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ABSTRAKT
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby studentského nábytku. V teoretické
části přibliţuji a rozčleňuji problematiku nábytku, změn v bydlení, pozastavuji se nad
ţivotností jako průvodním aspektem nábytku a analyzuji potřeby nábytku pro studenty.
Teoretickou část zakončuji rešerší technologií materiálů pouţívaných v nábytkářství,
způsobem a účelem balení nábytku. V praktické části této práce naleznete širší poznatky
o konceptu této práce. Nakonec následuje konkrétní technologické a materiálové řešení
konstrukce a samotné sloţení interiérového systému.
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ABSTRACT
This thesis deals with creation of student furniture. In the theoretical part I dissect the
issues of furniture, changes in living, suspend on durability as a accompanying aspect of
furniture and analyze needs of student furniture. The theoretical part is ended by
technology and material research used in furniture and by furniture packaging. In the
practical part of this work you will find wider knowledge about the concept of this project.
At the end followed by specific technological and material solutions of construction and
main composition of the interior system.
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ÚVOD
Zvolenie daného tématu povaţujem za logické vyústenie svojich záujmov, aktivít
a skúseností, ktoré som nabral počas štúdia. Motívom mojej práce je pomocou týchto
znalostí a skúseností vytvoriť sadu modulárneho nábytku, ktorý priaznivo poslúţi jasne
stanovenej cieľovej skupine, ktorú v tomto prípade tvoria študenti.
Výnimočnosť prevedenia obsahu mojej bakalárskej práce sa snaţím stavať na
novátorskom prístupe v tvorbe nábytku a pouţitím netradičného materiálu v tomto
segmente. Ďalej sa snaţím riešiť problémy spojené so študentským bývaním
sofistikovaným a jednoduchým spôsobom tak, aby výsledné riešenie poskytovalo intuitívne
pouţitie. Tieţ sa usilujem, aby samotné riešenie problému ostálo skryté pred očami
uţívateľa a poskytlo mu hodnotný podvedomý, ako aj vedomý záţitok.
V teoretickej časti priblíţim zákonitosti problematiky nábytku a bývania a uvediem
fakty a moţnosti tvorby s rôznym materiálom v tvorbe nábytku. Tieţ sa pozastavím nad
aspektami a poţiadavkami na klasický, ako aj študentský nábytok a dôkladnou analýzou
dospejem k niekoľkým cieľom, ktoré sa budem snaţiť splniť.
Praktická časť bakalárskej práce opisuje samotný koncept a odvoláva sa pri tom na
zistené a dosiahnuté poznatky v teoretickej časti. Ďalej tieţ vykresluje, akým spôsobom
vyuţívam konkrétne materiály a technológie, moţnosti konštrukčných princípov a techník
a nakoniec charakterizuje samotné zloţenie a obsah výstupu mojej bakalárskej práce.
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NÁBYTOK

Bývanie je jedna zo základných potrieb človeka. Nie je to len úkryt pred nepohodou, ale
celá škála emocionálnych pôţitkov človeka, vytvárajúca pocit domova a pohody.
Najvýznamnejšou zloţkou bytového prostredia je nábytok. Na rozdiel od technických
a sanitárnych predmetov, kde oceňujeme predovšetkým dobrú funkciu, je pri nábytku ďaľší
aspekt a to aspekt citový. Súčasný interiér a nábytok musí byť preto miestom odpočinku,
zábavy, práce, intímneho ţivota ale aj spoločenskej činnosti.

1.1 Nábytok všeobecne
Nábytok ako taký môţme rozdeliť do niekoľkých skupín. Napríklad obývací nábytok, ktorý
je hlavne určený do priestorov obývačky a miestností s najčastejším výskytom ľudí.
Obývací nábytok ponúka rôzne riešenia na potreby spojené s voľným časom v rámci
interiéru, odpočinkom a domácimi aktivitami. Ďalej je tu napríklad rekreačný alebo
relaxačný nábytok. Tento nábytok má poskytovať miesto na regenerovanie a dopĺňanie síl
a energie. Pocit blaha a pohody. Druhov alebo skupín je viac, avšak spomeniem hlavne
modulárny nábytok.

Obrázok 1: modulárny stolík
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Je to vlastne nábytok zaloţený na funkčnosti a moţnosti kombinácie jednotlivých
častí, ktoré je moţne variovať a meniť medzi sebou a dodať tak nový účel rovnakým
veciam, nový kontext. Modulárny nábytok má určité obmedzenia v tvarosloví avšak
ponúka väčšiu škálu pouţitia. Tento princíp je moţné aplikovať v rôznorodých oblastiach
tvorby a rôznych typoch nábytku.
Počiatky prefesionálneho prístupu k otázke bytovej kultúry siahajú do dvadsiatych
rokov minulého storočia a súvisia s obdobím funkcionalizmu. Tento odbor sa začal skúmať
ako súbor činností, funkcií. Bývanie je dinamický proces, ktorý sa odohráva
v obmedzenom priestore bytu alebo domu a vytvoriť tak funkčné a estetické zariadenie
interiéru je priebeţný a náročný proces vyţadujúci teoretické znalosti. Najdrahšie bytové
zariadenia nemusia byť najlepšie alebo najvýhodnejšie. Veď pri varení, jedlo ktoré je
uvarené z drahých surovín, nemusí byť zákonite dobré a zdravé. [1]

1.2 Nábytok a zmeny počas bývania
Počas ţivota stárneme, menia sa naše zvyky a potreby. Týmto zmenám sa musí prispôsobiť
náš byt ako priestor slúţiaci k relaxácií a ostatným činnostiam bývania. Z toho vyplýva, ţe
nábytok sa nesmie stať v procese bývania príťaţou, nesmie obmedzovať človeka, ale zato
by mal umoţňovať svojou variabilitou dinamický vývoj našich potrieb, dinamický prístup
k usporiadaniu v miestnosti, v prostredí. A pri otázke variability nábytku je preto dôleţitý
vzťah človeka k nábytku, ale aj vzťah nábytku k priestoru. Nábytok je podriadený
potrebám človeka a priestoru, nie naopak. Musí teda zaistiť plynulý chod domácnosti,
obývaného prostredia. Je to súhrn funkcií, činností bývania, ale aj výsledok medziludských
vzťahov, ţivotných spôsobov a návykov. Je nutné nájsť správny vzťah veľkosti priestoru
a nábytku, ktorého nesmie byť toľko, aby priestor ovládal a nenechal tak dostatok miesta
pre človeka. Ako vzor môţe byť škandinávsky alebo holandský nábytok, námornícky, ktorý
bol podriadený častému presunu a potrebám námorníkov. Námorníci odchádzali
s minimom vecí a tento minimalizmus vnášali aj do svojich interiérov. Napríklad
v japonsku sú interiéry zväčša minimalistické a to z dôvodu hroziaceho zemetrasenia. [2]
Pre mňa je cieľovou skupinou študent. Študent má podobné návyky ako námorník.
Nie ţe by sa vydával na plavby za objavovaním sveta, i keď často tomu tak je, ale práve
relatívne časté sťahovanie, potreba premeny priestoru, a v neposlednej rade niţší finančný
rozpočet bude v mojej práci hrať dôleţitú úlohu. Preto treba pri zariaďovaní

UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací

12

uprednostňovať funkciu, ale popri tom nezabudnúť na estetickú stránku veci a ergonómiu.
Tak isto aj zmena účelu alebo miesta umiestnenia nábytku počas bývania je dôvod, prečo
myslieť dopredu na zámenu funkcií miestností, ich delenie alebo nároky na ţivotnosť.

