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ABSTRAKT

Tato bakalářská práce se zabývá redesignem zasedací místnosti č. 2025 a 2026 v 6.NP. nacházející 

se v Administrativní budově společnosti Meopta – optika, s.r.o., pro kterou je tento návrh určen. 

Cílem práce je dosažení uceleného projektu schopného realizace, který předkládá reprezentativní 

podobu daného prostoru.

Klíčová slova:

Zasedací místnost, interiér, redesign, reprezentativnost, čistota, Přerov

ABSTRACT

This bachelor thesis focuses on redesigning the meeting rooms number 2025 and 2026 on the 6th 

floor in the administration building Meopta-optika s.r.o. company. The main goal of this thesis is to 

present a coherent project, which shows a representative design of given space and is also suitable 

for future realization. 
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ÚVOD

Pro  svou  bakalářskou  práci  jsem  si  vybrala  vypracování  návrhu  rekonstrukce  zasedací 

místnosti pro společnost Meopta – optika, s.r.o.. Podle zaměstnanců společnosti, dosavadní prostor 

nevyhovuje  představám  reprezentativního  místa,  určeného  k  obchodním schůzkám.  Cílem této 

práce  je  navrhnout  nové řešení  interiéru,  které  bude odpovídat  požadavkům zadavatele  a  bude 

schopné realizace. 

V úvodní části práce, se zabývám historií Přerova a výše zmiňované firmě, která v něm 

vybudovala svou základnu. Důležitým bodem v navrhování je znalost všeobecných zásad, proto se 

v  teoretické  části  věnuji  rozboru  různých  vlivů,  zajišťující  správné  pracovní  prostředí  a  dále 

poukazuji na netradiční řešení zasedacích místností a jejich rozmanitost.

V praktické části se věnuji samotnému projektu obsahující technické vybavení a designový 

koncept, na nějž navazuje projektová část obsahující vizualizace a technické výkresy.
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I. TEORETICKÁ ČÁST
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1 HISTORIE 

Rozkvět optického průmyslu je spjat s renesančním obdobím, zvědavost lidí v tomto období 

byla  natolik  veliká,  že  vznikají  hvězdářské  dalekohledy,  zkonstruované  samotným  Galileo 

Galileem. Byl to jeden z prvních optických přístrojů, díky kterému mohli lidé dohlédnout do jiných 

světů. V Česku je výroba optických přístrojů jeden z nejmladších průmyslových oborů, ale hlavní 

střed rozvoje byl  ve vyspělých evropských zemích,  jako je Francie,  Německo a Velká Británie 

(Děrda a Veselá, 2013, s 5-6).

1.1 Historiografie města Přerov

Královské město Přerov se nachází v srdci Moravy a obklopuje řeku Bečvu, první zmínky 

najdeme již v roce 1141 a v roce 1256 se zapisuje díky Přemyslu Otakarovi II.  jako královské 

město.  V 16. století  zde byla významná bratrská škola,  kde studoval  i  učitel  národů Jan Ámos 

Komenský. K výraznému hospodářskému růstu došlo až v 2 pol. 19. století kdy byla v Přerově 

zavedena  železniční  doprava  a  město  se  tak  stalo  důležitou  křižovatkou.  Přerov  se  dále  pyšní 

renesančními a neorenesančními domy na Dolním náměstí, městským parkem Michalov a krásným 

výhledem ze zámecké věže (Město Přerov, © 2000).

1.2 Vznik a vývoj firmy Meopta

Ještě před tím než začala éra společnosti Meopta, existovaly ve světě i u nás v Československu 

dílny, zabývající se výrobou optických produktů a komponentů. Nejstarší a celosvětově známý je 

Obr. 1: Mapa České Republiky a ukázka kde se nachází město Přerov
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Němec pan Carl Zeiss, jeho výroba mikroskopů spolu s optickými techniky a vědátory, vytvořila v 

Německu místo, kam se sjížděli zástupci vědců a různých výrobců. Nechyběl zde ani doc. Alois 

Mazurek, který je jeden z hlavních zakladatelů dnešní přerovské Meopty. Svým pilným studiem, 

hojnou účastí  na různých přednáškách a  především nenahraditelnou praxí  v  laboratořích,  získal 

Macourek vidinu zavedení optiky a jemné mechaniky do výukového programu průmyslové školy v 

Přerově.  Založením optických dílen,  se  pomalu  začala  formovat  budoucnost  optické  firmy pod 

názvem Optikotechna (později Meopta). Zakladatelé doc. Alois Mazurek s Ing. Aloisem Benešem 

roku 1933 začínají oficiálně podnikat (Děrda a Veselá, 2013, s. 9-10).

