ nabízí dostatek moţností i pro vlastní tvořivost. Snadnost opracování najdeme i 

u PVC a linolea, které nejlépe vyhovují hygienickým poţadavkům. Najdeme je v široké 
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škále vzorů a barev. Tvoří jednotný celek bez spár, jsou však náchylné na opotřebení. 

Jestliţe chceme dosáhnout povrchu, který nemá spáry a dobré fyzikální vlastnosti je vhod-

nější vyuţít nabídky některé z litých podlah a stěrek. Pouţívají se především pro průmyslo-

vé a komerční prostory, právě díky jejich dobrým stálostem vůči opotřebení a mikroorga-

nismům, a splňují hygienické poţadavky. Vyrábí se převáţně ze syntetických pryskyřic. 

Lité podlahy nabízí i moţnost struktury povrchu a barevné řešení. V neposlední řadě zmí-

ním i pouţití koberců. Vzhledem k náročnosti na údrţbu, odstraňování roztočů a hygienic-

ká opatření nejsou příliš vhodné, avšak stále patří mezi nedílnou součást převáţně byto-

vých interiérů. Výhodou je snadná manipulace, dobré tepelně a zvukově izolační vlastnosti, 

různorodost designu, barevnosti a velikosti. Menší rozměry mají často protiskluzovou vrst-

vu. Uţitnou hodnotu ovlivňuje nejen místo pouţití, ale uţité materiály, výška a tvar vlasu, 

a technologie výroby. 

Téměř všechny z podlahových krytin se dají kombinovat. Mohou být i vhodné pro 

vytvoření nových typů nášlapného povrchu, například zakomponováním jiného materiálu, 

čímţ dojde případně ke sníţení nákladů na výrobu. Bezpečnostní poţadavky musí být vţdy 

zohledněny a zachovány. 

 

3.4 Ergonomické, funkční a prostorové poţadavky 

Nejprve bych uvedla parametry vymezující co je malý byt a co uţ ne. Jedná se o za-

stavěnou plochu nepřesahující 40m² u garsonky 20m². parametry pro jednotlivé místnosti, 

obytná kuchyň s obývacím pokojem 16m², dětská loţnice pro jedno dítě 8m², pracovna 

9m², čekárna v případě ordinace 8m², obchod a restaurační zařízení se odvíjí od specific-

kých poţadavků pro zařízení v souvislosti se skladem, sociálním zařízením, zázemím pro 

personál. Při samotném zařizování beru v úvahu, ţe místnost má šest stěn, tudíţ se zamě-

řím i řešení stromu a podlahy, které jsou často opomíjeny. Samostatné ergonomické poţa-

davky na velikost a výšku nábytku, spolu s jeho rozmístěním viz příloha 2. z knihy: Neu-

fert, Navrhování staveb. 
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4 OBDOBNÉ JIŢ REALIZOVANÉ PROJEKTY 

S problematikou řešení bytových i veřejných prostor se setkáváme neustále. Kaţdý 

rok přináší nové trendy a moţnosti týkající se tvarosloví, druhů materiálů, nových techno-

logií, barevnosti, jejich kombinací, přizpůsobování novým poţadavkům a normám. Důka-

zem toho jsou nejrůznější veletrhy, výstavy, televizní pořady a jiné propagační aktivity 

v tomto odvětví. Také k nám proudí vliv ze zahraničí, který značně ovlivňuje naše myšlení 

a domácí trh. 

Dnes není ani výjimkou poţádat bytového designéra o pomoc při zařizování interié-

ru. Vznikají stále nová designérská studia, která poskytují poradenství s moţností vytvoření 

návrhu na míru, dle přání jednotlivce. Nechat si vytvořit takový návrh však stojí nemalé 

finance. Často to vede tedy k tomu, ţe pouţíváme stále nábytek starý a jen měníme jeho 

uspořádání, případně skladebnost či barvu. Toto řešení však není příliš vhodné. Jestliţe se 

rozhodneme vtisknout interiéru nový moderní nádech, musíme s vynaloţenými financemi 

počítat. Dobrý designér bude ctít vznesené poţadavky, vtiskne prostoru nový nápad a roz-

hodně nikdy nezapomene ne nezbytnosti vedoucí ke kvalitnímu prostoru. Co prostor to jiný 

přístup a poţadavky na funkčnost, ergonomii a údrţbu. Doporučí i vhodné materiály 

s dobrými vlastnostmi a skladbu nábytku tak, aby se náhle vynaloţené finance zpětně vráti-

ly. Dnes je velkým trendem pracovat s recyklovatelnými materiály, tudíţ nově vzniklý inte-

riér můţe být nenákladný, umoţní jednoduchou manipulaci a bude snadno odměnitelný. 

Sluţeb poradenství je moţno v současné době vyuţít jednorázově bezplatně na ve-

letrţních akcích. Jednou z nejznámějších je veletrh MOBITEX zabývající se kulturou byd-

lení a stavebnictvím. Od roku 2009 se nově zaměřuje především na řešení a vyuţití techno-

logii v designu interiéru, a konceptu interiérů samotných. Opírá se o otázky ekologie, úspo-

ry energií, vyuţívání nových technologií, přináší nový pohled na současné řešení problema-

tiky a moţnosti interiéru. Ve stanovených časových intervalech má kaţdý moţnost vyuţít 

bezplatného poradenství s konkrétní problematikou. Zároveň se zde propagují samotní do-

davatelé, a vše se tedy řeší přímo u zdroje. Součástí expozice jsou i zahradní doplňky. Ve-

letrh umoţňuje propagaci prací studentů vysokých škol. Nabízí tak nový pohled na věc 

očima budoucích návrhářů. Kaţdoročně udílí nejlepšímu návrhu cenu v oblasti GRAND 

PRIX MOBITEX – sekce STUDENT. Tento podnět, kdy takto rozsáhlá a mediálně známa 

akce dává moţnost studentům se propagovat, je velice inspirující pro mnou vytvořený pro-

jekt. 
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Z dalších podobných kampaní týkající se bytových a veřejným prostor bych uvedla 

určitě mezinárodní veletrhy a výstavy pořádané v Praze. Zde se jich koná asi největší počet 

u nás s nejširším rozsahem nabízeného materiálu ke zhlédnutí. Ať uţ se jedná o konkrétně 

zaměřené veletrhy, jako jsou: FOR FURNITURE, FOR GREENERY, FOR OFFICE, FOR 

HABITAT, PRAGOINTERIOR LIVING FAIR apod. Pro mou práci velice zajímavý ve-

letrh FOR INTERIOR, zabývající se nejrůznějšími interiéry, FOR ARCH s celkovým sta-

vebním i bytovým rozsahem nabídky a propagace, a mezinárodní veletrh TENDENCE po-

krývající interiéry, design, nábytek, nové způsoby technologií a vyuţití. 

Také stavební výstava STAVÍME BYDLÍME, která probíhá v několika městech 

v rámci České republiky. Díky její mobilitě dokáţe pokrýt širokou oblast, a představit tak 

nové moţnosti a trendy bydlení, práce s materiály a vhodné technologie. Výstava je však 

zaměřena převáţně na rekonstrukce a modernizace problematických prostor. Dalším nově 

vzniklým projektem řešícím současnou architekturou je ARCHITECTURE WEEK OF 

OSTRAVA. Tento tři roky starý projekt přichází s moţností nabídnout a přiblíţit veřejnosti 

současnou moderní architekturu a způsob vyuţití místa. Zahrnuje poradenské sluţby, a 

bývá doprovázen o prezentace významných převáţně zahraničních osobností této profesní 

sféry. Nebo také veletrh DŮM A BYDLENÍ v Liberci, který soustředí pozornost na úpravy 

a zařízení interiérových a exteriérových částí. 

Ze zahraničních například velice populární veletrh v Miláně SALONE 

INTERNAZIONALE DEL MOBILE, nebo STOCKHOL FURNITURE FAIR, 

ARCHITECTURE AND DESIGNING TRADE SHOWS IN UNITED KINGDOM apod. 

Všechny tyto a další výstavy a veletrhy jsou pořádány v průběhu celého roku. In-

formace o programu, zaměření a účasti firem lze jednoduše dohledat na internetových 

stránkách. 

Velmi hezkou ukázkou práce s prostorem byla výstava s názvem MALÝ DŮM. In-

terpretuje pojem minimálního bydlení. S ohlédnutím do minulosti můţeme konstatovat, ţe 

snaha o minimální bydlení vyústila ve vytvoření panelákové zástavby. Ta není však ani 

estetická, v současnosti nesplňuje normy ani poţadavky na bydlení a není ani ekologická. 

Tato expozice vznikla ve spolupráci A1 Architects a VŠUP v Praze. Vzniklo hned několik 

návrhů, z nichţ jeden byl vytvořen v reálném měřítku. Jedná se o novou ideu, kde soustře-

díme pozornost na funkčnost a estetičnost a zároveň vychází vstříc poţadavkům na bydle-
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ní. Tato práce je první snahou o to veřejnosti ukázat jaké originální moţnosti jsou a vede 

nás k zamyšlení nad tím, jak bydlíme a čím se obklopujeme. Stejně tak, jak tato výstava 

inspirovala po zhlédnutí veřejnost, bych i já chtěla svou prací zaujmout a ukázat nové způ-

soby, formy a moţnosti. 

 

 

Obr: 7.    Propagační materiál k výstavě 

 

4.1 Východiska vedoucí k návrhu 

Většina z nabízených moţností veletrhů a výstav se však zajímá a představuje kon-

krétní produkty. Ne všechny expozice však koncipují svůj program tak, aby uspokojily cel-

kovou poptávku klienta. Jedná se převáţně o reprezentaci firem a seznámení s novinkami. 

Vystavovatelé nabízí například jen nábytek, bytové textile, kování, spojovací a konstrukční 

materiály atd. Pro vytvoření mého projektu vycházím z těchto poznatků. Chtěla bych tak 

dát podnět pro vnik prostor ne jako kombinace zboţí z nabídky trhu, ale jako jednolitý ce-

lek, který je schopen se přizpůsobit, splnit podmínky a představy a zároveň byl ekonomic-
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ky dostupným. Výsledek mého snaţení by měl vyústit ve vytvoření reálných prostor. Mě-

řítko 1:1 je velice důleţité. Nabízí moţnost si věci vyzkoušet po funkční stránce, osahat 

materiály, přesvědčit se o jejich stabilitě, hmotnosti spojené se snadnou manipulací, tvrdos-

ti a odolnosti. Výrobky by měly vycházet převáţně z teorie znovu obnovitelných zdrojů, 

coţ sniţuje celkové náklady. Zároveň tím řeším i problematiku recyklace. 

S ohledem na fakt, ţe vybavení a uspořádání interiéru odráţí náš způsob ţivota, který se 

mění, musí být interiér vybaven, aby jej bylo moţné kdykoliv přizpůsobit novým poţadav-

kům. Výchozími parametry jsou tedy nízká cena, jednoduchá manipulace, variabilita prv-

ků. 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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5 ROZMÍSTĚNÍ V DANÉM PROSTORU 

   Celý návrh situuji do prostor budovy Universitního centra U13. Budova je novou 

stavbou ve Zlíně od architektky Evy Jiřičné. Vyznačuje se svou reprezentativností, a byť 

slouţí pro účely univerzity stále je budovou veřejnou a tudíţ širokému publiku dostupnou. 

Vyuţívám prvního podlaţí, které ve své středové části neobsahuje vlastní strop, a prochází 

tak celou budovou. Horní část atriového domu je prosklená a zaručuje dostatek denního 

světla. Do prvního patra vede středové schodiště, po jehoţ stranách se rozkládají prostorná 

křídla podlaţí, která vyuţiji pro expozici. 

Kaţdé křídlo nabízí 215m². Expozice se třemi místnostmi na kaţdé ze stran zabírá 

34m². Po obvodu skupiny výstavních prostor ponechávám třímetrové volné místo pro zajiš-

tění pohodlného pohybu. Podlaţí nabízí tedy dostatek volného prostranství pro výstavní 

stánky, pohodlný pohyb, prezentace a propagační materiály firem i raut. 