1.3 Ţivotnosť nábytku
Ţivotnosť je dôleţitý aspekt spojený so štýlom ţivota, plánovaním, osobnými nárokmi
a preferenciami k potrebám bývania. Ţivotnosť je podľa mňa priamo spojená s očakávaním
uţívateľa a jeho nárokmi. Nábytok sa teda kvalitatívne, materiálovo a cenovo podriaďuje
podľa toho, aká ţivotnosť a aké pouţívanie sa od tohto zariadennia očakáva.
Rodina, mladomanţelia napríklad, ktorí uvaţujú o spoločnom bývaní a neplánujú deti, si
bývanie zariadia po svojom a budú očakávať nábytok, ktorý splní rôzne účely v rôznej
škále spojené práve s momentálnymi potrebami danej dvojice. V prípade polygamného
vzťahu trojice alebo podobne. Nábytok v tomto štádiu ţivota by teda mal splniť očakávania
a potreby diametrálne iné, neţ sú funkcie spojené s ďaľším štádiom ţivota. Univerzálna
cesta, ktorá splní čiastočne spoločné nároky vo viacerých štádiach ţivota, ako napríklad
študentský ţivot, „single“ stav, predmanţelský ţivot, ţivot mladomanţelov, ţivot mladej
rodiny alebo ţivot s detmi, môţe mať určité, aţ enormné funkčné nedostatky na úkor
dlhodobého úţitku a v tomto smere nedostatky nejakej univerzálnej zlatej cesty. Preto si
myslím, ţe je vhodné preferovať funkciu nábytku vzťahujúcu sa na konkrétne
krátkodobejšie štádium bytia a s tým spojené aj ekologické zmýšlanie vzťahujúce sa na
otázku pomeru medzi vynaloţenými energetickými a materiálovými vstupmi a ţivotnosťou
výrobku a naplnením očakávaní od tohto nábytku.
Inak povedané, myslím si, ţe má väčší zmysel vytvoriť nábytok pre človeka na
konkretné štádium, segment jeho ţivota, napríklad v mojom prípade študentský ţivot
a splniť očakávania, ktoré sú v tento moment relevantné a potrebné a tieţ zohľadňujú fakty
spojené s týmto faktorom, ako napríklad krátkodobý účeľ, náklady, vysoká šanca
k poškodeniu nábytku, potrebná výmena a podobne. A tieto faktory z väčšej časti ostávajú
alebo sa menia aj pri iných štádiach ţivota. Nieje podľa mňa vhodné si zaobstarávať drahý,
kvalitný nábytok, ktorý samozrejme nie je zlý, ale vzhľadom na vynaloţené energie,
materiály a prácu potrebné na vytvorenie tohto kusu nábytku je krátkodobé uţívanie
neekonomické, neekologické a nesprávne. V dlhodobom uţívaní sa tieto aspekty strácajú,
avšak ako som uţ spomenul, s ohľadom na čo najširšie splnenie dlhodobých účelov sa
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eliminuje dôkladnosť splnenia daných ľudských potrieb vyplývajúcich z momentálneho
stavu ţivotného štádia.

1.4 Štýl a vkus nábytku
Najprv treba definovať čo je štýl a čo je vkus. Štýl zariaďovania interiéru môţe byť rôzny
a to napríklad moderný, rustikálny, staroţitný a prípadne jeho kombinácie. Voľbu štýlu
určiuje náš vkus. Byt je teda odrazom našej osobnosti, aspoň by mal byť. Vkus je
objektívny úsudok o veciach. Ak teda vyberáme podľa vlastného úsudku, byt pre nás má
určitý štýl. Keď človek, ktorý nemá vlastný úsudok zariaďuje byt, často kopíruje, podľa
toho, čo je „trendy“ alebo „IN“ ale byt potom stráca osobitý charakter vo vzťahu k danému
človeku, ľudom. Pri voľbe štýlu sme často ovplivnený detstvom, drţíme sa tradícií, voľbou
štýlu vyjadrujeme vzťah k rôznym hodnotám. Z historického hľadiska sa pochopiteľne štýl
líši teritoriálne a počas vývoja človeka sa vyvýjal rôzne v iných oblastiach ţivota, sveta
alebo skupín. Staroţitný nábytok bol obľúbený uţ v minulom storočí, bol vţdy veľmi
drahý. Môţeme s ním zariadiť celý byt, ale môţe byť tieţ výraznou dominantou moderného
interiéru. Sloh nábytku môţme rozdeliť do niekoľkých kategórií. Do staroţitného nábytku
patria slohy ako napríklad grécky, rímsky, románsky, gotický ale aj empírový, secesný,
moderný a mnoho ďaľších. Mňa zaujíma pohľad na moderný sloh. Ten vychádza hlavne
z funkčnosti.

Krásu

nevytvárajú

dekorácie,

ale

odpovedajúce účelu nábytku a pouţitej konštrukcií. [2]

harmónie

proporcií

a materiály
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Obrázok 2: minimalistický interiér

Dominuje tu takzvaný minimalizmus. Sú to jednoduché odľahčené tvary bez ozdôb,
dominantná je funkčnosť, často sa opakuje tendencia minulých rokov. Obecne platí, ţe to,
čo je módne v odeve sa s miernym odstupom prenáša tieţ do interiéru. Európsky dizajn
v súčasnosti najviac ovplyvňuje Taliansko a Francúzko. Módne trendy sa prejavujú na
medzinárodných salónoch nábytku, napríklad v Paríţi, Kolíne nad Rýnom a Miláne.
Postmoderný sloh sa presadzoval najviac v osemdesiatych rokoch. Obsahuje prvky
z rôznych štýlov, je to sloh protikladov. [2]
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POTREBY A ASPEKTY ŠTUDENTSKÉHO BÝVANIA

Čo sa týka potrieb a aspektov v rámci študentského bývania, jemne sa líšia od iných
potrieb rôznych iných cieľových skupín. Sú tu nároky, ktoré prevládajú nad ostatnými
a ktorým je podľa mňa treba venovať viac pozornosti. Predovšetkým je tu odlišný spôsob
ţivota študentov. Bavia sa, zaţívajú nové veci, preţívajú nové skúsenosti, trpia pre nich
veľkými výdavkami a nedostatkom financií, zaţívajú lásky a sklamania a v neposlednej
rade aj študujú. Študentský ţivot je v prvom rade o zábave, vedomostiach a chybách.
A často sa všetky tieto aspekty premietnu na nábytok.
Študenti sa relatívne často sťahujú, často cestujú. Zhruba kaţdý rok hľadajú nové
ubytovanie, ak bývajú ďalej od domova a ţijú na internátoch, privátoch alebo v bytoch. Je
tu teda dôleţitý moment prenášania a nakupovania nového zariadenia potrebného
k bývaniu. Problém nastáva uţ v bode, kedy si študent potrebuje kúpiť napríklad nejaký
základný nábytok potrebný ku kaţdodenným osobným potrebám. Stôl na písanie, stolička
na pohodlné sedenie a iné. Lacné náhraţky nie vţdy myslia na ergonómiu, pohodlnosť
a komfort človeka. Dnes veľa študentov presedí a strávi veľa času v interiéri pri práci
s počítačom a písaní. Kaţdopádne ţivot študenta sa ale netočí len okolo základných potrieb
kaţdodennej rutiny, ale práve naopak, študent by si rád doprial trochu „luxusu“.
Vzhľadom na fakt, ţe kvôli nedostatku financií, sťahovaniu alebo krátkodobému
pobytu je nepredstaviteľné si študentský ţivot osladiť v tomto chápaní nadštandartným
nábytkom ako je gauč, pohovka, ...a vôbec rozšíriť si interiér o relaxačné miesto, miesto
pohody a voľného času.
Dovolím si dokonca tvrdiť, ţe tu v tejto oblasti je na trhu diera a čo sa týka
študentského segmentu nábytku, nie je moc z čoho vyberať a nezaťaţiť pri tom do veľkej
miery rozpočet študujúcej osoby. O to viac, keď prihliadneme na vlastnosti, ktoré by mal
nábytok spĺňať a ktoré boli spomenuté doteraz.
Je nemysliteľné, aby som si ako študent kúpil kvalitný nábytok na pol roka alebo rok
a po skončení roku, po skončení školy, všetko sťahoval na prázdniny domov a naspäť. Sú
to ďaľšie náklady navyše. Ak by som ale mal moţnosť si na toto krátke časové obdobie
kúpiť nábytok, ktorý by nebol drahý, zloţitý na prenášanie, bol by účelový a štýlový
a nevadilo by mi prípadné poškodenie nábytku, preto ţe rýchla a lacná výmena alebo
zlikvidovanie na konci štúdia je vďaka nízkej cene „bezbolestná“. V tomto prípade by som
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si takýto nábytok určite kúpil a spestril si tak ţivot. A to sa navyše bavíme o cieľovej
skupine študentov, ktorá má významný potenciál rozšírenia tejto myšlienky, vyuţitia
a zalúbenia si tohto konceptu mezdi sebou a vytvoriť tak nový trend...