Firma začala vynikat především ve výrobě zvětšovacích přístrojů, kdy jich jak uvádí Děrda a 

Veselá  (2013)  vyrobila  od  roku  1994  až  do  roku  2005  2  miliony  kusů.  Dále  vyráběli  např. 

zobrazovací přístroj trichinoskop, lupy, projektory pro diapozitivy a kopírovací přístroj negativů.

S příchodem 2 sv.války přichází i neodmyslitelná potřeba obrany země, proto se Dr. Mazurek 

výzvou ministerstva národní obrany (MNO), začíná zabývat vývojem leteckých kamer, zaměřovačů 

a periskopů. Stále jsou kladeny nové požadavky armády a výroba Optikotechny nabírá obrátky. S 

rychlým a velkým rozvojem, bylo potřeba rozšířit i prostory firmy, Ing. Beneš již nechce do firmy 

investovat, proto je roku 1935 nabídnuta k odkoupení Československé Zbrojovce Brno a roku 1937 

je postavena nová budova Optikotechny.

V roce 1938 se díky Mnichovské dohodě musel ukončit vojenské výrobky a jejich dodávku, 

pro  firmu  to  byl  velký  skok,  ale  i  tak  úspěšně  navázali  s  výrobou  civilní  produkce.  Výrobu 

fotoaparátů a kinoprojektorů, ale záhy opět roku 1940 vystřídala vojenská produkce s příchodem 

německých vojsk. Produkty se směly vyrábět pouze pro německá vojska a civilní produkce byla 

zakázána. Toto rozhodnutí vedlo k utajenému vývoji, který se při znovu obnovení této produkce 

velmi hodil. Vše neslo ale i své následky a sebemenší podezření z nelegální činnosti a sabotáže 

vedlo i k zatčení 38 zaměstnanců, kteří byli popraveni nebo odvedeni do koncentračních táborů.

Rok 1945 byl pro Přerov důležitým obdobím, nastalo spontánní povstání města při němž byli 

německá  vojska  odzbrojována.  Povstání  nemělo  dlouhého  trvání,  kvůli  špatné  koordinaci 

partyzánských jednotek a posile německých vojsk, bylo zastaveno. Tato akce si vyžádala další čtyři 

životy zaměstnanců Optikotechny, ale vedla k osvobození Přerova Rudou armádou a očištění od 

německého osazenstva.

Od  té  doby  se  Optikotechna  stala  národním  podnikem  Meopta,  skončila  se  spoluprací 

Zbrojovka Brno a rozběhla se výroba v plném nasazení. Zúčastnili se i první světové výstavy v 

Bruselu EXPO 58, kde jejich produkty sklidily velký úspěch a Meopta se začala stávat fenoménem. 
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Do  dnes  má  firma  několik  dceřiných  společností  a  partnerů,  společně  pracují  na  moderních 

technologiích a inovativním řešení (Děrda a Veselá, 2013, s. 25-30).

1.3 Vývoj zasedacích místností

Dohledat ale můžeme fakta, proč a za jakých okolností se lidé začali shromažďovat. Aniž by o 

tom  měli  tušení,  vytvořili  tím  základy  pro  dnešní  setkávání  lidí  nejen  v  pracovním  procesu. 

Hlavním podnětem ke sdružení je bezpochyb stejný záměr, myšlení a zájem osob o danou věc. Již 

před 10.000 př.n.l.  začali lidé vytvářet první zemědělské vesnice,  které se nespoléhali  pouze na 

shromažďování potravin a lov jako starší sociální skupiny, ale sami si zajišťovali dostatek potravin 

jeho pěstováním. Lidé žili ve větších, hustších a trvalejších osadách, kde nebyli všichni potřeba k 

výrobě  potravin,  volný  čas  těch  kteří  se  nepodíleli  na  produkci  jidla,  vedl  ke  specializaci 

společnosti. Malé komunity se rozvíjely od malých vesnic až po městské státy s tisíci obyvateli  

(Khan Academy / Free Online Courses, Lessons & Practice).