Jedná se o prostory: Pracovna, Dětský pokoj, Kuchyně společně s obývacím pokojem, 

Čekárna, Vinotéka a Designérský obchod s prodejnou skript. Kaţdá z místností zahrnuje 

informační zónu, kde jsou poskytovány veškeré informace o místnosti souvislosti s jejím 

návrhem a výstavbou. 

 

 

Obr: 8.    Rozmístění výstavy v prvním patře budovy U13 
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5.1 Konstrukční a materiálové řešení 

Celé místnosti pro expozici budou vystavěny přímo na místě. Pro jejich sestavení 

jsem zvolila kovovou konstrukci vyplněnou sádrokartonem. Jedná se o kovový rám, na 

jehoţ vnější stěny se pomocí šroubů připevní sádrokarton, či jiný vhodný materiál. Kombi-

nace těchto dvou materiálů vykazuje dostatečnou pevnost, odolnost, lehkost a snadnou ma-

nipulaci. Sousedící interiéry vyuţívají jednu společnou stěnu. Šíře těchto stěn je 20cm, coţ 

nabízí moţnost oboustranného vyuţití při zavěšování exponátů, osvětlení, vedení energií 

apod. Konstrukce tohoto typu je vhodná i pro vytvoření stropu, kde je moţné zabudovat 

světla, a pro podlahu. U podlahy však dojde k zaměnění sádrokartonu za dřevotřísku, a to 

z důvodu, ţe slouţí jako podkladový materiál, na nějţ bude kladen jiný povrch související 

s návrhem interiéru. 

Vyuţívám jiţ ozkoušenou konstrukci firmy Zebra, kde jsou zajištěny společně s vý-

stavbou i v průběhu konání výstavy bezpečnostní poţadavky. 

 

 

 

Obr: 9.    Užitá konstrukce firmy Zebra 
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6 PRACOVNA 

Pojem pracovna zahrnuje širší význam. Můţe se jednat jak o domácí kancelář, tak 

dílnu. Místnost by tedy měla být hned od začátku specificky vymezena, pro jakou činnost 

bude vyuţívána. Stejně tak, je důleţité znát počet lidí, kteří zde budou pracovat, nebo se 

jakkoliv vyskytovat. Pracovnu situuji do místnosti o velikosti 2,5 x 3 m. Zaměřuji se na 

moţnost vytvoření takové pracovny, která můţe stejně tak dobře slouţit jako kancelář která 

bude pracovně reprezentativní, aţ po pracovnu kde umístím ponk s nářadím. Celkové řeše-

ní vychází z jednoduchosti vybavení. Uspořádání místnosti je přehledné a jednoduché, 

s otočením ke vstupu. Barevnost a materiály dodrţují celkovou čistotu návrhu.  

Nachází se zde místo pro samotnou práci, dále konzultační část a zbývá i oblast u 

stěny vhodná k umístění ponku. Ponk je zde pouze jako doplňkový prvek a v návrhu je 

zařazen jako ukázka toho jak jednoduše lze místnost přetvořit na dílnu. Nijak dále se jím 

pak v samotném řešení návrhu nezabývám. Vybavení zahrnuje pracovní stůl se ţidlí, úloţ-

né prostory, konzultační stůl s ţidlemi a osvětlení.  

 

6.1 Koncepce řešení 

Místnost obsahuje dva velice výrazné prvky. Jedním z nich je úloţný prostor 

v podobě vestavěné stěny. Stěnu tvoří systém ţebříkové konstrukce. Hlavní rám 

v konkrétním případě dřevěného ţebříku je rozloţen tak, aby se mohly obvodové tyče do-

statečně rozevřít a předsunout do potřebné vzdálenosti od stěny. Nosnost zůstává zachová-

na. Vytvořím tak rám na stejné bázi konstrukce pouze s větší hravostí skladby. Na kon-

strukci kladu desky a tak vzniká odkládací plocha úloţného prostoru. Vzdálenost mezi 

deskami je libovolná a lze ji vţdy jednoduše zaměnit. Vestavěný úloţný prostor zároveň 

umoţňuje zasazení do různě širokých míst. Některé z nosných tyčí ţebříku dosahují větších 

výšek sahajících ke stropu. Přechází na strop, kde tvoří dekorační prvek a zároveň slouţí 

pro skrytí elektrického vedení osvětlení na nich umístěném. Místnost osvětlují pohyblivé 

lampy z nabídky obchodního domu IKEA.  Lampy jsou kovové, lehké, snadno manipulo-

vatelné a dobře cenově dostupné. Jejich výšku a umístění s potřebným náklonem světla lze 

rychle a snadno nastavit. 
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Druhý výrazný prvek zastupuje stůl v kombinaci s pohovkou, která můţe případně 

slouţit jako příleţitostné lůţko. Jedná se o tři pravoúhle spojené OSB desky. Jedna 

z vodorovných desek slouţí jako pracovní plocha stolu. Na ni navazuje kolmá opěrná a 

krycí část se zakončením v sedací plochu s matrací. V případě pracovny co by dílny, by zde 

matrace nebyla a sedací plocha by se tak zvedla na poţadovanou výšku sedu. Pro zajištění 

stability stolu je pod desku psacího stolu situován úloţný kontejner, na němţ deska částeč-

ně leţí. Druhý konec je zajištěn podpěrnou nohou. Sedací část spočívá na úloţném prostoru 

pod sedačkou. 

Před sedačkou nalezneme konzultační stůl s ţidlemi. V celém interiéru je uţit pou-

ze jeden typ ţidlí. Mají stejný charakter skladby jako stůl a tak jsou vzájemně v dokonalém 

souladu. Stůl se skládá z nepravidelně rozmístěných kříţících se hranolků zachovávající 

ráz obvodových tyčí ţebříku a horní desky. Ţidle zachovávají stejný materiálový vzhled i 

vzájemné kříţení tyčí. 

Podlahovou krytinu vybírám z předpokladu, ţe se v pracovně budou její obyvatelé 

pohybovat převáţně v obuvi, která přinese nečistoty z venčí. Omyvatelnost a dobrá odol-

nost jsou tedy podmínkou. Čistý broušený beton skvěle vyhovuje funkci a charakteru pra-

covny i nárokům na údrţbu. V případě ţe bychom se rozhodly na podlahu nějakou vhod-

nou krytinu poloţit, doporučovala bych PVC. Není drahé a nabídka trhu přináší širokou 

škálu barev a dekorů. PVC snadno poloţíme, omyjeme, můţe imitovat například i dekor 

velkoformátové dlaţby coţ místnosti přidá na efektu.  

6.2 Celkově pouţitý materiál 

Vestavěná stěna z rámu dřevěných ţebříků a OSB desek. Desky jsou zároveň pouţi-

ty na celkový mobiliář v podobě stolů, úloţných prostor a ţidlí. Kombinace desek 

s dřevěnými hranolky zahrnuje sezení. Sedačku doplňuje matrace s potahem. Osvětlení 

zajišťují kovové lampy IKEA. Podlahu tvoří litý broušený beton, případně PVC.  

Celkové náklady jsou nízké s ohledem na vysokou variabilitu místnosti. Zasazení 

do jakkoliv velkého prostoru. 
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Obr: 10.    Pracovna 

 

 

Obr: 11.    Vizualizace místa 
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7 DĚTSKÝ POKOJ 

 Konkrétně mluvím o dětském pokoji předškolního dítěte o velikosti 2,5 x 4 m. 

Výškové a bezpečnostní parametry musí odpovídat jeho věku, viz příloha parametrů. Úloţ-

né prostory a police jsou tedy umístěny do úrovně metru vhodné pro manipulaci dítěte. 

Stůl, ţidle, postel odpovídají ergonomickým poţadavkům a předepsaným normám dle vě-

ku. Pouţité materiály tvořící mobiliář a povrchovou úpravu. Musí být zdravotně nezávad-

né, omyvatelné nebo vyměnitelné z hygienických důvodů a ochraně proti roztočům. 

V místnosti není moţné ponechat ostré hrany, všechny budou zaoblené, nebo nějakým 

vhodným způsobem zajištěné z důvodu bezpečnosti.  

 Takový pokoj plní dvě funkce, místo pro hraní i práci. Obsahuje klidovou zónu pro 

spánek a hraní a pracovní část, to celé v souladu s úloţnými prostorami. Mobiliář zahrnuje 

postel, pracovní stůl společně se ţidlí, úloţné prostory, osvětlení. 

 Vzhledem k faktu, ţe při samotném navrhování nevíme, zda bude pokoj obývat 

dívka nebo chlapec volíme barevnost, dispozici a doplňky tak, aby byly univerzální. 

 

7.1 Koncepce řešení 

Uţití levného a stylového prvku pro takovýto pokoj nejlépe vystihuje všudypřítom-

ný kelímek, který je jeden z několika typů spotřebního zboţí.  Doplňuje náš ţivot jako pře-

pravní komponent vybraného produktu. Nalezneme ho v několika způsobech provedení 

tvarů, velikostí, materiálového sloţení, barevnosti.  Nabízí dokonalý tvar pro vytvoření 

hned několika doplňků. Výrobek je lehký, nabízí snadnou a bezpečnou manipulaci, snadno 

dostupný, kdykoliv obměnitelný a cenově nenákladný. Pro nás jakoţto uţivatele, nebo ku-

pujícího zdarma. Z jejich nejrůznějších velikostí a tvarů jsou vytvořena stínidla pro veškeré 

zdroje světla. Větší průměr poslouţí jako poličky na stěnu jednoduše připevněné na háček. 

Povrch můţe být jakkoliv dekorativně doplněn dle představ kaţdého jednotlivce. Podobné-

ho výsledku se dá dosáhnout rozřezáním v podélném směru. Pro znázornění pouţívám od-

padkový koš kovové konstrukce. V případě ţe odstraním dno, můţe slouţit i jako basket-

balový koš. Praktické je i umístit na stěnu obyčejné háčky. Stěnu tak nijak nezaplníme a 

přitom jí přidáme na významu a funkčnosti. 
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Pro ostatní úloţné prostory a stůl jsem vybrala voštinové desky. Materiál je vhodný 

pro dítě a jeho manipulaci s ním. Stůl jsem zvolila výsuvný rozkládací, aby vzniklo místo 

niţší pro hraní a vyšší pro práci. U stolu je ţidle, jejímţ rámem jsou dva páry ohnutých 

ocelových trubek zakončené oblou zaráţkou. Na ně jsou kladeny textilní válce vyplněné 

textilním odpadem. Mimo tuto ţidli do prostoru umísťuji dnes velice populární sedací pytle 

vyrobené stejným způsobem jako válce ţidle.  Pro postel zcela poslouţí běţná matrace. 

V návrhu jsou umístěny dvě na sobě, coţ zvýší faktor pohodlnosti a nabídne moţnost roz-

loţení na další spací místo. 

Zajímavým prvkem jsou boxy, jejich stěny se skládají z plastových uzávěrů PET 

lahví.  Vzájemně jsou provázány silonem nebo kovovým drátkem.  Boxy vykazují dosta-

tečnou pevnost, mohou slouţit nejen jako úloţný kus nábytku, ale například i jako odklá-

dací či dokonce sedací plachta. 

Místnost osvětluji hlavním světlem, lampou na stole a u postele. Uţívám tu nejjed-

nodušší formu a to pouhou ţárovku. Podlahu kryje PVC s malými koberečky v podobě 

předloţek, pro příjemnější kontakt. 

 

7.2 Celkově pouţitý materiál 

Úloţné, dekorační prvky a osvětlení tvoří různorodé kelímky v kombinaci se ţárov-

kami. Sedací nábytek je vytvořen z textilního odpadu, vrchní látky, a dvou párů ocelových 

tyčí. Postel dva kusy matrace. Pro zbylý nábytek pouţívám voštinové desky a uzávěry PET 

lahví. Podlahu kryje PVC s předloţkami.  