2.1 Potreby a funkcie nábytku
Primárne potreby, ktoré nábytok musí spĺňať na pohodlné a zdravé uţívanie sú napríklad
aspekty ako ergonómia, funkčnosť, bezpečnosť a rozmerová kompaktnosť pre daného
uţívateľa. Vzájomné ideové a tvarové prepojenie konceptu nábytku medzi sebou môţe tieţ
skvalitniť celkový pohľad na daný nábytok.
Ďalej sa vedľajšie potreby nábytku môţu líšiť individuálne od našich potrieb, od
očakávaní uţívateľa, cieľovej skupiny. Ak zobereme do úvahy sekundárne potreby spojené
s cieľovou skupinou študentov, tak nám potreby, ktoré by tento nábytok mal spĺňať
jednoducho vypadnú priamo z kontextu.

2.2 Cena nábytku
Prvý a asi najdôleţitejší aspekt zohráva cena. Nábytok musí byť teda navrhnutý
sofistikovane a dôkladne tak, aby jeho dizajn, technologické prevedenie, vyuţitie sériového
materiálu a následná sériová výroba nevyuţívala nadštandardné a zloţité postupy, ktoré by
zákonite svojimi poţiadavkami zvyšovali konečnú cenu za kus. Ak sa teda bavíme
o študentskom nábytku, mal by byť čo najviac optimalizovaný pre konečnú výrobu, viac
neţ beţný nábytok a tento bod v ceľkovom dizajne a prístupe zohráva podstatnú roľu
v kaţdom štádiu navrhovania.
Ak cena nábytku nebude príliš vysoká, splní aj potrebu krátkodobého vyuţitia
spojeného s neustálym cestovaním a sťahovaním, opravou alebo nahradením. Nič nebude
brániť v tom, aby bol tento nábytok v prípade potreby vyhodený, nahradený, recyklovaný
alebo darovaný ďalej.

2.3 Variabilita a kompaktnosť nábytku
Ďaľším dôleţitým aspektom v navrhovaní študentského nábytku je práve potreba čo
najvačšieho vyuţitia a univerzálnosti nábytku v čo najmenšom priestore, nakoľko zvyčajne
študent nedisponuje veľkým mnoţstvom osobného priestoru.
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Nábytok by mal dokonale splniť základné účely a potreby študenta ako napríklad
pracovné potreby alebo úloţný priestor, no v neposlednej rade by mal poskytnúť širšie
rozvíjanie voľného času a zázemie, ktoré poskytne priestor na zábavu, relax, spoločnosť
a podobne... Ak by som teda dokázal s minimom nábytku splniť svoje kaţdodenné
základné pracovné potreby a následne si s tým istým nábytkom jednoducho a rýchlo, bez
zbytočných ťaţkostí rozšíriť svoje miesto o relax a zábavu, naplnil by som oveľa širšiu
škálu potrieb študenta.
Konkrétne priblíţim len drobný klasický príklad. Študent bude potrebovať písať,
pracovať na počítači, jesť, sedieť a uloţiť si potreby s týmto spojené. Budem disponovať
teda stolom, sedadlom a nejakým úloţným priestorom. Tieto veci splnia moje potreby
a dajme tomu, ţe s takýmto zariadením bude disponovať kaţdý člen spoločného objektu,
v ktorom bývajú priemerne štyria aţ piati študenti. Len tieto základné poţiadavky,
základný nábytok vynásobený počtom bývajúcich zaberá značné mnoţstvo priestoru,
v ktorom študenti ţijú a pracujú. Ak by som ale chcel pohostiť známych a priateľov, trpel
by som nedostatkom prostriedkov na pohostenie a zábavu spoločnosti. Preto, ak by si
študent mal zaobstarať nejaký ďaľší nábytok, ďaľšie vybavenie do objektu kde ţije spolu
s ďaľšími členmi domácnosti, mal by teda tento nábytok zaberať čo najmenej miesta
a nemal by poskytovať len konkrétny, jeden účel, ale práve naopak. Nájsť účel svojim
tvaroslovím, prevedením alebo prispôsobením v rôznych situáciách alebo okolnostiach.
Ak je teda nábytok viacúčelový, prispôsobiteľný, modulárny a variabilný, lacný
a funkčný, ak splňa nejakú z týchto atribútov, aţ vtedy je umiestnenie takéhoto
priestorového objektu obhájiteľné medzi ostatnými členmi, spolubývajúcimi.
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ANTROPOMETRIA A ERGONÓMIA NÁBYTKU

Rozhodujúcim faktorom pri navrhovaní nábytku sú rozmery ľudského tela alebo
vzdialenosti dôleţitých kĺbových spojov. Antropometria je veda, skúmajúca meranie tela
za účelom zistenia odlišností. Vznikla na konci storočia a slúţila najskôr v oblasti
kriminalistiky. V súvislosti s problematikou dizajnu sa začala vyuţívať v dvadsiatych
rokoch, kedy škandinávsky dizajnér Kaare Klint začal prispôsobovať rozmery predmetov
kaţdodenného pouţitia rozmerom človeka.
V hromadnej výrobe zostáva uţívateľ anonymný. Vie sa o ňom len to, ţe patrí do
istej skupiny jedincov, v tomto prípade študentov. Snaha dizajnéra a výrobcu
optimalizovať a racionálne antropometricky štandardizovať výrobky musí preto vychádzať
zo znalostí štatistických vlastností telesných rozmerov v populácií predpokladaných
uţívateľov. Individuálnu výrobu je moţné uplatniť pre neobmedzené mnoţstvo typov
ľudských postáv no cena v tomto prípade s kvalitou rapídne stúpa. Hromadná výroba však
musí produkovať veľké série rozmerovo rovnakých výrobkov. Čím rozsiahlehšia séria, tým
ekonomickejšia je výroba. Z toho teda vyplýva nutnosť obmedziť sa pri výrobe na určitú
mnoţinu typu postáv a vyrábať výhradne pre túto skupinu. [3]
Pri navrhovaní nábytku by dizajnér mal ovládať znalosť stavby tela, pohybového
systému a riziká pri vzniku bolesti. Tieţ je dôleţitá antropometira a ergonómia vo vzťahu
k nábytku. Dôleţité je tieţ poznať zásady správneho sedenia, leţania a odpočinku
s ohľadom na vhodný nábytok. V neposlednej rade má zásadný vplyv aj pouţitý materiál
a konštrukčné riešenie návrhu.
Ergonómia vznikla počas druhej svetovej vojny. Vtedy britský vedci nechápali,
prečo padajú lietadlá, aj keď nie sú odstreľované. Prišli na to, ţe príčinou väčšiny havárií je
zlyhanie ľudského faktoru, pilota, ktorý v stresovej situácií nezvládol ovládanie zloţitej
palubnej dosky. Preto sa prístroje museli upravovať a umiestňovať tak, aby vyhovovali aj
vo chvíli, keď je pilot rozrušený či unavený. Ergonómia je teda interdisciplinárna veda,
ktorá skúma vzťah človeka a jeho prostredia. Bere v úvahu anatomické, fyziologické
a psychologické faktory rovnako ako chovanie, kapacita a limity človeka. [4]
Ergonomické prostredie bytu je určované hlavne nábytkovými predmetmi a ich
relaxačnými schopnosťami. Nábytok výrazne ovplivňuje nie len chod bývania, pohodlia,
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vzťahy medzi ľudmi, toxicitu prostredia, ale hlavne fyziologickú pohodu a relaxáciu
človeka. [4]