V Egyptě za vlády faraonů se stavěli chrámy, které sloužily jako sídlo vůdců a zároveň jako 

setkávací místo faraona, kněžích, úředníků a vůdců vojska, kde oznamoval své příkazy. V případě, 

že za ním někdo přišel s prosbou o radu, rozsudek nebo žádost, přijímal příchozí ve zvláštním sále 

oddělený od ostatních prostorů paláce. Nejznámější chrámové komplexy byly v Luxoru a Karnaku 

(Sedmdesát záhad starověkého Egypta, 2004, s. 94).
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Římané konali své zasedání v bazilikách, které byly různého typu. Mohly sloužit k soudnímu 

jednání, přičemž tento typ byl obohacen o tzv. tribunál (vyvýšené místo) se soudními sedadly. Dále 

jako obchodní centrum a především ke společenským schůzkám, postupem času se aristokracie 

setkávala se svými návštěvami a obchodníky ve svém paláci, v audienční síni. Pro senát města byla 

vybudována radnice se čtvercovým půdorysem a zdobeným kazetovým stropem, jenž napomáhal 

lepším akustickým vlastnostem (Antický svět, © 2015).

Ve středověku se rozmohla stavba kostelů a katedrál, tyto stavby sloužily k setkávání lidí se 

společnou křesťanskou vírou. V tomto druhu stavby je důležitý oltář, kam věřící přináší dar jako 

oběť,  stejně  důležitý  je  i  ambon,  odkud  se  káže  slovo boží.  Panovníci  své  zasedání  s  rádci  a 

obchodníky, konaly ve svých sídlech (Středověk – Wikipedie).

Jak historie ukazuje, základy zasedacích místností čerpá již od období př.n.l., stále v nich funguje 

hierarchie zasedání, kdy hlavním aktérem je vůdce, v dnešní době ředitel nebo vyšší nadřízený. 

Právě jim se vymezuje místo, odkud budou na všechny vidět a naopak.

Obr. 2: Ukázka chrámového kompleu v Luxoru.
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2 ZASEDACÍ A FIREMNÍ PROSTORY

Pracovní  prostory  jsou  obchodním  nástrojem  a  důležitým  aspektem  v  našem  životě, 

setkáváme se s ním každý den a aniž bychom mu věnovali větší pozornost, má na člověka veliký 

vliv. Tzv. psychologii pracovního prostoru, se dostává velké pozornosti a její základy najdeme již 

koncem 19. století,  kdy se vyskytují  první  studie lidské práce a jejích podmínek (Gilbertová a 

Matoušek, 2002, s. 27).

Zatímco odborníci na komunikaci školí vůdčí osobnosti o tom, co říci, jak to říkat, a kdy to 

říkat, důležitý zřetel kde to říkat, je často přehlížen. Kancelářské prostředí odráží a zesiluje základní 

hodnoty podniku, správným rozložením různých týmů, jejich funkcí a designových prvků dosáhne 

firma  ukázání  své  kultury  a  priorit.  Zasedací  místnost  je  místem,  kde  se  odehrávají  důležitá 

pracovní rozhodnutí, schůze a schůzky, motivace a firemní taktika. Bezpochyb je to místo důležité 

pro každou firmu či společnost (7 Factors of Great Office Design, © 2018)

2.1 Všeobecné požadavky zasedací místnosti

Do pracovního  prostředí  spadá  bezpochyb  i  zasedací  místnost,  podléhá  tedy  fyzikálním, 

bezpečnostním, hygienickým a sociálním normovaným vlivům (Chundela, 2013, s. 81).

Podstatnou částí k vykonávání práce je osvětlení, které se dělí na denní = přirozené, umělé 

nebo sdružení pomocí seskupením předešlých dvou druhů. Osvětlení prostoru denním světlem je 

ekonomicky výhodné ovšem nestálé. Proto je potřeba na pracovišti vybavení s umělým osvětlením 

a případně ho kombinovat s přirozeným zdrojem světla, jak uvádí Chundela (2013).

Světelný tok světla se uvádí v Lumenech (lm). „Osvětlení (intensita osvětlení) v daném bodě 

plochy  je  podíl  světelného  toku  dopadajícího  na  elemnt  této  plochy  a  velikost  této  plochy. 