Celkové náklady jsou tedy minimální. Dochází zde k výhodnému způsobu recykla-

ce většiny prvků. Prostor můţe být kdykoliv jednoduše obměnitelný a to téměř zdarma. 
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Obr: 12.    Dětský pokoj 

 

 

Obr: 13.    Vizualizace místa 
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8 KUCHYŇ SPOLEČNĚ S OBÝVACÍM POKOJEM 

Kuchyně vţdy byla a stále je místem střetávání a diskusí. Místo, bez kterého se 

zkrátka neobejdeme. Měla by vyzařovat teplo rodinného krbu. Vypovídá tak o našem ţi-

votním stylu a vztahu k našemu okolí. Obývací pokoj má několik moţností vyuţití. Prostor 

pro odpočinek, zábavu, konání společenských nebo významných událostí, přijímání ná-

vštěv apod. Kombinací těchto dvou významných míst docílíme úspory místa, celkových 

nákladů spojených jak s vytvořením tak údrţbou, náklady na energie a celkový provoz. 

V návrhu situuji kombinaci těchto dvou místností do prostoru o velikosti 3,5 x 4 m. 

Jedná se o dostatečně velký prostor umoţňující pohodlný pohyb pro jeho majitele. Místnost 

dělím pomyslnou linií na kuchyňskou část se spotřebiči a odpočinkovou část s televizorem, 

který se stal neodmyslitelnou součástí dnešních domácností. Na rozhraní těchto dvou částí 

jsem umístila jídelní stůl. Vystupuje ze stěny a zároveň můţe slouţit i jako odkládací nebo 

pracovní plocha kuchyně.  

Veškerý nábytek by měl být maximálně funkční s ohledem na co největší úsporu 

materiálu a zastavění plochy, protoţe tvořím místnost v místnosti. Kuchyně má přesně da-

né technické, bezpečnostní a funkční parametry, které musím vţdy dodrţet. To částečně 

ovlivní pořadí a umístění spotřebičů. Stejně dodrţuji parametry pro nábytek obývacího 

pokoje a jídelní stůl, které mají vliv na uspořádání po místnosti a rozčlenění prostru. Beru 

ohled i na moţnost výskytu dětí. Zajištění jejich bezpečnosti a preventivní opatření před 

případným úrazem je nezbytné, a to jak při pouhé návštěvě místa, tak manipulaci 

s vybavením. Z těchto důvodů v místnosti neponechávám ani ostré hrany, které mají za 

následek nejčastější úrazy dětí. Zaoblené hrany bych pro tuto místnost doporučila i přes to 

ţe se tam děti vyskytovat nebudou a to z důvodu, ţe se jedna o poměrně malý prostor, kde 

si mohu velice snadno ublíţit i sama nepozorným chováním, nebo ve spěchu. Oblé hrany 

tak budou velmi pohodlné a praktické i pro dospělé. V případě, ţe s dětmi počítáme pouze 

jako s občasnými návštěvníky, postačí nám pro ně jeden ergonomicky vyhovující prvek 

mobiliáře, který můţe být skládací a bude tak vyuţit jen v případě potřeby. 

Zvolené materiály musí být zdravotně nezávadné. Jsou zde kladeny nároky hlavně 

na odolnost a to převáţně vůči vodě a mikroorganizmům. Dále také dobré tvarové stálosti, 

dostatečná tvrdost a pevnost, přičemţ by měl výsledný výrobek na majitele působit příjem-
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ně. Veškerý mobiliář a podlaha by měly mýt dobře omyvatelné, nebo pravidelně obměni-

telné z hygienických důvodů, které jsou pro kuchyň jeden ze zásadních poţadavků. 

Mobiliář kuchyně zahrnuje kuchyňskou linku s umyvadlem, sporákem s troubou, 

lednicí a úloţné prostory jak v horní tak dolní části místnosti, digestoř a osvětlení. Část 

obývacího pokoje zastupuje sedačka se stolkem a úloţné prostory. Místnost doplňuje jídel-

ní stůl se ţidlemi a osvětlení. 

 

8.1 Koncepce řešení 

Vzhledem k faktu, ţe uţ samotné vybavení kuchyně nepatří k nejlevnější záleţitos-

ti, pracuji v místnosti s materiály jako je OSB případně Durélis deska, nebo šalovací beto-

nová překliţka. Materiály cenově dobře dostupné a tak díky nim můţu sníţit celkové ná-

klady na výrobu mobiliáře místnosti. Mobiliář vţdy vystupuje ze stěny, čímţ šetří místo. 

Kuchyňská část zaplňuje téměř celou plochu jedné ze stěn. Spodní část tvořená lin-

kou obsahující umyvadlo a sporák, společně se spotřebiči jako jsou trouba a lednice. Cel-

kově doplněná úloţnými prostory. Nad linkou jsou zavěšeny nástěnné skříňky s volným 

místem pro uloţení mikrovlnné trouby a digestoř, která je nezbytná pro odsávání vzduchu 

při vaření. Tyto horní úloţné prostory se táhnou po celé šíři stěny a vyúsťují v panel obýva-

cí stěny. Přechod je tedy zcela přirozený a pro oko návštěvníka působí celistvě jako jeden 

prvek. Vedle panelu obývací stěny je k další ze stěn místnosti přisunuta sedačka. Nabízí 

jednoduché a rafinované řešení. Samotná nosná plocha sedací matrace je předsunuta po 

obou stranách. Jedna ze stran přesahuje více a slouţí jako odkládací stolek. Není zde pak 

potřeba dávat další kus nábytku. Odkládací plocha je součásti sezení. Druhá strana není uţ 

předsunuta tak výrazně a obsahuje dutinu. Plní funkcí úloţného prostoru. Slouţí především 

k uloţení rozkládacích ţidlí jídelního stolu, které jsou díky svému tvaru a parametrům vyu-

ţívány jako konferenční stůl k sedačce. Protější stěnu od sedačky zvýrazňuje zavěšená te-

levizní obrazovka. Umístění zajišťuje dobrou vzdálenost od pohovky vhodnou ke sledová-

ní pořadu diváky a také z oblasti kuchyně lze na program pohodlně nahlíţet. Pod obrazov-

kou se rozkládá jídelní stůl. Skládá se pouze ze dvou desek, z nichţ jedna je připevněna ke 

stěně a druhá spojená s podlahou tvoří podpěru. Stůl je moţno rozloţit a sklopit tak, aby 

vznikl v místnosti otevřený prostor. Ţidle u stolu jsou skládací. Skládají se z horní sedací 
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plochy ve tvaru lichoběţníku, která spočívá na dvou křídlech ve tvaru „V“ svírající potřeb-

ný úhel zajištující potřebné rozloţení váhy a stabilitu. 

Osvětlení vychází ze systému lampionu. Na kovový nebo dřevěný rám připevním 

textilní stínítko. Světlo je lehké, efektní, snadno vyrobitelné a splňuje poţadavky na světlo 

a dostatečný rozptyl světla. Místnost obsahuje jak světlo hlavní nad stoly tak světlo vedlejší 

v lince, které je pouze v podobě zářivky. Trh nabízí nespočet velikostí a typů zářivek. Pou-

ţívám některou z levnějších variant osvětlení například z nabídky obchodního domu IKEA, 

kterou jsme jiţ pouţila pro interiér pracovny 

Podlahová krytina musí být omyvatelná. Nejobvyklejším druhem podlahové krytiny 

v kuchyni je dlaţba. Ta splňuje velmi dobře poţadavky spojené s údrţbou i celkovou účel-

ností místnosti. Nepatří však k nejlevnějším materiálům. Vezmu-li v úvahu spojení 

s obývacím pokojem, působila by zde dlaţba poněkud chladným dojmem. Musela by být 

doplněna aspoň malými koberečky, abych zamezila příchodu chladu z podlahy. Jako lev-

nější vhodnou variantu jsem zvolila plovoucí podlahu. Tento produkt svou nabídkou zabírá 

širokou oblast trhu. Vzhledově působí velmi příjemně a elegantně, a dnes se jiţ běţně pou-

ţívá jak do obývacích pokojů, tak kuchyní s dobrým ohlasem uţivatelů. Splňuje poţadova-

né vlastnosti a nároky obou typů prostor. Omyvatelnost bych zohlednila i při úpravě stěn a 

to zejména v kuchyňské části, kde je zeď vystavována silnému znečištění z vaření a výpa-

rů. Pouţití kachliček na stěny bych se vyvarovala. Lepší variantou je pouţití tapety, kterou 

můţeme kdykoliv obměnit a to i na základě módního trendu. Samotné místo můţe být 

kdykoliv snadno libovolně obměno. Osobně bych však dala přednost moţnosti některého 

z omyvatelných nátěrů. Tento nátěr pouţívám i ve svém návrhu. Postačí, kdyţ stěna bude 

natřena pouze v místě nad linkou. Zbylé stěny uţ mohou být omítnuty běţným způsobem. 

Barevnost jsem zde zvolila stejnou, aby místo vypadlo jednotně a odlišnost nátěrů byla 

téměř nepatrná.  

8.2 Celkově pouţitý materiál 

Základním stavebním materiálem pro celkový mobiliář jsou Durélis desky, které 

jsou levnější variantou OSB desky. Pouze pro horní desku linky je pouţito šalovací beto-

nové překliţky dobře snášející vodu. Sedačka doplněna matrací. Moţnost pouţití klasické 

matrace, nebo vytvoření s výplní textilním odpadem. Osvětlení tvoří textilní stínítko. Pod-

lahová krytina v podobě plovoucí podlahy 
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Obr: 14.    Kuchyně společně s obývacím pokojem 
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Obr: 15.    Vizualizace místa 
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9 ČEKÁRNA 

Samotný název čekárna zahrnuje čekárnu na nádraţí, hotelovou recepci, informační 

centrum, letištní halu, venkovní zastávku, čekárnu u lékaře apod.  V navrhování tedy če-

kárnu nijak blíţe nespecifikuji. Vytvářím prostor, který by se dal dobře pouţít pro všechny 

z těchto a dalších moţností, jeţ název zaujímá. Mluvím o místnosti o velikosti 2,5 x 3 m. 

Tento rozměr však není zásadní, bude se lišit podle vyuţití čekárny. Uţ při výrobě mobiliá-

ře tedy zohledňuji neurčitost místa. Cíl vede k vytvoření mobiliáře vhodného jak pro děti, 

starší občany, mladistvé, splňuje bezpečnostní normy, je zdravotně nezávadný, umoţňuje 

snadnou manipulaci a spousta dalších nároků s výrobkem spojených. 

Čekárna je od slova čekat. Mělo by se jednat o takovou místnost, která čekání jaké-

hokoliv druhu co nejvíce zpříjemní. Čekárnu vybavuji tak, aby zahrnovala místo k sezení, 

odloţení věcí, nástěnku s informacemi, nebo jiné místo vhodné pro umístění informačních 

materiálů a odpadkový koš. 

Pouţité materiály tvořící mobiliář musí být zdravotně nezávadné a omyvatelné, pro-

toţe se jedná o veřejné místo, kde vystavujeme vybavení kontaktu s nejrůznějšími lidmi. 

 

9.1 Koncepce řešení 

Pro uţití levného s designového prvku pro vybavení čekárny jsem si vybrala modul 

kostky. Kostka se vyznačuje jednoduchostí. Samotný tvar uţ předurčuje nespočet moţnosti 

pouţití. Můţeme kostku rozloţit v plochu, deformovat, natáčet, sklápět a zase jí pak vrátit 

její původní tvarovou podobu. Kaţdé malé dítě umí kostku sloţit. Jestliţe vyuţiji takové-

hoto skládacího modulu, mám předem zajištěno, ţe si s ním kdokoliv bez ohledu na věko-

vou hranici poradí i bez návodu na obsluhu. Zvolím tedy natolik vhodný materiál, aby 

s ním mohlo pracovat případně i dítě. Nebo vyberu více moţností materiálů dle nabídky 

trhu a podle místa určení zvolím ten nejvhodnější materiál. 