3.1 Vplyv nábytku na zdravie človeka
Pri navrhovaní nábytku je treba zohľadňovať človeka v jeho rôznorodostiach, ako je
napríklad telesná výška, hmotnosť, vek, pohlavie, rasa, povolanie. Aj cez uvedené rozdiely
musí vzájomný vzťah medzi uţívateľom a navrhnutým zariadením zaisťovať pohodlný
a bezpečný pôţitok. Nábytok teda musí intuitívne a jednoduchou formou slúţiť na
bezprostredné pohodlie uţívateľa.
Nábytok môţe mať na človeka a jeho zdravie obrovské následky. Či uţ pozitívne
pri kvalitnom splnení ergonomických poţiadaviek nábytku alebo negatívne v prípade
nesprávneho prístupu dizajnéra a nerešpektovania základných zákonitostí medzi človekom,
stavbou tela a nábytkom. Nedostatok zdravého pohybu, vhodnej záťaţe a dostatočného
odpočinku a regenerácie síl vedie ku vzniku moderných civilizačných chorôb. Prispieva
k tomu zhon, spoločenská neistota, stres, zlé ekologické podmienky atď. Dochádza
k ochoreniu chrbta a pohybového ústrojenstva, ochoreniu vysokým krvným tlakom,
zaţívacie choroby, psychycké choroby, syndróm vyhorenia, sexuálne poruchy atď.
Z histórie je známy nárast bolestí chrbta u obchodných cestovateľov v Anglicku v 19.
storočí pri nástupe ţeleznice. V 20. Storočí nárast vertebrogenných porúch pri presunoch
/obyvateľov do zamestnania. V 21. Storočí nárast chorôb vplivom nástupov počítačov. [4]
Pracovný a odpočinkový nábytok (zlá konštrukcia, nevhodné materiály, nevhodné
pracovné sektory) má taktieţ vplyv na vznik zdravotných problémov. Nesprávne drţanie
tela pri práci odčerpáva aţ 40% osobného výkonu. Hlavne na počítačovom pracovisku je
zaregistrovaný nárast subjektívnych problémov a to napríklad bolesti hlavy, šije, ramien,
rúk, ţalúdku, kríţov a bolesti nôh. Bolesti chrbta sa podľa štatistiky zvýšili o 17,3% a sú
ako „choroba pohybového ústrojenstva“ najčastejším dôvodom pracovnej neschopnosti.
Negatívne účinky na chrbticu a pohybový aparát má aj spanie na nevhodnom lôţku.
Prirodzená regenerácia organizmu je zaistená napríklad dobrým leţaním, dinamickou
chôdzou alebo dinamickým sedením. [4]
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3.2 Sedací nábytok
Sedenie je jednou zo základných špecifických funkcií. Existuje uţ od doby, kedy sa človek
naučil vzpriamenému drţaniu tela a chôdzi a kedy si tímto spôsobom uvolnil ruky pre
širokú škálu potrieb jedinca. Poznávanie človeka a jeho potrieb správneho sedenia pri jedle
či pri určitej pracovnej činnosti dáva stále presnejšie podklady pre vytvorenie
ergonomického sedacieho nábytku. Nesedíme preto, aby sme sedeli, ale preto, aby sme
jedli, bavili sa alebo pracovali. Správne riešené sedenie umoţní uţívateľom príjemné
posedenie s rodinou a priateľmi nie len počas krátkej doby, ale i v dlhodobom časovom
rozmedzí bez pocitu bolesti chrbta alebo pocitu nepohodlia. Dizajnér a konštruktér musí
vedieť, ţe ergonomicky správne sedenie pôsobí ako prevencia škály chorôb. Sedací
nábytok má umoţniť a uľachčiť rôzne činnosti. Jeho dôleţitou funkciou je odpočinok.
Pojem zdravého sedenia nemôţeme zjednodušovať na výskyt či absenciu chorôb, ale na
telesný, duševný a sociálny komfort. [5]
Z hladiska dosiahnutia dobrej funkcie sedenia sú dôleţité tieto parametre sedacieho
nábytku: Výška sedadla (sedacej plochy) by nemala byť tak vysoká, aby stlačovala spodnú
časť stehien (podkolenné cievy), ani tak nízka, aby dochádzalo k zagulateniu chrbta a tlaku
na brušné partie. Výšku sedáku určuje teda výška dolného okraja stehna v podkolení pri
nohe ohnutej do pravého uhlu. Doporučuje sa tieţ, aby sa u univerzálnejších sedení
určených k dlhodobejšiemu sedeniu vychádzalo s telesných rozmerov ţien, to znamená,
aby výška nepresiahla 42–43cm. Širka sedadla má zaistiť dostatočný priestor pre boky
a spodnú časť trupu. Pre dlhodobo sediacich je výhodnejšia šírka o niečo väčšia, aby
umoţnila zmenu polohy. Určujúca je vzdialenosť hrebeňov panvovej kosti s pripočítaním
10–15cm na hrúbku odevu a podobne. Tento rozmer sa blíţi šírke ramien. Je moţné preto
vychádzať aj z týchto rozmerov. Je treba tieţ zaistiť podperu stehien aj pri ich rozovretí aţ
do uhlu 60 °. Šírku sedadla ovplivňuje aj výška područiek alebo bokov, rozhodujúca je
šírka vo vzdialenosti cca 120mm od operadla. Celkovo sa však doporučuje šírka sedenia
360–400mm pre sedenie bez područiek a minimálne 450mm pre sedenie s podporou rúk.
Tvar sedadla má umoţnovať správne podopretie stehien pri ktorejkoľvek polohe.
Doporučuje sa rovná alebo mierne prehnutá v jednom alebo druhom smere. Maximálna
výška prehĺbenia má byť vo vzdialenosti cca 120mm od operadla. Dôleţité je zaoblenie
prednej hrany sedadla. Zvyslá výška zaoblenia sa doporučuje maximálne 40mm, dĺţka
zaoblenia maximálne 60mm. Polomer zaoblenia má byť 40–120mm. Sklon sedadla má byť
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mierny smerom k operadlu, zabraňuje tak kĺzaniu tela dopredu, zvyčajne sa odporúča sklon
0–5 °. Operadlo musí vhodne podopierať chrbát. Napomáha rozloţeniu hmotnosti, zniţuje
tlak a napätie na chrbát. Poskytuje podopretie bedernej časti a hornej časti chrbta. Výška
operadla pre dlhodobé sedenie by mala byť 420–450mm, nemusí dosahovať aţ k sedadlu.
Pre kratšie sedenie by výška operadla mala byť 280–330mm (tzv. Bederné operadlo).
Podrúčky by mali dosahovať vzdialenosť minimálne 420mm medzi seboou. Výška hornej
strany podrúčky nad sedadlom by nemala prekročiť 230–240mm, doporučená dĺţka
podrúčky je 250–300mm a šírka jej hornej hrany by mala mať minimálne 50mm. Dôleţitý
je aj odstup prednej hrany podrúčky od prednej hrany sedadla. Odporúča sa minimálne
100mm. Priestor pre nohy by mal mať z komfortného hladiska priestor dostatočne veľký na
ohnutie nôh aţ do uhlu 60 °. Sedenie musí mať správny sklon sedáku, vhodne podopierať
chrbticu a tým udrţovať krvný obeh v optimálnom reţime. Doporučuje sa zvýšená
operadlová časť. Nesmie sa tieţ zabúdať na priestorové nároky osôb pri zasadaní
a vstávaní. [5]