Jednotkou je lux, což je osvětlení plochy, na kterou dopadá 1 lm na 1 m2.“ (CHUNDELA, 2013, s. 

82). Pro zjištění jaká intenzita osvětlení je optimální pro kancelářské prostory,  je nezbytné znát  

jejich  rozměry,  podle  Chundeli  (2013)  spadá  kancelářská  činnost  do  skupiny  s  požadavkem 

vysokého osvětlení (600-2000 lx).

 

Aspektů osvětlení, které je potřeba brát v potaz je mnoho, ale mezi nejvíce řešené patří teplota 

(barva) světla, udávající se v Kelvinech (K). Bezpečnost práce, výkon i pracovní pohodu teplota 

ovlivňuje, podle průzkumů dávají lidé v případě umělého osvětlení přednost spíše žárovkám než 

zářivkám  nebo  výbojkám.  Barva  světla  je  schopna  měnit  i  vzhled  okolí,  v  případě  designu 

místnosti, kdy např. použijete zelený koberec, jeho barva ve žlutém (teplém) světle bude vypadat 
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nečistě šedý až černý a z modrých stěn se stanou zelené (Chundela 2013, s. 87, 88).  

Podrobné požadavky na osvětlení pracovního prostoru jsou podle normy ČSN EN 12464-1 

(360450) Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory.

Další požadavky spočívají v akustice prostoru, zasedací místnost slouží především k jednání s 

klienty kde je hlavní komunikace, tedy srozumitelnost mluveného slova v místnosti je na prvním 

místě. Mnohdy během schůzek probíhá i videokonference, při níž je požadován stejný parametr 

srozumitelnosti.  I  přes  to  zasedací  místnosti  spají  do  skupiny  prostorů  s  nízkými  nároky  na 

prostorovou  akustiku  oproti  např.  koncertnímu  sálu  nebo  divadlu.  Norma,  jež  pojednává  o 

pracovním nevýrobním prostoru, je ČSN 73 0527 - Akustika - Projektování v oboru prostorové 

akustiky - Prostory pro kulturní účely - Prostory ve školách - Prostory pro veřejné účely. 

Existuje celá řada akustických materiálů které mají různé schopnosti pohlcení zvuku, mezi 

lehce dostupné ovšem nepatří úplně všechny. Jako akustické prvky pohlcující  zvuk slouží např. 

textilní závěsy (samet) a koberce. U koberců s vyšším chlupem je akustika lepší, stejně tak i u 

závěsů s vyšší hustotou tkaniny. Mezi další dobré materiály které se dají použít jako podhled nebo 

obklad  stěny  patří  např.  Barrisol  (polyvinylová  fólie),  Clipso  (polyesterové  plátno  s  vrstvou 

polyuretanu), akustické panely ze skelné vaty, panely z dřevěných vln, sádrokartonové desky nebo 

voštinové desky a materiály na bázi dřeva. Všeobecně platí že zvuk se lépe odráží na hladkých 

površích jako např. pohledový beton nebo sklo, když do prostoru vneseme více členění a reliéfu, 

zvuk v místnosti se lépe rozptýlý. Akustika úzce souvisí i s ozvučením, které se nesmí opomíjet  

(Hrádek a Tuček, 2011, s.7-8)

Jak  příjemně  se  budou  zaměstnanci  a  návštěvníci  cítit  při  návštěvě  kanceláří  ovlivňuje  i 

barevnost pracovního prostředí. Ovlivňuje psychiku a výkon člověka, proto se při vybírání barvy 

musí brát zřetel na převládající druh pracovní činnosti, tak aby snížila zrakovou námahu, zlepšila 

psychickou  pohodu  a  zvýšila  kvalitu  práce.  Zvolená  barevnost  ovlivňuje  i  pocitovou  teplotu 

místnosti,  např. v prostorách s vysokou teplotou se sníží použitím studených barev a naopak ve 

studených prostorách použitím teplé barvy se teplota zvýší (Kováč a Szombathyová, 2010, s. 81-82)