Jedna kostka o velikosti 50 x 50 cm s vnitřní vyplněnou plochou a opuštěním doká-

ţe zastoupit aţ šest prvků mobiliáře. Plášť tvoří dva čtyřstěnné útvary, jejichţ stěny svírají 

pravý úhel. Stěny jsou do sebe vzájemně zasazeny. Vnitřní prostor vyplňuje o něco menší 

prvek vyrobený z textilního pytle ve tvaru kostky vyplněného skartovaným papírem, který 

slouţí k sezení. Výhodou vnitřního boxu je recyklace papíru. V případě nadměrného sliso-
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vání obsahu sezením pytel jednoduše doplníme. Skartovaný papír není těţký, kostka můţe 

být různých velikosti. Můţeme dovnitř umístit i dva niţší prvky na sebe. Niţší nebo méně 

napěchované kostky jsou vhodnější pro sezení dětí. Prvky obvodového pláště jsou téměř 

stejné. Liší se pouze nepatrně odsazením stěn stran jednoho z plášťů. Je to z důvodu, aby 

do sebe dobře zapadly a dohromady tvořili hladkou krychli. Jedna ze čtyř stěn tvoří podsta-

vou stěn zbylých. Dvě z nich jsou na podstavě umístěny mobilně. Je moţno je naklápět a 

do sebe zaklesávat. Jejich povrch obsahuje malé výstupky a otvory, které do sebe vzájemně 

zapadají a zabezpečují tak sklopenou pozici, aby nedošlo k posunu. Z tohoto skeletu můţe 

kaţdý vytvořit odpadkový koš, nebo úloţný prostor podle představ jednotlivce, a to pou-

hým zasazením nijak zatím nepozměněného pravoúhlého čtyřstěnného pláště. Vznikne tak 

krychle s jednou stranou odkrytou. V případě ţe pláště oddělím a postavím je, aby stály na 

svých třech stěnách, vznikne nám malý stolek. Jestliţe chci vyuţít pohybu stěn a zasadím 

stěny do sebe pod určitým úhlem, jeţ konstrukce umoţňuje, vytvořím poličku. Lze ukládat 

věci jak na vnitřní, tak na vnější stranu pláště. Dovnitř lze zakomponovat i světlo. Schránka 

tak slouţí jako stínítko. Dvě ze stěn zůstávají vţdy v původní pravoúhlé poloze. Jedna ze 

stěn slouţí k upevnění na zeď a druhá zůstává volně. Volnou stěnu pouţívám jako nástěn-

ku. V případě kladení více poliček nad sebe, nebo vedle sebe dosáhnu zvětšení nástěnky. 

Úhel sevření stěn můţe být různý. V případě ţe se nerozhodnu pro umístění sloţeného ob-

jektu na stěnu, můţu jednoduše postavit dva sklopené boxy na sebe v otočení 180° a vytvo-

řit tak vyšší stůl. Po jeho stranách mi vzniknou ve spodní části otvory, které mohu pouţít 

pro umístění deštníku, květin, propagačního materiálu apod. 

Symbol a tvar kostky zachovávám v celé místnosti. Abych zajistila pohodlné seze-

ní, upevnila jsem na stěnu, která bude jiţ předem určena převáţně k sezení čtvercové opěr-

ky. Jedná se o stejný plošný rozměr jako celková krychle. Operky jsou vyrobeny stejným 

způsobem jako sedací kostka. Pouze s tím rozdílem, ţe podkladová strana, která je 

v kontaktu se stěnou obsahuje podloţku v podobě kartonu, aby bylo moţné opěrky na stěnu 

dobře přichytit. Na stěnu jsem takto přichytila dvě řady těchto opěrek v celé její délce. Vyš-

ší výšky uţ by byly nevyuţity a zbytečně by tak došlo k optickému zmenšení celé místnos-

ti. 

Opěrky volně svým tvarem, velikostí a strukturou přechází do podlahy. Podlaha re-

spektuje daný rastr a zachovává velikost i celkovou strukturu. Levnější variantu podlahy se 

zachováním čtvercového rastru o půl metrové velikosti zajistím samolepící fólií. Její veli-
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kost a dekor si můţe majitel zvolit sám dle vkusu, poţadavkům a potřebám. Takováto 

podlaha splňuje poţadavky kladené na omyvatelnost. Samolepky mohou být kdykoliv vy-

měněny za nové, nebo novými jen přelepeny. Fólii lze lepit na jakýkoliv očištěný suchý 

povrch.  

 

9.2 Celkově pouţitý materiál 

Sedací kostky jsou vyrobeny z textilního pytle vyplněného odpadem v podobě skar-

tovaného papíru, stejnou skladbu mají i opěrky k nim. Plášť kostky a tím i celý mobiliář 

zastupuje překliţka, s moţností jejího zaměnění za některý z plastových materiálů. Podlaha 

můţe být jakákoliv a to s polepem. Osvětlení je pouze v podobě ţárovky a jedná se o světlo 

doplňkové umístěné v těle boxu. Jinak ponechávám osvětlení venkovní vzhledem k faktu, 

ţe většina čekáren je právě tak uzpůsobena, aby nebylo za potřebí umělého osvětlení. Cel-

kově levná výroba i pouţité materiály. Moţnost vytvoření všech prvků z druhořadých, 

recyklovatelných zdrojů. 
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Obr: 16.    Čekárna 

 

 

Obr: 17.    Vizualizace místa 
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10 DESIGNÉRSKÝ OBCHOD S PRODEJNOU SKRIPT A 

SUVENÝRŮ 

 Místnost navrhuji přímo na základě poptávky zlínské univerzity. V současnosti 

máme takovou prodejnu na budově U2, která se nachází poněkud mimo dosah studentů a 

veškerého společenského dění univerzity. I v případě dne otevřených dveří je nynější bu-

dova návštěvníky a potencionálními uchazeči zcela opomenuta a nevyhledávána. Studenti 

prostory navštěvují pouze z důvodu koupě skript, nebo v případě imatrikulací či promocí, 

protoţe se zde nachází aula university. Existuje však předběţný návrh, kdy by se takováto 

prodejna umístila právě do prostor budovy universitního centra U13. V původním návrhu 

se však jedná pouze o prodejnu skript. Chtěla bych tento návrh ještě rozšířit o designérskou 

část. Byly by zde vystaveny nejen práce studentů, ale existovala by i moţnost jejich zakou-

pení. K vystavení prací pouţiji nějaký originální způsob prezentace, aby došlo od oproštění 

od komerčního strohého vyjádření a mohla zde být ukázána kreativní ruka studentstva. 

Takovýto krok shledávám velice přínosným právě při dni otevřených dveří, kde se rovnou 

potencionální uchazeči, či kdokoliv z veřejnosti kdo by sem zavítal, seznámí s pracemi 

studentů s moţností si je ozkoušet, případně zakoupit a udělat si tak reálnou představu o 

oboru jako takovém s vyuţitím v reálném ţivotě. Místo zahrnuje odpočinkovou zónu 

v podobě posezení. Bude zde aspoň jeden počítač, který mohou návštěvníci vyuţít 

k prohlédnutí jakýchkoliv informací tykajících se univerzity. V ţádném případě se nejedná 

o kavárenské prostředí.  Samotné místo by mělo působit zcela studentským dojmem.  

 Celá prodejna zabírá plochu o velikosti 3,5 x 4 m. Abych v takto velkém prostoru 

měla dostatek místa pro umístění všech poţadovaných oblastí zaměření, musela jsem kaţdé 

stěně přiradit určitou funkci, přičemţ vyuţívám i stropu jako výstavního prostoru pro zavě-

šování výrobků. Mobiliář obsahuje prodejní pult, výstavní plochy, sedací soupravu, stůl pro 

monitor a osvětlení. 

 

10.1 Koncepce řešení 

Stejně jako u předchozích místností i zde pouţívám netradičního způsobu vyuţití 

materiálů. Cokoliv v podobě netradičního originálního vyjádření je pro tuto místnost takřka 

vlastní. Jedné ze stěn místnosti jsem dala pouze výstavní funkci. Dění se odehrává v rámci 
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stěny a nijak neubírá místo na volném prostoru. Dochází ke skloubení systému vystavení 

skript a zároveň i výrobků studentů. Systém pokrývá stěnu celoplošně. Pouţívám kartono-

vé pásy, které zaklesnu do sebe pod potřebným úhlem a vytvářím pravidelný kosočtvercový 

rastr. Karton vykazuje potřebnou nosnost, odolnost a povrchovou úpravu. Lze ho snadno 

obměnit při případném poškození, nebo vyţádání nějaké estetické změny. Karton samotný 

patří mezi levné a lehké materiály umoţňující snadnou manipulaci. Jeden pás stěny vybíhá 

na stěnu sousedící a tím ji obzvláštňuje, celkově prostor odlehčuje a přidává místnosti na 

hravosti. 

 Druhý výrazný prvek vytvářím za pouţití jiţ nepotřebných pneumatik kol automo-

bilů. Samotné pneumatiky nepůsobí příjemným vzhledem. Omotávám je tedy pruhem tex-

tilie po celém jejich obvodu, kde střed je místem kříţení látky. Takto opláštěné pneumatiky 

slouţí k sezení. Dají se na sebe skládat do poţadované výšky. Stejným způsobem jsou vy-

tvořeny nosné části stolu a prodejního pultu. U prodejního pultu a stolu vyuţívám i pneu-

matik rozřezaných v jejich polovině a opláštěných stejným způsobem. Do spodní části půl-

kruhu zasazuji pro zpevnění karton. Vypodloţený půlkruh vytváří zároveň poličky stolu. 

Horní desku zastupuje OSB deska, případně několikanásobně zmnoţená vrstva kartonu. 

Z rozřezaných pneumatik na menší části vyrábím úloţné košíky pro produkty menších 

rozměrů. Abych zamezila samovolné roztaţnosti pneumatiky a zachovala její tvar, vnitřní 

hranu spojuji drátkem, nebo provázkem. 

 Třetím neobvyklým prvkem se stal běţný stojanový věšák na prádlo. Vyznačuje se 

lehkou nenápadnou konstrukcí se snadnou manipulací. Rám se sušící plochou jsem zavěsi-

la ke stropu. Zároveň slouţí pro vedení osvětlení v podobě různobarevných ţárovek. Vede-

ní omotávám kolem tyčí sušáku. Umoţňuje to variabilitu délky spuštění světla a moţnost 

neplošného osvětlení s různými odměnitelnými variantami rozmístění. Sušící plocha po-

krývá celý strop v pravidelném rastru. Pomocí ocelových lanek lze kdekoliv na rastr zavěsit 

jakýkoliv 3d model či produkt do prostoru. Spodní podstavu sušáku vyuţívám jako skláda-

cí stojan pro instalaci oděvů. Stojan působí vzdušně a ctí tvarosloví stěny s kosočtverci. 

 Stěnám ponechávám bílou barvu. Mohou tak být dobře pouţity pro případnou pro-

jekci. Pro podlahu bych vzhledem k vysokým nárokům na odolnost a snadnou údrţbu zvo-

lila některou z dostupných dlaţeb poloţenou tak, aby dodrţovala strukturu kosočtverce. 
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10.2 Celkově pouţitý materiál 

Úloţné a výstavní prostory jsou vytvořeny z kartonu. Pro zbylé výstavní prvky jako 

například stojan na oděvy a rastr na stropě, který slouţí především pro osvětlení, ale nabízí 

i moţnost výstavnictví pouţívám kovové konstrukce stojanového sušáku na prádlo.  Seze-

ní, police a podpěry stolů zastupují opláštěné pneumatiky jízdních kol automobilů. Desky 

stolu v podobě OSB desky. Osvětlení zajišťují barevné zářivky a podlahu kryje dlaţba. 

 Celkový návrh je velmi levnou variantou se snadnou vyrobitelností a obměnitelnos-

tí všech prvků. I po stránce skladebnosti vybavení interiéru vykazuje prostor dobré funkční 

vlastnosti. 
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Obr: 18.    Designérský obchod s prodejnou skript 
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Obr: 19.    Vizualizace místa 
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11 RESTAURAČNÍ ZAŘÍZENÍ – VINOTÉKA 

  Pojem restaurační zařízení je velice obsáhlý, proto jsem si pro svou práci zvolila 

konkrétní zadání v podobě řešení vinotéky.  Vinotéka zahrnuje prodejní, výstavní a restau-

rační oblast. Celou expozici situuji do prostor o velikosti 2,5 x 4m. Místnost má velké po-

ţadavky na bezpečnost jak zaměstnanců, tak návštěvníků, s ohledem na moţnost výskytu 

dětí, dále na hygienické podmínky. Ergonomie, rozmístění a pouţité materiály musí být 

v souladu s těmito poţadavky. 