3.3 Úloţný nábytok
Poriadok je základ dobrej funkčnosti priestoru. Dnešná doba sa vyznačuje nadmierou
ponuky zboţia najrôznejšieho druhu, ktoréj často podliehame. Náš byt sa čoskoro začne
plniť predmetmi, ktoré je potreba organizovane ukladať. Ak podlahneme potrebe
zhromaţdovania, staneme sa otrokmi vlastných vecí a plocha pre vlastné záujmové aktivity
bude obmedzená. Miera zhromaţďovania závisí takisto na individuálnych potrebách
jednotlivca. K ukladaniu slúţi úloţný nábytok (úloţný priestor). Delíme ho na veľký
a malý. Úloţný priestor musí vyhovovať poţiadavkám na ukladanie širokej rady
predmetov, ktoré sa neustále menia a vyvíjajú. [6]
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Obrázok 3: modulárna polička

Ďaľší dôleţitý fakt je ten, ţe úloţné priestory neslúţia priamo človeku, ale
ukladaným predmetom. Preto sú ich rozmery určované charakterom a rozmermi práve
týchto predmetov a priestoru, ktorý je nutný pri manipulácií s nimi. Úloţné priestory,
zvlášť ich uzatvárateľné prvky (skrynky a zásuvky) majú byť umiestnené v optimálnej
polohe vzhľadom k základnému postaveniu uţívateľa (v stoje, v sede). Podľa námahy,
ktorú proces ukladania vyţaduje, boli stanovené tri pásma dosahu. Základom pre tieto
stanovenia bola ţenská populácia. Pásmo, ktoré je dosiahnuteľné bez ohnutia, pokľaknutia
či vystúpenia na plochy vyššie neţ podlaha. Ďalej je to pásmo jednoducho dosiahnuteľné
bez ohnutia alebo pokľaknutia. A ako posledné je pásmo dosiahnuteľné iba pri postavení
na plochu situovanú vyššie neţ podlaha. Čo sa týka pomeru ukladaných predmetov, tak
najväčší podiel ukladaných predmetov v domácnosti činia odevy (cca 33 %), tomu
odpovedá dĺţka tyče v šatni na osobu 150–180cm. Osobné prádlo sa podieľa na celkovom
objeme 16 %, vyţaduje predovšetkým plytkejšie úloţné priestory alebo priestory výsuvné
pri ukladaní vo viacerích radách. Obuv vyţaduje cca 7 % objemovej kapacity a zvyšné
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prádlo a potreby zaberajú zhruba 7 %. Zvyšok priestoru ostáva na rôzne iné predmety
a potreby nespojené s odievaním. [6]

3.4 Lôţkový nábytok
Zdravé lôţko musí mať pevný rám na noţičkách bez úloţného priestoru pod ním kvôli
vetraniu. Ďalej sa skladá z dobrého roštu so schopnosťou regulácie podľa hmotnosti spáča
a z matraca. Posteľ nesmie človeka nútiť do neprirodzených polôh, nesmie zhoršovať
krvný obeh a musí umoţniť telu dostatočnú regeneráciu počas spánku. Človek pri spánku
vyprodukuje v závislosti od klímy cca 38–60g vlhkosti za hodinu. Z toho odchádza tretina
dýchacími orgánmi do okolia a 200–300g za noc sa vylučuje v podobe potu. Všetek pot sa
nestačí odpariť a čiastočne ostáva v lôţku. Tu vytvára podmienky pre rozvoj baktérií,
pliesní a roztočov.Je teda potreba zaistiť priedušnosť matraca, odvod vlhkosti,
prebytočného tepla a prísun čistého, suchého vzduchu. Časť populácie je zase postihnutá
alergiami na syntetické materiály, preto je dôleţitá aj voľba materiálu. Psychický komfort
je taktieţ dôleţitý faktor. Pocit kľudu a bezpečia hraje dôleţitú rolu v procese zaspávania.
Na tom sa podieľa tvar lôţka, jeho materiál, farba ale aj svetlo. Priaznivé umiestnenie
lôţka, zašikmenie krovu navodzuje pocit intimity. Rovnakú rolu má aj čelo postele či
textilný baldachýn. Dizajn nesmie byť prioritný pred funkciou! [7]

Obrázok 4: lôžkový nábytok
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Lôţko nie je vhodné umiestňovať niţšie neţ 30cm nad podlahu, špárami okien a dverí
vníká studený vzduch, nevhodné je aj situovanie lôţka v bezprostrednej blízkosti
vykurovacích telies. Podmienkou zdravého spánku je tieţ dobrá zvuková izolácia, spáľňa
tieţ nemá byť prechodová miestnosť. Najvhodnejšie je umiestnenie pri stene alebo v rohu.
Skladovanie lôţkovin zohráva tieţ veľkú rolu pri hygiene a chápaní zdravého spánku.
Nevetrané uloţenie lôţkovin zvyšuje ich vlhkosť a podporuje rozvoj roztočov. Klasické
umiestnenie na lôţku umoţnuje počas dňa ich pozvolné vysychanie. Úplne nevhodné sú
periňáky a nevetrané úloţne priestory pod lôţkom. [7]
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MATERIÁLY V NÁBYTKU

V histórií človeka bolo hlavným materiálom na nábytok hlavne drevo. Aj keď nábytkársky
priemysel uplatňuje nové a nové materiály vytvárajúce rozličné trendy, nábytok z dreva je
stále veľmi obľúbeným a naďalej si udrţuje svoj význam. Z historického nábytku vytvárali
remeselníci rôzne umelecké predmety, vyzobrazovali atmosféru doby. Tento nábytok bol
značne zdobený rôznymi technikami. Neskôr pri nástupe moderného nábytku
a minimalizmu, zdobenie ustupovalo funkcií a začali sa vyuţívať nové materiály vo
väčšom merítku. Dôvod, prečo je drevo tak obľúbené aţ do teraz je ten, ţe do interiéru
vnáša pocit spojenia s prírodou a útulnosti. Je to vlastnosť, ktorú by puţitý materiál
v nábytku mal poskytnúť. Tak isto je dôleţitým poţiadavkom to, ţe pouţitý materiál musí
byť zdravotne nezávadný a bezpečný. V prípade dreva je to tieţ atribút, ktorý mu pridáva
na atraktívnosti. Čo sa teda týka materiálov v nábytku, ďaľším kritériom hodnotenia
vhodných materiálov je podieľ energetických vstupov a spracovania daných materiálov
a to, do akej konkrétnej miery je tento materiál obnoviteľný a tieţ recyklovateľný. [8]

Štandardne sa teda najviac pouţívajú materiály ako drevo a rôzne drevité odnoţe
a podkategórie materiálov ako MDF1 dosky, drevotriesky, eurolight voštinové dosky a tieţ
tieto materiály kombinované napríklad s laminom, plastom, lakom a tak podobne. Ďalej sú
obľúbené materiály ako prírodný kameň, umelý kameň, sklo, plasty, oceľ a iné kovové
materiály a nekovové materiály.
Voľba materiálu je tieţ závislá od pouţitia, umiestnenia a potrieb. Materiál do
exteriéru musí spĺňať iné poţiadavky neţ materiál do interiéru a podobne.

4.1 Nábytok z papierových materiálov
Pouţívanie papiera, ako hlavného materiálu pri výrobe nábytku nie je ţiadnou novinkou.
V históríí sa stretávame s týmto prípadom uţ v starovekej Číne a asi v prvej polovici 18.
storočia sa táto výroba rozšírila do Európy. Technologických postupov je niekoľko a záleţí
na preferenciách výroby. Čínania vyuţívali zmes papierovej drte, lepidla a rôznych ďaľších
spojív. Túto hmotu tvarovali ďalej formami na malé stolíky, kreslá a iné drobné predmety.
So spomenutým výrobným procesom sa stretávame aj dnes pri výrobe hačiek, obalov
a podobne. V zahraničí je nábytok z papiera rozšírený viac neţ u nás. Ponúka sa ako
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riešenie pre ľudí, ktorí prišli o svoje domovy z dôvodov ako ţivelná katastrofa,
zemetrasenie alebo povodeň. Tento druh nábytku je ľahký, často variabilný a prekvapujúco
stabilný. V porovnaní so štandardným nábytkom si týmto nábytkom vyskladáte celú
domácnosť rýchlo a za nízku cenu. Najviac rozšírená forma papierového nábytku je tvorba
regálov z papierových trubiek. Papierové trubice sa vyrábajú navíjaním kartónu
a dutinkového papiera do špirál s rôznymi vlastnosťami a rozmermi. [9]

Obrázok 5: papierový nábytok

Ďaľšou variantou je výroba nábytku z vlnitéj lepenky a vzhľadom je v niektorých
prípadoch na nerozoznanie od klasického nábytku. Technológia spočíva v zasúvaní
rôznych konštrukčných prvkov a častí do seba, prípadne lepenie jednotlivých dielov spolu
alebo vrstvenie tohto materiálu, kedy dosahujeme veľmi dobré výsledky s pouţitým
materiálom. Takýmto spôsobom je moţné zhotoviť siroký sortiment nábytku, ktorého
vzhľad môţe byť viac klasický, ale môţe aj vychádzať z vlastností papiera ako takého.
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Nábytok vyrobený týmto spôsobom dokáţe mať vynikajúcu nosnosť, je výborným riešením
pri rýchlom zariaďovaní mladej domácnosti alebo pri častom sťahovaní. Tak isto je tento
materiál moţné rôzne povrchovo upravovať, prispôsobí sa vašemu vkusu, rôznym štýlom.
Papier a jeho pouţitie v nábytku je ekologické. Tento materiál je výborne a ľahko
recyklovateľný a pri jeho výrobe sa nepouţívajú ţiadne toxické látky a ani zloţité
energeticky náročné postupy. [9]
Len pre zaujímavosť, ...výroba jedného metru štvorcového MDF dosky o hrúbke
16mm vyprodukuje 20kg CO2, výroba toho istého rozmeru drevotrieskovej dosky vytvorí
emisie o hmotnosti 6kg zatiaľ čo výroba totoţného rozmeru papierovej voštinovej dosky
vytvorí iba 2kg skleníkových plynov.
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MONTÁŢ A BALENIE NÁBYTKU

Montáţ nábytku je technologická operácia, ktorej cieľom je vytvoriť finálny výrobok
z jednotlivých súčastí a dielcov, ktorý je schopný plniť svoje funkčné a estetické poslanie.
Montáţ predstavuje z hľadiska prácnosti 15 aţ 20 % celej výroby nábytku. Existuje
niekoľko

spôsobov montáţe nábytku a to stacionárna montáţ, ktorá sa uplatňuje pri

kusovej výrobe, kde sa všetky operácie vykonávajú na konkrétnom jednom mieste
pomocou rôznych strojov, náradia alebo zariadení. Prúdová montáţ nájde uplatnenie
v sériovej výrobe, kde sa konečný výrobok premiestňuje na jednotlivé pracoviská. Význam
balenia spočíva v zachovaní funkčných a estetických vlastností nábytku počas dopravy
medzi výrobou, obchodom a pouţívateľom. Úlohou obalu je zabrániť poškodeniu nábytku
pri manipulácií, skladovaní a preprave, pretoţe poškodenia, ktoré u iných výrobkoch môţu
byť zanedbateľné nábytok znehodnotia. Ak ide o súpravu, môţe poškodenie jedného prvku
znamenať znehodnotenie celej súpravy. [10]

Obrázok 6: odnosné riešenie balenia nábytku
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Balenie nábytku by teda malo počas jeho dopravy výrobok chrániť pred škodlivými
vplyvmi prostredia, vytvárať s výrobkov účelnú manipulačnú jednotku ako aj poskytnúť
dostatočnú reklamnú plochu na podporenie a zobrazenie brandingu a umoţnovať
racionálny spôsob baliaceho procesu. Nábytok sa k zákazníkovi dostáva najčastejšie
prostredníctvom cestnej dopravy. Počas tejto dopravy musí nábytok bez poškodenia
prekonávať rôzne manipulačné procesy ako je napríklad nakladanie, prekladanie,
preváţanie či uskladňovanie a iné. Pri týchto manipuláciách pôsobia na nábytok vplyvy
mechanické ako tlak, nárazy či trenie alebo vibrácie, ...klimatické a to najmä teplota
vzduchu, slnečné ţiarenie, vlhkosť, ...biologické ako vplyvy vyvolané prítomnosťou ţivých
organizmov ako napríklad hmyzu, hlodavcov či mikroorganizmov. V neposlednej rade sú
to spoločenské vplyvy, ktoré zahrňujú neodbornú, neopatrnú alebo zámerne nesprávnu
manipuláciu s výrobkami. [10]
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KONCEPT

Koncept mojej bakalárskej práce stavia na vytvorení nábytku pre cieľovú skupinu, ktorú
tvoria študenti. Tento koncept veľkou mierou vyuţíva znalosti, ktoré som získal počas
štúdia prácou s papierom a rôznymi technikami a spôsobmi práce s týmto materiálom.
A práve ako hlavný materiál v tomto projekte vyuţívam papier. Snaţím sa teda vytvoriť
nábytok, ktorý by bol v konečnom výsledku cenovo výhodný, ale aj funkčne vhodný pre
študentov a spĺňal všetky potrebné poţiadavky nábytku.
Koncept dizajnu môjho študentského nábytku si kľadie za cieľ niekoľko bodov.
Predovšetkým je to ako som uţ spomenul cena, ktorá je ovplyvnená viacerími faktormi, na
ktoré som počas navrhovania tohto nábytku myslel. Čo sa týka ceny, beriem ohľad hľavne
na koncovú sériovú výrobu, ktorá musí byť optimalizovaná do čo najlepšej podoby, aby
bolo moţné dosiahnuť čo najniţšiu cenu za jednotku. Dôleţítý faktor, ktorý ovplyvňuje
konečnú cenu je aj voľba materiálu s prihliadnutím na konštrukčnú nosnosť, pevnosť
a rôzne