Prostor zastupuje funkci provozní, která by měla být některým z vhodných způsobů 

zajištěna, aby nedocházelo k mísení návštěvníků v oblasti určené pro zaměstnance a tím 

nebyl narušen provoz. Prostor je vcelku malý a z těchto důvodů značně vyuţívám stěn a 

mobility navrţeného nábytku. Vybavení má zaoblené hrany z důvodu zvýšení bezpečnosti 

pohybu. 

Mobiliář zahrnuje výstavní úloţné prostory, bar, stoly a ţidle pro návštěvníky, osvětle-

ní. Mimo mobiliáře věnuji pozornost i konstrukci podlahy. 

11.1 Koncepce řešení 

Stěţejním prvkem celého návrhu je láhev od vína. Tento prvek pouţívám pro vytvo-

ření mobiliáře, zároveň se od něj odvíjí velikost a tvar dalších prvků. Zachovávám tradici a 

ráz vinného sklepa. Stěny jsou vyplněny kanalizačním potrubím, které slouţí jako police. 

Svým tvarem dokonale obepínají lahev. Potrubí je rozřezáno po své délce a ponechány jsou 

pouze tři čtvrtiny tubusu. Otevření umoţňuje nejen snadné přimontování ke stěně, ale nabí-

zí návštěvníkům dobrý výhled na lahev a snadnou manipulaci s ní. Mimo jiné tubus můţu 

snadno opatřit etiketou s informacemi, například v podobě štítku, který mohu snadno kdy-

koliv zaměnit, nebo zcela odstranit. Potrubí ponechávám v jeho původní barevnosti, avšak 

v případě ţe by se do interiéru hodil nějaký dekor či jiná barva lze potrubí snadno polepit 

některým z vhodných materiálů. S potrubím pracuji i v jeho plném tvaru. Tento kruhový 

útvar rozřezávám na menší velikosti odpovídající rozměrům lahví a spojuji po jejich obvo-

du slepením, kdy vzniká sestava polic z rour, do nichţ jsou lahve s vínem zacouvány. Ten-

to sdruţený prvek není omezen velikostí a můţe plynule přecházet v systém jiţ uţitých 

polic, anebo s ním být přímo kombinován. Potrubí uţívám i pro zbylý mobiliář jako je bar 

a stoličky, kde tvoří jejich nosnou podstavu. Horní část ţidlí a baru zastupují dřevěné půl-
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kruhové desky. Bar má dvojí výšku stolu. Jedena část slouţí jako pracovní plocha a druhá 

jako odkládací pro zákazníky. Obě tyto části jsou propojeny lahvemi od vína. Stejným způ-

sobem jsou vyrobeny malé stolky na stěně umístěné naproti baru. U stolků je výhodou ţe 

horní deska je odnímatelná a tak si kaţdý můţe zvolit pro něj vyhovující výšku.  

Láhve mi také slouţí jako dekorační prvek na stůl a pro vytvoření osvětlení. Lahvím 

odřezávám dno a zasouvám do nich ţárovku. Osvětlení zavěšuji přímo nad bar. Výška za-

věšení je zcela libovolná. Dekorace na stole v podobě rozpůlených lahví zastupují krytku 

na svíčku, vázu a drobné mističky.  

Podlaha doplňuje celkový vzhled interiéru. Vychází také z vinných lahví, respektive 

z vyuţití jejich střepů, které jsou velmi časným odpadem vináren. Střepy jsou kladeny na 

betonovou vrstvu podlahy oblou stranou nahoru, aby nedošlo k poranění. Horní vrstvu tvo-

ří bílá stěrka, která zakryje nevzhledný betonový povrch, rozjasní barevnost střepů, a cel-

kově srovná povrch. 

11.2 Jednotlivé díly mobiliáře 

11.2.1 Barový pult 

Bar je vyroben z víka či spodní části sudu. Jedná se o kruhový útvar desek, slepených 

v jeden celek. Tento kruh rozřezávám na dvě půlkruhové části. Tyto půlkruhy tvoří horní 

číst baru. Obě části jsou umístěny nad sebou a spojeny pomocí prázdných lahví od vína 

stejné velkosti. Pro zakomponování lahví jsou do desek vyřezány otvory, kterými prochází 

jejich hrdlo. Spodní část je zapuštěna částečně do desky. Zapuštění a prostoupení lahví 

deskami zajišťuje stabilitu a nosnost. Lahve zastávají funkční úlohu, ale mohou být vyuţity 

i jako dekorační prvek. 

Spodní, statickou část zaopatřují kanalizační trubky. Trubky rozřezávám po jejich 

délce, abych docílila ještě větší úspory materiálu. Jsou umístěny po kruhovém obvodu pra-

covní desky, se kterou jsou spojeny pomocí uhelníků. K zajištění ještě větší stability potru-

bí, spojuji jednotlivé půlkruhy k sobě po jejich obvodu slepením a přichycením pomocí 

šroubů ve dvou oblastech jednotlivých plášťů trubky. 

Bar je celkově rozloţitelný, není omezen velikosti. Pro návrh sestavuji dva stejně 

velké barové moduly vedle sebe a spojuji je deskou stejné velikosti jako je odkládací plo-
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cha baru. Doplňková deska leţí na odkládacích plochách barů a zajišťují ji hrdla lahví, jeţ 

bary prochází. 

 

Obr: 20.    Barový pult 

11.2.2 Závěsný stolek 

Stolek je tvořen stejným způsobem jako horní část baru. Půlkruhové díly jsou však 

stejné velikosti. Propojení lahví je celkově zachováno. Stolek je připevněn ke stěně pomocí 

konzol. Předností stolu je jeho mobilita. Mezi dvěma deskami vzniká úloţný prostor. Sto-

lek jsem v návrhu umístila ke stěně do výšce vhodné na stání. V případě ţe bychom u stolu 

chtěli sedět, jednoduše stůl rozloţíme. Odděláme horní desku, která je zajištěna ohnutým 

plechovým páskem proti vymrštění a lahve. Stůl pak nabízí moţnost výšky vhodné 

k posezení. Desky jsou stejné a tak se dají mezi stoly zaměňovat. 

 

 

Obr: 21.    Závěsný stolek 
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11.2.3 Ţidle 

Opět vychází ze stejné skladby jako bar. Zde zachovává systém spodní části baru. 

Skládá se z kanalizačního potrubí spojeného k sobě slepením a sešroubováním, a půlkru-

hové desky slouţící jako sedací plocha. Desku a potrubí spojují úhelníky. 

Půlkruhový tvar ţidlí umoţňuje spojení v jeden kruhový celek a vytvořit například 

odkládací plochu, či dát ţidli jiný funkční význam. 

 

 

 

Obr: 22.    Židle 

11.2.4 Úloţný prostor 

Úloţný prostor tvoří kanalizační potrubí. Trubky jsou buď rozřezány po své délce a 

tím vytváří police, anebo jsou nařezány na krátké díly a smontovány k sobě v jeden celek, 

dle plánovaného pouţití. Pro uloţení vinných lahví je nejvhodnější vyuţití potrubí a prů-

měru 15 cm. Při rozřezání se odstraňuje jedna čtvrtina obvodu pláště. Hrany jsou zapilová-

ny, aby nedošlo k poranění při manipulaci. Ke stěně potrubí připevňuji přišroubováním. V 

případě, ţe police z potrubí je větších délek nasunu na ni objímku stejného průměru, která 

zabrání rozevření a zajistí její tvarovou stálost. 
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Obr: 23.   Úložný prostor 

 

11.3 Celkově pouţitý materiál 

Barový pult, závěsné stolky i ţidle jsou vyrobeny ze stejných materiálů, kterými jsou 

kanalizační potrubí, dřevěná desky, lahve od vína. Úloţné prostory zastupuje pouze kanali-

zační potrubí. Osvětlení a doplňky v podobě lahví. Podlahu tvoří skleněné střepy, beton a 

stěrka. 

Veškeré vybavení i s podlahou a osvětlením lze vytvořit ze zbytku materiálu a odpa-

du. Všechny části se dají kdykoliv zaměnit, obměnit jejich dekor rozmístění a tvar. 
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Obr: 24.     Vinotéka 
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Obr: 25, 26,27.    Vizualizace místa 
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ZÁVĚR 

Práce splňuje zadání, které je zaměřeno na propojení vývoje a výzkumu v rámci in-

teriérové tvorby. Projekt se zabývá prací studentů. Je to první krok jak prosadit a začlenit 

mladé návrháře. Tento projekt by měl slouţit jako vodítko pro rozvoj a růst studentů a uni-

verzity. Moţnost být otevření novým moţnostem a vyuţit je. Jedná se o spolupráci studen-

tů s firmami v daném oboru. Kaţdý interiér bude uveden průvodní zprávou vypovídající o 

dispozicích, moţnostech návrhu, funkčnosti, informacích o produktech, jeţ budou v místě 

umístěny, a celková cena interiéru. 

 Potenciál celého návrhu projektu shledávám v moţnosti jak pro studenty získat 

zkušenosti přímo z reálného ţivota, navázání širší spolupráce s firmami a dalšími univerzi-

tami v rámci oboru. Získání praxe jiţ po dobu studia a moţnou výhodu v budoucí zaměst-

nanosti studentů, a tak se dostat do podvědomí, jako studen i jako vysoká škola. Propagace 

University Tomáše Bati je nedílnou součástí celého projektu, a sama univerzita jej můţe 

vyuţívat pro svůj prospěch a zviditelnění se. Jedná se o zcela ojedinělý originální nápad, 

který v rámci České republiky ještě neexistuje a můţe být velice uţitečným. 

 Závěrem bych celou práci zhodnotila jako velice přínosný návrh pro universitu do 

budoucna. Původním záměrem je snaha zařadit práci do studijních osnov specializací Fa-

kulty multimediálních komunikací, a realizovat ji v celém nebo částečném rozsahu. 

V případě ţe se této práce chopí někdo z vedení školy, nebo někdo z řad studentů a akce 

bude mít ohlas, doporučila bych její pravidelné pořádání. Doporučení není jen z důvodu 

moţnosti lepšího začlenění studentů a navázání kontaktu s firmami, ale i získání nových 

informací a zkušeností, vylepšit stávající stav a vytvořit si jedinečnou prestiţ a zviditelnit 

jméno Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a vše co s ní je spjato. 
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V zájmu bezpečného provozu akcí pořádaných v areálu brněnského výstaviště vydává akciová společ-

nost Veletrhy Brno tyto TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY. Zásady v nich obsaţené jsou 

povinni dodrţovat všichni zahraniční i tuzemští účastníci a jsou závazné pro příslušné odborné útvary 

společnosti. 

Technické podmínky 

1. Práce spojené s výstavbou a demontáţí, či bouráním smí být prováděny vţdy pouze v rámci a v 

souladu s právě platnými pracovně právními, bezpečnostními a ţivnostenskými ustanoveními. Vy-

stavovatel je povinen předloţit a.s. Veletrhy Brno (dále jen společnost) odboru projekce a kontroly 

(OPK) ke schválení ve dvou vyhotoveních technický projekt expozice v půdorysu a pohledu, včetně 

uvedení druhu pouţitého materiálu pro stavbu expozice. Schválenou dokumentací se musí prokázat 

při převzetí vytyčené výstavní plochy. 

2. Základní výška expozice včetně límce a poutačů je max. 3,5 metru, pokud v podkladech přidělené 

plochy - rastru není uvedena sníţená výška. Při schvalování projektu lze udělit výjimky. Maximální 

moţná výška expozice v pavilonech je dána jejich konstrukcí - přehled těchto výšek je uveden na 

www.bvv.cz/rent. Při povoleném překročení stanovené výšky 3,5 m je třeba dodrţet odstup 1m od 

sousedního stánku v této výšce. Uvedené omezení se nevztahuje na patrové expozice a exponáty. 

Veškeré graficky pojednané plochy směrem k sousední expozici ( vč. zavěšených poutačů ) lze 

umístit ve vzdálenosti min. 2 m od hranice sousední expozice. Vyjímky jsou moţné pouze na zá-

kladě písemného souhlasu souseda. 