ďaľšie

aspekty

ako

je

napríklad

vyuţívanie

štandardných

rozmerov,

minimalizovanie počtu druhov dieľov alebo ich univerzálnosť a podobne.
Zároveň ale pracujem s technológiami digitálnej výroby, takţe si v tomto štádiu
navrhovania môţem dovoliť niektoré postupy, ktoré by potrebovali pri prípadnej sériovej
výrobe optimalizovať na daný technologický postup alebo výrobnú metódu.
Ďaľším dôleţitým bodom v mojom koncepte je práve moţnosť variability
a modularity nábytku medzi sebou a vytváranie tak kompaktného celku, ktorý poslúţi
rôznym príleţitostiam a potrebám študentov. Variabilita musí byť taktieţ premyslená
a dôvodná a zároveň musí rešpektovať určité mantinely výroby, aby bezdvôvodne
nevytvárala potrebu väčšieho počtu druhov dieľov nábytku a nezvyšovala tak konečnú cenu
za jednotku nábytku.
V neposlednej rade sa tento koncept snaţí čo najviac stavať na zákonitostiach
ergonómie a vzťahoch medzi nábytkom a človekom. To znamená ţe nábytok a následná
konštrukcia podlieha komfortu priemerného uţívateľa a poskytuje pohodlné krátkodobé
sedenie na základe ergonomických pravidiel, ktoré sú zhrnuté v teoretickej časti tejto práce.
Komfort je však viazaný sériovou výrobou, takţe nie je moţné pristupovať ku kaţdému
uţívateľovi individuálne. Aby sa dosiahli čo najvhodnejšie podmienky pre vznik širokej
série rovnakého, v tomto smere univerzálneho a ergononomicky vhodného nábytku pre
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študenta, stavba a konštrukcia dizajnu čerpá zo zastúpenia vzorky ľudí vo vekovej
kategórií študentov a vyuţíva najčastejšie rozmerové vzťahy tejto skupiny.

6.1 Materiál
Vzhľadom na fakt, ţe s vlnitou lepenkou, papierom a kartónom som v priebehu štúdia
pracoval vo veľkej miere, rozhodol som sa v tomto projekte zvoliť materiál na podobnej
architektúre a to voštinové papierové dosky a posunúť tak konštrukciu stavby nábytku
v tomto vnímaní do iného „levelu“, čo sa týka mojich schopností. Dôvod prečo som si tieţ
tento materiál vybral je aj fakt, ţe nie je aţ v takej miere pouţívaný ako konštrukčný
materiál, ale skôr ako výplňový materiál do krabíc, ako nosič reklám a podobne a popri
tom sa jedná o veľmi ekologický materiál. Nábytok sa z tohto materiálu pravda ţe robí,
avšak sa jedná skôr o reklamné stojany, posedenia a podobne, ...no v tomto smere sa
nejedná a o revolučnú vec, avšak materiál je na trhu málo dostupný a vyrába sa na dopyt.
Nie je tak rozšírený. Je veľmi pevný a zároveň lahký. Ponúka škálu vlastností, ktoré môţu
byť podľa potrieb prispôsobované.
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Obrázok 7: papierová voštinová doska

Pevnosť týchto dosiek ovplivňuje niekoľko atribútov, avšak najviac asi hrúbka
vonkajšieho priemeru oka voštiny, ktorá sa pohybuje v rozmedzí od 8mm do 15mm.
Rovnako veľký vplyv na pevnosť tohto materiálu má gramáţ plošnej hmotnosti krycej
vrstvy dosky, ktorá sa môţe meniť v závislosti od potrieb a pouţitia. Z pravidla sa
najčastejšie jedná o gramáţ v rozmedzí 200 aţ 500g/m2. Rozmer dosiek je štandardne
1200mm široký a 2000mm dlhý a hrúbka má od 10mm do 35mm. Niektorí výrobcovia
dokáţu vyrobiť dosky s hrúbkou aţ do 60mm.
Tento projekt vyuţíva iba jeden rovnaký rozmerový typ dosiek naprieč celým
konceptom aby bol zaistený čo najväčší odber materiálu do celej série a cena tak môţe byť
čo najniţšia. Dosky, ktoré sú pouţité v tomto projekte majú bielu kryciu vrstvu a rozmery
15x1200x2000mm. To znamená, ţe kaţdý jeden diel nábytku musí po rozloţení dosahovať
rozmery, ktoré je moţné umiestniť na túto dosku, vyuţiť čo najviac materiálu a tieţ zaistiť
čo najväčšiu silu v rámci súdrţnosti konštrukcie, pevnosti a jednoduchosti. Počet dielov je
minimalizovaný, aby vzniklo čo najmenej výsekových foriem.
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6.2 Technológie
Pri výrobe prototypov vyuţívam naplno technológie, ktoré mám k dispozícií a zároveň
myslím na neskoršiu sériovú výrobu. No vzhľadom na maximalizovanie moţností
konceptu v štádiu výroby prototypu vyuţívam hlavne moţnosti, ktoré ponúka CNC2 stroj,
ktorý vyuţívam na rezanie mojej bakalárskej práce. Zameriavam sa teda o vytvorienie čo
najdokonalejšieho prototypu s moţnosťou neskoršej optimalizácie na sériovú výrobu.
Samozrejme do veľkej miery vyuţívam modelovanie vo virtuálnom prostredí
Rhinoceros 3D3. Aplikujem tu vedomosti, ku ktorým som sa počas štúdia dopracoval,
skúšam nové postupy a kombinácie. Tento softvér mi dovoluje pracovať s presnou
geometriou návrhov konštrukcií, exportovať a získavať potrebné data na ďaľšie digitálne
spracovanie CNC strojom alebo podobne.

Obrázok 8: navrhovanie konštrukcie v softvéri Rhinoceros 3D

Čo sa týka výrobného zázemia, musím tu spomenúť firmu DEKOR s.r.o., ktorá
pôsobí v európe na poli tvorby POP4 a POS5 displejov. Hárdverové moţnosti tejto firmy mi
pomôţu pri výrobe prototypu a tak isto, niektoré zásadné informácie k tomuto projektu
čerpám aj z ich dlhoročných skúseností.
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K dispozícií mám teda mnoţinu technológií, no ja sa zameriavam na vyuţívanie čo
najmenej rôznorodých strojov, aby cena môjho interiérového systému zbytočne
nenarastala. Vyuţívam hlavne CNC rezací stroj Zünd6, ktorý dokáţe obrobiť materiál do
veľkosti 1800x2500mm a výšky 30mm. Tento stroj ponúka niekoľko nástrojov na
opracovanie materiálu a to pevný nôţ, oscilačný nôţ7, bigovacie koliesko a profilový nôţ,
ktorý dokáţe do materiálu rezať otvory v tvare písmena V a to v uhle ±45° od osy noţa.
Tieţ je tu moţnosť rezať skrz celý materiál, alebo len do určitej hĺbky materiálu. Je tu
moţné kombinovať aţ dva druhy nástrojov počas jedného procesu spracovania, čo ceľkovo
rapídne urýchľuje výrobný proces a pomáha tieţ k zniţovaniu nákladov v porovnaní
s inými CNC zariadeniami.

Obrázok 9: CNC rezací stroj Zünd

Ďalej mám k dispozícií solventnú tlač, ktorá dokáţe tlačovými farbami, bielou farbou
a doplnkovými farbami potlačiť akýkoľvek materiál do hrúbky 50mm a šírky 2000mm.
Môţná dĺţka materiálu, ktorý je moţno potlačiť nie je obmedzená.
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SPOJENIE TECHNOLÓGIÍ A MATERIÁLU

Skĺbením spomenutých technológií a materiálu som dosiahoľ zúţenú škálu postupov
a princípov, ktoré opakovane vyuţívam počas navrhovania, tvorby a vytvárania môjho
návrhu. Modulárne časti nábytku vznikajúceho na pozadí týchto faktov, vyuţívajú čo
najmenší počet dieľov, ktoré konštrukčne vychádzajú z tektoniky pouţitého plošného
materiálu.
Konštrukčné riešenie môjho nábytku vyuţíva hlavne profilový rez na jednej strane
povrchu, ktorý spojením z voštinovou doskou ponúka zlomenie materiálu do 90 °. Pri
uzavrení tohto lomu nie je viditeľná štruktúra materiálu a celá skladba tak pôsobí
kompaktne a jednoducho. Tieto rezy vyuţívam hlavne na vonkajších hranách stavby
nábytku, aby skryli konštrukčné detaily a princípy skladby.

Obrázok 10: ukážka 90° rezu voštinovej dosky
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Ďalej vyuţívam klasické rezanie materiálu, pomocou ktorého vyrezávam výsledný
tvar dielov a rovnako slepé diery, ktorými stabilizujem tektoniku a stavbu materiálu tak, ţe
spoj nie je viditeľný.
Zloţenie konštrukcie a samotné diely navrhujem tak, aby boli osovo a stranovo
súmerné a nevyţadovali tak viac druhov výsekových foriem. Napríklad lavý a pravý dieľ,
v tomto chápaní, tvorí len jeden, univerzálny dieľ. Snaţím sa tieţ, aby univerzálnosť našla
uplatnenie nie len v rámci jedneho kusu nábytku, ale aby jednotlivé diely pomohli vytvárať
rôzne kombinácie, ktoré utvoria samotný nábytok. Úloţná krabica teda môţe poslúţiť ako
odkladací box, segment regálu alebo postele, sedák gauču alebo menšie sedenie pre
priateľov na návšteve. Týmto spôsobom sa snaţím o čo najefektívnejší prístup k vyuţitiu
materiálu a o posunutie konceptu do svieţej a premyslenej úrovne.

Obrázok 11: konštrukčné riešenie dielu nábytku
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OBSAH PRÁCE

Celý koncept sa skladá z časti, ktorá tvorí rovnako dobre stôl, ako aj opierkovú časť kresla
alebo gauču. Tento kus nábytku je zhotoviteľný v dvoch rozmerových veľkostiach. Ďalej je
set nábytku rozšírený o úloţný box, ktorý kresu alebo gauču poslúţi ako sedák a zároveň
ho je moţné vyuţiť ako úloţný priestor. Tento box je moţné taktieţ zhotoviť vo dvoch
veľkostných variantách a je moţné ich medzi sebou kombinovať, kde do gauču pre dvoch
zasuniem buď dva menšie boxy, alebo jeden väčší. Tak isto je moţné z týchto boxov
vytvoriť rôzne police, ktoré slúţia predovšetkým na ukladanie rôzličných potrieb a je
moţné ho nekonečne skladať.

Obrázok 12: vizualizácia možností systému

Polica môţe dobre poslúţiť ako predelovacia stena. Z tých samých boxov je ďalej
moţné vytvoriť napríklad lôţkovú plochu pre príleţitostnú návštevu, kedy vznikne ďaľšie
provizórne miesto v príbytku na prespanie alebo napríklad podpera pod nohy pri sedení na
gauči. V situácií, kedy by sme nevlastnili stôl aj gauč alebo kreslo zároveň, nám rovnako
dobre poslúţi iba samotný gauč alebo kreslo s kombináciou s policovými boxami. Kreslo
teda rozdelíme na stôl a samotný box, v tomto prípade taburet, ktorý môţe poslúţiť ako
krátkodobé sedenie za stolom napríklad pri hraní kariet a podobne. Čím viac boxov máme,
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tým viac miesta na sedenie v podobe taburetov sme schopný zaobstarať. Všetky tieto
jednotlivé diely sú medzi sebou intuitívne a jednoducho pospájané tak, aby bola zaručená
dostatočná stabilita.
Dôsledkom materiálových rozmerov, technologických moţností a ergonomických
potrieb je nutné rozkladať niektoré prvky systému na viac dieľov, ktoré rovnako podliehajú
procesu konečnej uţívateľskej montáţe, prípadne demontáţe. Preto je tento nábytok
navrhovaný s ohľadom na proces skladby a v priebehu série niekoľkých pohybov je moţné
ľahko poskladať výsledný produkt.

Obrázok 13: skladba stolíka

Jednotlivé časti modulárneho systému (stolík, sedák, polica, ...) sú ďalej medzi sebou
spojené formou jednoduchej zámky alebo zaráţky bez pouţitia permanentného spoju.
Kedykoľvek je teda moţné rozloţiť napríklad kreslo na menšie segmenty, konkrétne
v tomto prípade box (taburet) a stolík a vyuţívať ich tak v rôznom kontexte v závislosti od
momentálnych potrieb študentov.
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Konštrukcia spojov a jednotlivých dielov je koncipovaná tak, aby kedykoľvek poskytla
moţnosť rozloţenia alebo zloţenia nábytku a tým disponovala moţnosťou jednoduchého
prenosu prípadne opravy. Zároveň však spomenuté spoje na seba nepútajú pozornosť
a zostávajú ukryté pred zrakom uţívateľa. Vnútorná konštrucia a architektúra nábytku
počas uţívania ostáva zahalená tajomstvom a tento fakt pridáva konceptu na atraktívnosti.
Treba spomenúť, ţe v celej štruktúre môjho interiérového systému nie je pouţité lepidlo
a nábytok drţí len vďaka tektonickým a materiálovým zákonitostiam. Zároveň sa absenciou
lepenia zjednodušuje proces výroby a tak isto aj proces montáţe.

Obrázok 14: mierne vyosenie hornej časti stola dovoluje zloženie dielov dohromady
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ZÁVER

Na záver môţem konštatovať, ţe zadanie bakalárskej práce, ktoré sa zaoberá vytvorením
univerzálneho modulárneho interiérového systému bolo splnené. Návrh a celý koncept bol
nad mieru dodrţaný a podarilo sa dosiahnuť poţiadavky a cieľe stanovené v projekte. Tak
isto verím, ţe prípadná sériová výroba by veľmi rýchlo dosiahla reálnych atribútov
a preukázala by sa materiálová a technologická optimalizácia následnej výroby. Tieţ si
myslím, ţe idea študentského nábytku by zaplnila momentálnu dieru na trhu a rovnako
elegantne by bolo moţné rozširovať sortiment a pokračovať v idei tohto konceptu.
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11 ZOZNAM POUŢITÝCH SYMBOLOV A SKRATIEK
1 MDF (doska)

Medium density fibreboard – je to doska vyrobená z jemných drevitých
vlákien.

2 CNC

Computer numerical control – počítačom digitálne ovládané procesy.

3 Rhinoceros 3D

Modelovací softvér pre dizajnérov.

4 POP

Point of purchase – časť miesta predaja, konkrétna sekcia.

5 POS

Point of sale – miesto predaja.

6 Zünd

Švajčiarsky CNC rezací stroj.

7 Oscilačný nôž

Typ obrábacieho nástroja. Nôž počas rezania nepretržite kmitá a je
vhodný preto na hrubšie materiály.
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