3. Patrové expozice musí splňovat podmínky poţární ochrany - viz. kapitola 'Podmínky z hlediska 

poţární ochrany pro montáţ dvoupodlaţních expozic v pavilonech a na volných plochách v areálu' 

a 'Další podmínky hlediska poţární ochrany pro montáţ dvoupodlaţních expozic v pavilonech, 

pokud nejsou stavěny z odsouhlasených prvků' těchto předpisů. Tyto expozice jiţ ve stádiu záměru 

nebo studie musí být předloţeny k posouzení a schválení poţárnímu specialistovi společnosti - 

OPK. 

4. Architektonické ztvárnění a provoz expozice nesmí rušit nebo omezovat okolní expozice. Zadní 

nebo boční plochu stěny k sousedním expozicím nad základní výšku expozice 3,5 m je nutno upra-

vit jako bílé plochy tak, aby esteticky nerušily sousední expozice. Vyjímky v barevnosti těchto stěn 

jsou moţné pouze s písemným souhlasem souseda. Obrys pronajaté plochy nelze překročit ani nad 

úroveň stropní konstrukce. V případě zavěšení částí expozic nebo poutačů na stropní konstrukci 

pavilonů, kde je zavěšování umoţněno, je třeba vţdy předloţit písemný statický posudek. Statický 

výpočet se týká rovněţ všech sloţitých expozic a poutačů, včetně patrových stánků, atypických a 

rozměrných konstrukcí. 

5. Do kanalizačních vpustí, umyvadel a výlevek je zakázáno vylévat zbytky barev a jiných toxických 

látek, které by znečišťovaly nebo jinak ohroţovaly ţivotní prostředí. Tyto nespotřebované látky je 

vystavovatel povinen (nebo jím pověřená firma) na svoje náklady odvézt a zlikvidovat. 

6. Vystavovatel je povinen podlahové krytiny (koberce, PVC) včetně lepících pásek po demontáţi 

odstranit a odvézt na vlastní náklady. 

7. Vystavovatel je oprávněn propagovat své výrobky pouze ve vlastní expozici. Při hromadném rozdá-

vání reklamních tiskovin mimo expozici nebo při jejich shazování nad výstavištěm z objednaných 

letadel či balónů budou vystavovateli nebo propagované firmě vyúčtovány zvýšené náklady na 

úklid pavilonů nebo areálu vyvolané uvedenou činností. 



 

 

8. V případě nedodrţení stanoveného času pro odstranění beden a jiného balícího materiálu má ve-

letrţní správa právo nechat na náklady vystavovatele veškeré obaly odstranit bez nároku vystavova-

tele na náhradu. 

9. Je zakázáno vylepování informačních a propagačních materiálů na stěny, okna nebo jiné části kon-

strukce pavilonů. 

10. Před ukončením stanovené provozní doby v poslední den výstavní akce není dovoleno odstraňovat 

exponáty, provádět demontáţ a likvidovat stánek. 

11. Vystavovatel nebo jim pověřený realizátor jeho stánku je povinen před zahájením montáţe řádně 

převzít přidělenou výstavní plochu od správce objektu a tuto předat zpět správci po ukončení de-

montáţe včetně odstranění hrubých nečistot. 

12. Vstupy a vjezdy do areálu během montáţe, průběhu akce a demontáţe jsou řešeny v Organizačních 

pokynech vydaných pro jednotlivé akce. 

13. Při nesplnění těchto podmínek je společnost oprávněna uplatnit sankční opatření. 

 

Poţární ochrana 

1. V prostorách pavilonů je zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Kouření je povoleno jen 

v kancelářích, které jsou součástí pavilonů, dále v restauracích, bufetech a v průběhu akce v prosto-

ru expozic, které jsou vybaveny nehořlavými popelníky. Nedopalky z popelníků musí být ukládány 

jen do nehořlavých odpadových nádob a po skončení provozní doby denně vyprazdňovány. 

2. Pěnový polystyrén, fólie z plastů, textil ze syntetických vláken, rákos, sláma, papír, lepenka apod. 

není povoleno pouţívat pro výstavbu expozic, výplně stěn, zastropení a poutače. Všechny pouţité 

lehce hořlavé konstrukční materiály pro výstavbu expozic s funkcí střechy nebo plášťů (textilie 

nebo folie apod.) včetně dekorací nelze pouţít z hmot stupně hořlavosti C2 a C3 nebo musí být 

impregnovány proti ohni (rákos a podobné rohoţe). V konstrukcích střech, stropů a podhledů se 

nesmí pouţít hmot, které při poţáru odkapávají nebo odpadávají. Totéţ platí i u samostatných jed-

nopodlaţních objektů s membránami, stanovými a podobnými konstrukcemi a to i na volných plo-

chách. 

Vystavovatel je povinen před zahájením prací předloţit odboru projekce a kontroly nebo oddělení 

PO o této hořlavé úpravě platný protokol (atest) akreditované české zkušebny nebo protokol opráv-

něné firmy o impregnaci pouţitého hořlavého materiálu proti ohni (včetně uvedení pouţitého im-

pregnačního prostředku) a vzorek upraveného (impregnovaného) materiálu. Dekorační materiály z 

umělých hmot, které nejsou v samozhášivé úpravě (polystyrén, fólie z plastů, plexisklo, polykarbo-

nát apod. je nepřípustné pouţívat. Při výstavbě samostatných jednopodlaţních objektů na volných 

plochách musí být pro materiál lehkých plášťů s funkcí střechy či obvodové stěny (membránové, 

stanové a jiné obdobné vyztuţené či nevyztuţené textilie, různé fólie a pod.) při kapacitě nad 199 

osob uţito pouze nehořlavých hmot, při kapacitě do 199 osob lze uţít hmot stupně hořlavosti nejvý-

še C2 a C3. 

Při výstavbě expozice atypické konstrukce a poutače nad 3 m s pouţitím hořlavých materiálů je 

nutno prokázat poţární zatíţení, které nesmí přesáhnout 60 kg/m2. Pro průkaz výpočtu poţárního 

zatíţení a třídy hořlavosti lze pouţít platné ČSN. 

Reklamní poutače umístěné nad expozicemi (balóny, apod.) musí být odsouhlaseny samostatně při 

dodrţení následujících podmínek: 

     a. poutače nesmí překročit povolenou výšku výstavby stanovenou pro jednotlivé pavilony, 

    b. poutače nesmí být umístěny nad komunikacemi a zavěšeny na konstrukcích pavilonů, 

    c. k plnění smí být pouţity pouze nehořlavé a nevýbušné plyny. 
 

3. Svařování, pálení, navařování, tepelné dělení apod. mohou provádět jen osoby, které mají platný 

doklad opravňující k těmto pracem. Tyto práce mohou být započaty aţ po vyjádření zaměstnance 

odd. PO společnosti a za podmínky, ţe před jejich započetím budou prováděna veškerá stanovená 

poţárně-bezpečnostní opatření. Provozování pyrotechniky a umělého kouře nesmí mít vliv na funk-

ci poţárně bezpečnostních zařízení a v souladu s platnými předpisy a lze je provozovat aţ po před-

chozím projednání s vedoucím oddělení PO a po jeho souhlasu. 
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4. Mimo prostory postřikovny a vyhrazených míst je v areálu společnosti zakázáno stříkání a natírání 

nitrolaky a čištění jakýchkoliv zařízení hořlavými kapalinami. Rovněţ tak jejich skladování v expozi-

cích a pavilonech mimo schválené sklady je zakázáno. Ve výjimečných případech musí být práce s 

hořlavými kapalinami, případně jejich skladování projednáno se zaměstnancem oddělení poţární 

ochrany společnosti. 

5. Práce, při kterých vzniká drobný hořlavý odpad (hoblovačky, drtiny atd.) můţe povolit správce objektu 

s podmínkou, ţe pouţívané stroje a nářadí mají nainstal. vaky nebo odsávání. Průběţně pak musí být 

prováděn úklid hořlavého odpadu. 

6. Ve výstavních pavilonech - stavbách pro shromaţďování většího počtu osob je zakázáno umisťovat a 

provozovat tlakové láhve, nádoby a zařízení s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny. Pokud jsou 

součástí předváděného exponátu nebo technologie, je jejich pouţívání podmíněno schválením vedou-

cího oddělení PO a revizního technika provozu energetiky. 

Vystavovatel je povinen předem tento záměr oznámit na oddělení PO a předloţit příslušnému odbor-

nému zaměstnanci doklad o provedené tlakové zkoušce nádoby, vedení instalace a příslušenství. 

Základní podmínky provozu: 

     a. za provozu nesmí být zařízení ponecháno bez dozoru, 

    b. při dočasném opuštění místa provozu nebo v době nepřítomnosti obsluhy musí být uzavřen lah-

vový ventil a všechny uzávěry zařízení, 

    c. celé zařízení musí být zajištěno proti manipulaci nepovolanými osobami. 
 

7. Umísťování dopravních prostředků se spalovacím motorem v pavilonech není dovoleno. Pokud do-

pravní prostředek slouţí jako exponát, musí být zbaven pohonných látek (,mimo minimálního mnoţ-

ství pro výjezd) a elektrického zdroje (pokud to dovolí způsob elektroinstalace, musí být odpojen 

akumulátor). 

U exponátů s vlastním zdrojem elektrické energie musí být tento zdroj odpojen od instalovaných spo-

třebičů po ukončení prezentace nebo nejpozději do konce provozní doby kaţdého dne výstavy.  

8. Uţívání tepelných spotřebičů všeho druhu tuzemskými i zahraničními vystavovateli je dovoleno po 

splnění těchto podmínek: 

     a. spotřebiče musí být v nezávadném tech. stavu a mohou být uţívány jen k těm účelům, pro které 

byly vyrobeny, 

    b. kolem spotřebičů nesmějí být v nebezpečné vzdálenosti, tj. 80 cm a nad spotřebiči 100 cm uklá-

dány hořlavé materiály, 

    c. nemůţe-li být tato podmínka z důvodu prostorové těsnosti splněna, musí být hořlavé konstrukce 

zabezpečeny nespalným tepelně izolujícím obkladem (sádrokarton, lignát) a vzdálenost spotřebi-

čů od obkladu musí být 20 cm, přičemţ musí obklad přesahovat okraje spotřebiče do boku 10 cm 

a nad spotřebič 30 cm, 

    d. topidla, která usměrňují tepelné sálání do jednoho místa, musí být instalována tak, aby v tomto 

prostoru do vzdálenosti 1 m nebyly ţádné hořlavé nebo nesnadno hořlavé materiály a předměty, 

    e. pokud jsou topidla instalována na hořlavých nebo nesnadno hořlavých stolech, policích, atd., 

musí být podloţena nespalnou tepelně izolující podloţkou, 

    f. kaţdý spotřebič, který není výrobcem zhotoven pro provoz bez dozoru, nesmí být bez tohoto 

dozoru ponechán v provozu a musí být písemně určena odpovědná osoba za provoz spotřebiče. 



 

 

Při odchodu musí být spotřebič prokazatelně odpojen od sítě. V pavilonu E instalované nebo 

předváděné tepelné spotřebiče nesmí vyvíjet teplotu vyšší neţ 40 st. C. 
 

9. Manipulace, skladování a montáţní práce s exponáty, obaly, prodejním a jiným materiálem v úniko-

vých cestách, instalačních chodbách, v těsné blízkosti hasebných prostředků a zařízení elektrických 

rozvodů (rozvaděčů, rozvoden) jsou zakázány. Nepotřebné materiály (části montáţních prvků, obaly, 

apod.) musí být průběţně denně z pavilonu vyklízeny. 

10. Jakýkoliv materiál nesmí být s ohledem na poţární bezpečnost ukládán za stánky a na jeho stropní 

konstrukce. 

11. Prostředky PO, poţárně-bezpečnostní zařízení (poţární hydranty, nářadí v poţárních přístřešcích, pře-

nosné hasící přístroje, hlásiče poţáru, apod.), které je v areálu instalováno je moţno pouţít jen v pří-

padě poţáru. Pouţití, poškození a jiná manipulace s nimi musí být ihned hlášená údrţbě poţární 

ochrany na telefon č.3191. Tato zařízení nesmí být zastavována, přemísťována a musí být trvale pří-

stupná. 

12. V blízkosti vjezdů a vchodů do pavilonů, uzávěrů vody, podzemních a nadzemních hydrantů a tam, 

kde by při zastavení byl průjezd menší neţ 3 m, je zakázáno stání vozidel. Jestliţe je nutné v těchto 

prostorách zastavit, nesmí řidič opustit vozidlo. 

13. Pro předvádění strojů a zařízení mohou být ve stánku (v určeném skladě) zásoby surovin (hořlavých 

materiálů) na 1 den. 

14. Zřizování a instalování udíren, opékáren a jiných zařízení stánku v areálu výstaviště musí být předem 

projednáno se zaměstnancem oddělení PO společnosti, který po provedených poţárně-bezpečnostních 

opatřeních vydá povolení k provozu těchto zařízení. Při rozsáhlých a sloţitých zařízeních bude poţa-

dováno vyjádření o poţárním zabezpečení od zaměstnance provozovatele odpovědného za PO. 

15. Předměty a zařízení, které svými vlastnostmi ohroţují poţární bezpečnost osob a majetku, nesmí být 

pouţívány. 

16. Poţární závady, které nemohou být odstraněny vlastními prostředky a silami, musí být neprodleně 

ohlášeny zaměstnanci oddělení PO společnosti nebo poţární hlídce. Rovněţ tak je nutné hlásit poţární 

závady, které ohroţují poţární bezpečnost, i kdyţ byly způsobeny jinými účastníky. 

17. Poţární hlídky při akcích sledují a kontrolují stav poţární ochrany a činí opatření v mezích platných 

předpisů. Vystavovatelé jsou povinni umoţnit přístup do všech prostorů. 

18. Všechny východy z objektu musí být volně přístupné. Řešení sloţitých tech. problémů, poţárních zá-

vad, způsob a moţnosti jejich odstranění musí být projednáno včas (tj. před zahájením prací nebo ak-

ce) se zaměstnancem oddělení PO společnosti. 

19. Správce objektu je povinen zajistit, aby kaţdý vzniklý poţár, i kdyţ byl uhašen vlastními silami, byl co 

nejrychleji ohlášen ohlašovně poţárů na telefon č. 2200. Stejně je povinen ohlásit na tel. č.3191 kaţdé 

poškození nebo pouţití prostředků PO a poţárně-bezpečnostních zařízení rozmístěných v pavilonech. 

20. Z poţárně-bezpečnostních důvodů jsou vystavovatelé povinni při odchodu ze stánku odevzdat klíče na 

příslušné vrátnici. 

 

Podmínky z hlediska poţární ochrany pro montáţ dvoupodlaţních expozic v pavilonech 

a na volných plochách v areálu 

Montáţ dvoupodlaţních expozic můţe být prováděna na volných plochách mimo poţárně nebezpečný 

prostor stávajících objektů, v přízemí pavilonů A, B, C, D, E, F, G1, G2, H, V a Z a na galerii pavilonu B 

a C pouze se zábradlím za dodrţení těchto podmínek: 

1. Montáţ bude prováděna jen z prvků odsouhlasených z hlediska poţární ochrany (hořlavost a toxicita 

při tepelné destrukci). 

2. Expozice budou vyuţívány jako jednací, kancelářské nebo výstavní prostory bez zvláštního poţárního 

nebezpečí. V ţádném případě se nepovoluje pouţívat k montáţi jiné materiály, neţ schválené, nebo 

tyto materiály obkládat jinými hořlavými materiály. Dále se nepovoluje v prostorách stánků skladová-

ní snadno hořlavých látek nebo kapalin. Rovněţ zde nesmí být předváděny stroje nebo zařízení, které 

by mohly být iniciátory vzniku poţáru. 
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Směrnice pro zřizování a provoz prozatímních elektrických zařízení 

Prozatímní elektrická zařízení instalovaná při výstavních akcích v areálu společnosti musí být provede-

na podle ČSN 34 1090 a ČSN s ní souvisejících v návaznosti na vyhl. ČÚBP č. 48/82 Sb. § 4. Zejména 

je nutno dodrţet následující body: 

1. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím se provádí samočinným odpojením v soustavě TN-

C-S samostatným ochranným vodičem, nebo je moţno pouţit doplňkovou ochranu před nebezpeč-

ným dotykovým napětím proudovým chráničem s citlivostí 30 mA. Ochranný vodič musí spojovat 

všechny spotřebiče pouţité na expozici, vyjma přístrojů a spotřebičů tř. II a III, ochrana ţivých částí 

zařízení se provádí dle platných norem, předpisů a nařízení. 

2. Pro rozvod a el. instalaci stánku u něhoţ není pouţito materiálů hořlavých, je moţno pouţít šňůr a 

kabelů typu CYKY, CSGS a SYS, popřípadě kabelů a šňůr s obdobnými technickými vlastnostmi 

zajištěnými proti mechanickému poškození, upevněných vhodným způsobem, tak aby byla zajištěna 

bezpečnost tohoto vedení a neporušení jeho pláště. Spojování pouţitých kabelů a šňůr je povoleno 

systémem zásuvka - zástrčka, nebo v instalačních krabicích pro tento účel v elektrotechnice pouţíva-

ných. Spoje musí být provedeny tak, aby jejich přechodový odpor nepřesahoval hodnotu 0,1 ohmů a 

musí být odlehčeny od tahu z důvodu neţádoucího rozpojení. Nejmenší průřez pouţitého vedení je 

1,5 mm2. Nesmí být pouţito pro rozvod silnoproudu vodičů s jednoduchou izolací typu YH. U více-

násobných zásuvek musí být nepouţité zásuvky zajištěny proti moţnému zneuţití (černý odběr). Je 

zakázáno pouţívat roztrojky a jejich modifikace. 

3. Pro rozvod a el. instalaci provedenou na expozici, která je (nebo její část) provedena z materiálů 

hořlavých, na nichţ jsou vodiče uloţeny lze pouţit kabelů CYKY a CSGS. Při pouţití šňůr typu SYS 

je nutno tyto uloţit do ochranného obloţení tak, aby jejich uloţení odpovídalo platné ČSN ve vztahu 

k podkladovému materiálu. Spoje musí být provedeny tak jako v bodě 2. Jištění vedení v této expozi-

ci musí být o jeden stupeň niţší neţ je stanoveno pro pouţitý typ vodiče. Prochází-li vedení stěnou 

provedenou z hořlavého materiálu, musí být uloţeno v trubce, bezpečně chránící před moţným poţá-

rem. Příslušenství, jako jsou spínače, zásuvky, a rozvodné krabice musí být podloţeny nehořlavou, 

tepelně izolující podloţkou o síle 5 mm kopírující okraje namontovaného předmětu, popřípadě je 

moţno pouţít předmětů určených pro montáţ na hořlavém podkladě nebo do hořlavého podkladu. I v 

tomto případě nesmí být pouţito pro rozvod silnoproudu vodičů o průřezu menším neţ 1,5 mm2 a 

vodičů s jednoduchou izolací a je zakázáno pouţívat otevřených lustrových svorek nebo jejich ná-

hrad. Zakazuje se pouţívat vodiče typu YH. 

4. Svítidla musí být v provedení vyhovujícím ČSN 33 2180 v návaznosti na vyhl. č. 48/82 Sb. ČÚBP § 

4 a pro jejich montáţ a pouţití platí následující ustanovení: 
 

     a. výška svítidla nad podlahou je min. 1,8 m, nejsou-li provedena a RT odsouhlasena jiná bezpeč-

nostní opatření, 

    b. namontování osvětlovacích těles na stavební prvky z materiálů hořlavých je přípustné pouze 

tehdy, je-li dodrţena některá z následujících podmínek pro montáţ těchto spotřebičů (bez rozdí-

lu napětí, na které je těleso provozováno): 

     i. jsou-li osvětlovací tělesa všestranně uzavřena a výrobcem opatřena značkou, která značí, 

ţe těleso je určeno pro montáţ na, nebo do hořlavého podkladu, 

    ii. jsou-li osvětlovací tělesa opatřena podloţkou z nehořlavého materiálu, tepelně izolujícího 

 



 

 

materiálu o minimální síle 5 mm, kopírující montáţní plochu předmětu, 

    iii

. 

jsou-li osvětlovací tělesa umístěna a upevněna ve vzdálenosti nejméně 20 mm od upevňo-

vací plochy z materiálu hořlavého. 

Pozn.: Pro zřizování osvětlení malého napětí platí pokyny udané v části "Pokyny pro zřízení a 

montáţi osvětlení malého napětí". 
 

5. Expozice, v nichţ jsou vzájemně vodivě spojeny kovové části konstrukce a větší kovové celky, na 

nichţ jsou namontována elektrická vedení a zařízení se musí spojit s ochranným vodičem, obvykle s 

ochrannou svorkou rozvaděče. 

 

6. V provedené el. instalaci expozice, vyjma ledniček musí být zajištěna moţnost vypnutí hlavním vy-

pínačem v případě potřeby a nebezpečí. Hlavní vypínač expozice musí být umístěn tak, aby k němu 

byl moţný kdykoliv přístup. 

 

7. Pokyny ke zřízení a montáţi osvětlení malého napětí (nízkovolt)  

 Osvětlovací zařízení malého napětí se stává z následujících komponentů:  

     a. Přívod 230 V (primární strana) 

 Napájecí transformátor osvětlení malého napětí bývá zpravidla připojen na síť šňůrovým vede-

ním přes zásuvku 230 V v rozvodu stánku. Jako flexibilního vedení lze pouţít šňůr typu SYS, 

CSGS o nejmenším průřezu 1,5 mm2. V případě pouţití tohoto zařízení platí stejná podmínka 

jako v bodě 3 a 4 této směrnice. 

    b. Transformátor 

 Transformátor je poţadován bezpečnostní, odolný proti zkratu a v izolovaném obloţení, s pří-

slušným označením od výrobce. Při instalaci na hořlavý materiál musí tento transformátor spl-

ňovat stejné podmínky jako platí v bodě 4 pro svítidla. Není dovoleno pouţívat transformátorů 

otevřeného provedení. Výkon trafa je nutno volit dle připojeného počtu osvětlovacích těles, 

např. 6 těles á 50 W = 300 W cca S00 VA. Výkon trafa je obvykle udáván ve VA. Sekundární 

strana trafa musí být jištěna alespoň proti přetíţení. Elektronicky řízené transformátory mohou 

být v provozu bez jištění sekundárního vývodu za předpokladu, ţe jsou splněny následující 

podmínky: 

    - transformátor je odolný proti zkratu, 

   - proti přehřátí má zabudovanou tepelnou pojistku, 

   - jeho vinutí je jištěno proti přetíţení jsou-li dodrţeny podmínky jeho provozu, dané výrob-

cem ve vztahu k: 

    - druhu vedení, 

   - délce vedení, 

   - průřezu vodiče. 
 

 

    c. Vývod - obvykle 12 V (sekundární strana) 

 Vedení, pokud není pro tento účel konstruováno a vyrobeno autorizovaným výrobcem musí být 

aţ po světelný zdroj provedeno z vodičů izolovaných. Nejmenší moţný průřez Cu vedení je 

povolen 1,5 mm2 a dále potom v závislosti na velikosti protékajícího proudu a délce vedení 

vzhledem k úbytku napětí. 

    d. Osvětlovací tělesa 

 Osvětlovací tělesa musí být vybavena krytem světelného zdroje (ţárovky) nebo musí být pouţi-

to ţárovky s ochranným sklem. Dále platí pro jejich montáţ téţ bod 4. Expozice, u nichţ bude 

shledáno revizním technikem pověřeným společností porušení těchto uvedených ustanovení, 

budou odpojeny od dodávky elektrické energie. 
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Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci musí být zajišťována ve smyslu Zákona č.262/2006 Sb. Zákoník 

práce ve znění pozdějších předpisů a Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bez-

pečnosti a ochrany zdraví při práci a NV č.101/2005 Sb. o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí. 

2. Při dopravě v areálu je nutné dodrţovat Zákon č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o provo-

zu na pozemních komunikací společně s Vyhl. č.30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 

pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích a platný Dopravní 

řád společnosti. 

3. Nejvyšší povolená rychlost: 

    a. 
všech vozidel na komunikacích společnosti (pokud není omezena příslušnou dopravní značkou) 

je 30 km/hod 

    b. ve výstavních pavilonech, skladových a jiných objektech je povolena nejvyšší rychlost 5 km/hod 
 

4. Řidiči jsou povinni přizpůsobit rychlost jízdy shora uvedeným rychlostem, povaze nákladu, viditelnos-

ti, stavu vozovky případně okamţité dopravní situaci. 

5. Za účelem zajištění bezpečnosti návštěvníků v době konání veletrhů a výstav je provoz vozidel v pro-

storách areálu značně omezen. Pokud bude nutno výjimečně v tuto dobu provádět přepravu, je řidič 

povinen dát přednost chodcům, omezit rychlost jízdy tak, aby byla dosaţena maximální bezpečnost 

chodců. 

6. Zákaz vjezdu všech motorových vozidel do výstavních pavilónů bez příslušného povolení. 

7. Parkovat motorová vozidla není povoleno v místech kde je to zakázáno příslušnou dopravní značkou, 

vyhrazených místech pro stání poţárních vozidel, na chodnících a vegetaci v areálu. Parkování je po-

voleno jen na vyznačených parkovištích. 

8. Při montáţi, demontáţi a při provádění veškerých stavebních prací v areálu společnosti je nutno re-

spektovat předpisy o dodrţování bezpečnostních podmínek při provádění stavebních prací podle NV 

č.591/2006 Sb. o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stave-

ništích a NV č.101/2005 Sb. o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

9. Při provozu stavebních strojů a při práci na technických zařízeních je nutné dodrţovat Vyhl. ČÚBP č. 

48/82 Sb.ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví základní poţadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení a NV č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný 

provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

10. Veškeré práce ve výšce nebo hloubce budou probíhat dle NV č. 362/2005 Sb. o bliţších poţadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

11. Obráběcí stroje na kovy, dřevo a jiné pevné hmoty, pokud budou v provozu, musí být opatřeny 

ochranným štítkem proti odletujícím třískám. Brusky, pokud budou v provozu a jejichţ kotouče mají 

větší obvodovou rychlost neţ 10 m/sec., musí mít kryty z kotlového plechu alespoň 10 mm silného 

nebo z tvarového ţeleza stejné odolnosti. Proti odletujícím jiskrám je třeba umístit ochranné štítky. 

12. Při pouţití tabulového skla ve stáncích musí být hrany opracovány nebo chráněny tak, aby bylo vylou-

čeno nebezpečí poranění. Celoskleněné stavební dílce musí být označeny ve výšce očí. Spodní hrana 

skla na obvodu expozice musí být minimálně ve výšce 50 cm od země, aby nedošlo k prokopnutí. Smí 

se pouţívat jen skel, která vyhovují bezpečnostním poţadavkům. 



 

 

13. Při svařování a řezání kyslíkem, elektrickým obloukem nebo jiným způsobem tepelného spojování 

nebo dělení kovů, musí být pracovní prostor chráněn proti oslnění a odletujícím jiskrám včetně ochra-

ny podlahové krytiny tepelně izolující nehořlavou podloţkou. Pro tato předvádění musí být se zaměst-

nancem odd. PO společnosti vystaveno povolení a musí být zajištěna poţární bezpečnost. 

14. Jakékoliv otevřené nádrţe, jejichţ horní okraj není alespoň 30 cm nad podlahou je nutno náleţitě 

ohradit dvoutyčovým zábradlím 90 cm vysokým. 

15. Pro zdvihadla, vysokozdviţné vozíky, jeřáby, silniční vozidla všech druhů a autokary, pokud mají být 

v předváděcím provozu, musí mít vystavovatelé písemné povolení bezpečnostního technika společnos-

ti a předváděcí prostor musí být zabezpečen ohrazením. Taktéţ výrobek, který je předváděn, musí být 

ze strany vystavovatele zabezpečen tak, aby nedošlo ke svévolné manipulaci cizí osobou i v době mi-

mo předvádění. 

16. Vystavovatel, který hodlá vystavovat jakýkoliv zdroj ionizačního záření jiný, neţ nevýznamný podle 

zákona č. 18/1997 Sb. (atomový zákon) a jeho prováděcí vyhlášky SÚJB č. 184/1997 Sb. o poţadav-

cích na zajištění radiační ochrany, či během akce ho uţívat, je povinen tuto skutečnost ohlásit nebo 

poţádat o povolení v dostatečném předstihu Státní úřad pro jadernou bezpečnost-regionální centrum 

třída Kpt. Jaroše č. 5, 602 00 Brno a tento písemný souhlas předloţit bezpečnostnímu technikovi před 

zahájením akce. Před odesláním exponátů s radioaktivními zářiči jsou vystavovatelé povinni na vněj-

ším obalu zařízení zdůraznit přítomnost radioaktivních zářičů charakteristickým mezinárodním zna-

kem. Jako referenční zdroj k radioaktivním měřičům nesmí být pouţíván otevřený zářič. Přivezený 

zářič nebo radioaktivní látky musí vystavovatel ohlásit bezpečnostnímu technikovi společnosti. Z ra-

dioaktivních látek je moţno vystavovat jen uzavřené zářiče. 

Ochranné kryty uzavřených zářičů musí být voleny tak, aby v nejbliţším okolí v místě moţného prů-

chodu návštěvníků nebyly překročeny základní limity - viz § 9 citované vyhl. U menších a přenosných 

zařízení se zdroji ionizujícího záření je nutno zajistit jejich uloţení tak, aby bylo zabráněno jejich 

zcizení nebo manipulaci neoprávněnou osobou. 

17. Jedy a ostatní látky obecně škodlivé nesmějí být vystavovány. Vystavovány smějí být pouze jejich 

atrapy. Přivezené jedy musí vystavovatel ohlásit bezpečnostnímu technikovi společnosti. 

18. Vystavovatelé léčiv a omamných látek smějí vystavovat pouze atrapy. Vystavovatelé nesmějí rozdávat 

vzorky léčiv a omamných látek. 

19. Zbraně a jejich podstatné části mohou být vystavovány pouze ve vitrínách řádně zajištěných proti 

případnému zcizení. Zbraně a střelivo vystavované ve větším mnoţství musí být hlídány na vlastní 

náklad vystavovatele, a to nepřetrţitě po dobu konání akce, i v době pracovního klidu. 

20. Výbušniny a rozbušky nesmějí být vystavovány. Vystavovány mohou být pouze jejich atrapy. Odpa-

lovací přístroje a jiný k tomu potřebný materiál musí být zajištěny proti případnému zcizení. 

21. Veškeré zemní práce v areálu výstaviště související s předváděním vystavovaných stavebních a zem-

ních strojů a jakékoli zásahy do budov a zařízení v krytých a na volných plochách areálu jsou moţné 

výlučně na základě písemného povolení, které uděluje správce objektu. 

22. U všech galerií a plošinek expozic je nutno instalovat okopové lišty o výšce min. 0,10 m. 

23. Exponáty, které budou předváděny v provozu mohou obsluhovat pouze osoby k tomu opráv-

něné. Na vyţádání kontrolních orgánů - bezpečnostního technika společnosti nebo OIP musí 

se prokázat příslušným oprávněním. 

24. Vstupujte jen na pracoviště a do prostorů a zařízení, kam jste byli pracovně vysláni. 

25. Pohybujte jen po vyznačených komunikacích, kde není chodník zásadně choďte vlevo. 

26. Dejte pozor na naraţení, zakopnutí o uloţený materiál nebo nářadí. 

27. Nepohybujte se pod zavěšeným břemenem nebo v jeho nebezpečné blízkosti. 
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28. Nevstupujte do rozvoden, trafostanic a regulačních stanic plynu. 

29. Nepracujte bez pověření se strojním, elektrickým nebo jakýmkoliv jiným zařízením. 

30. Dbejte pokynů dopravního, bezpečnostního a poţárního značení. 

31. Respektujte zvukové signály řidičů vozidel při naváţení materiálu. 

32. Nevstupujte na pracoviště Veletrhy Brno, a.s. pod vlivem alkoholu, poţívat alkohol na pracovištích a 

přinášet alkohol na pracoviště je zakázáno. 

33. Kouření povoleno jen na vyhrazených místech. 

34. Dodrţujte hygienické limity hluku a vibrací ve vnitřních a venkovních prostorech stanovené pro denní 

a noční dobu dle NV 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací. 

35. V případě úrazu zaměstnance cizího zaměstnavatele, návštěvníka na expozici vystavovatele, právnické 

a fyzické osoby provádějící pracovní činnost na pracovištích Veletrhy Brno, a.s. vystavovatel povinen 

vzniklý úraz nahlásit bezpečnostnímu technikovy společnosti Veletrhy Brno, a.s.na telefonní číslo 541 

152 528 a dále sepsat záznam o úrazu podle nařízení vlády č. 494/2001 Sb. a jednu kopii předat spo-

lečnosti Veletrhy Brno, a.s.. 

36. Informujeme Vás o moţných zbytkových rizicích, které vyplývají z naší činnosti:  

   - Neoprávněný vstup na pracoviště nebo do vymezeného prostoru při provádění práce ve výšce 

   - Pád materiálu z výšky při vertikální nebo šikmé dopravě materiálu 

   - Pád pouţitého zdvihacího mechanismu při vertikální nebo šikmé dopravě 

   - Pád materiálu, nářadí z výšky při neopatrné manipulaci 

   - Pád osob z výšky při nedodrţení zásad kolektivního nebo osobního zajištění 

   - Uklouznutí po blátivém, namrzlém terénu, nebezpečí plynoucí z prohlubní a jiných nerovností 

terénu 

   - Naraţení, zakopnutí o uloţený materiál nebo nářadí 

   - Riziko výskytu prachu, hluku, vibrací 

   - Popálení rozstřikem kovu při broušení, svařování, apod. 

   - Úraz elektrickým proudem při přejíţdění špatně zakrytých kabelů 

   - Úraz při přejíţdění přívodů stlačeného vzduchu 

   - Úraz a následný poţár při přejíţdění přívodů technických plynů pro svařování 

   - Vznik poţáru při nedostatečném odstranění nebo zakrytí lehce vznětlivých látek 

   - Pohyb vozidel při naváţení nebo odváţení materiálu 

   - Nerespektování zvukových signálů řidiče nebo jiných předem určených signálů 

   - Moţný pád zavěšeného břemene a vznik úrazu, pokud by se osoba pohybovala pod ním nebo v 

jeho nebezpečné blízkosti 

   - Přejetí pohybujícím se mechanismem i ručně vedeným v případě nedodrţení bezpečné vzdálenosti, 

t.j. min.2 m od jeho maximálního dosahu nebo v místě na které osoba nevidí a neopustit je po zvu-

kovém znamení 

   - Vznik úrazu při prodlévání v prostoru otáčení, couvání, popojíţdění vozidel 

   - Úraz při neoprávněném pouţití nástrojů, strojů, zařízení, při odstranění krytů, apod. 

   - Provádění jakékoliv činnosti pro vlastní potřebu 

   - Neohlášení vzniklého nedostatku nebo závady 

   - Popálení, opaření při neoprávněném vstupu do kotelen nebo výměníkových stanic 

   - Vznik úrazu, popálení při nedodrţení příkazů bezpečnostních a poţárních tabulek 

   - Nedodrţení příkazů a upozornění dopravních značek 

   - Úraz při nebezpečném vystupování a nastupování do vozidla 

   - Úraz při přelézání, přeskakování a výstupu na dopravníky nebo opírání sebe nebo předmětů o je-

jich konstrukci a pásy 

   - Úraz při neoprávněném vstupu do rozvodny, trafostanice, regulační stanice plynu 

   - Pád na schodech v případě mokré obuvi nebo podráţky 
 



 

 

37. O veškerých moţných rizicích, informacích, pokynech v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v areálu společnosti Veletrhy Brno, a.s. musí být informováni všichni vaši zaměstnanci, právnické a 

fyzické osoby provádějící pracovní činnost v areálu společnosti Veletrhy Brno, a.s.. 

38. Upozorňujeme na povinnost dodrţovat veškeré technicko-bezpečnostní předpisy platné v areálu spo-

lečnosti Veletrhy Brno, a.s. a ostatní předpisy vyplývající z vaší činnosti (včetně předpisů poţárních, 

hygienických, týkajících se bezpečnosti práce a zákona o odpadech). 
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