Zároveň  se  bere  ohled  na  průměrný  věk  a  na  převládající  pohlaví  firmy.  Z  dosavadních 

výzkumů je  zřejmé,  že  ženy volí  raději  teplé  barvy oproti  studeným a muži  naopak.  Firmy se 

zaměstnanci  mladší  generace,  si  můžou dovolit  jasnější,  sytější  a  teplejší  barvy,  oproti  starším 

lidem, kteří preferují spíše klidné, tlumené pastelové barvy. Také velikost barevných ploch hodně 

ovlivňuje  dojem  z  prostoru,  aplikací  teplých  a  sytých  barev  se  prostor  opticky  zmenšuje  a 

studenými tóny zase zvětšuje (Chundela 2013, s. 112, 113). 
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Zasedací místnosti a kanceláře musí splňovat doporučenou teplotu vzduchu 18 – 21°C, při 

nesprávné  teplotě  vzduchu  klesá  výkonnost  a  obranyschopnost  organismu.  Vliv  na  teplotu  má 

pronikání slunečního svitu do místnosti, jenž se řeší zatemnění oken různými dostupnými způsoby. 

Důležitou výbavou jakéhokoliv pracovního prostoru je klimatizace či odvětrávání a topení (Kováč a 

Szombathyová, 2010, s. 94).

Zasedací místnost by byla nepraktická kdyby neobsahovala promítací zařízení, bez toho se v 

dnešní době při schůzi neobejde žádná společnost. Moderní technologie na nichž firmy promítají 

své prezentace, mnohdy ovlivňují úspěch setkání. Mimo zobrazovací techniku jako je projektor, 

promítací plátno nebo plazmový displej musí zasedací prostor obsahovat alespoň jeden notebook 

nebo počítač, zabezpečenou bezdrátovou síť pro pohodlné připojení k internetu, videokonferenční 

vybavení obsahující kameru a reproduktory, ovládacím systém např. pro zatemňovací systém oken, 

laserové  ukazovátko,  flipchart  (tabule  určená  k  psaní)  a  v  neposlední  řadě  tiskárnu  a  její 

příslušenství (CBRE reality, © 2018).

Dodržením  všech  těchto  požadavků  dosáhne  designér  základního  očekávání  od  zasedací 

místnosti a bude tak plně funkční a flexibilní pro uživatele. 

2.2 Ergonomie 

Slovo ergonomie bylo poprvé použito roku 1857 složením dvou řeckých slov (ergon = práce, 

nomoi  =  zákony).  Její  vývoj  se  utvářel  spolu  s  pracovní  činností  člověka,  která  byla  různě 

zkoumána  a  analyzována.  Roku  1949  vzniká  v  Anglii  skupina  vědců  zkoumající  člověka  v 

pracovním prostředí. Následně se ze skupiny stává ergonomická výzkumná společnost pod názvem 

Ergonomics Research Society,  která označila ergonomii za vědnou disciplínu.  Po druhé světové 

válce  roku 1959,  nově založené  mezinárodní  ergonomické sdružení  –  International  Ergonomics 

Association  (IEA)  sjednocuje  ergonomické  společnosti  z  Evropy,  Spojených  států  amerických, 

Austrálie a asijských ekonomicky vyspělých zemí, aby společně vytvořili všeobecné normy (ISO) 

(Kováč a Szombathyová, 2010).

„Výstižná  definice  ergonomie  je  stále  předmětem  diskuze.  I  když  jednotliví  autoři  

charakterizují ergonomii poněkud odlišně, základní myšlenka je společná. Je to zlepšení podmínek  

práce bez ohrožení zdraví v komfortním prostředí a při  zvýšení efektivnosti  pracovní činnosti.“  

(GILBERTOVÁ a MATOUŠEK, 2002, s. 15). 
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2.2.1 Sezení

Ve své knize Gilbertová a Matoušek (2002, s. 121) také uvádí, že doba strávená sezením se 

díky technickému rozvoji stále zvyšuje a přibývá více sedavých profesí i volnočasových činností, 

jež způsobují nedostatečnou pohybovou aktivitu. Souvisí s tím zdravotní obtíže jako např. cévní 

onemocnění dolních končetin, cukrovku, obezitu nebo bolesti zad.

Nesprávné a  dlouhé sezení  taktéž  ovlivňuje  držení  těla,  svalový a  vazivový systém.  Aby 

docházelo  ke  snížení  zdravotních  problémům vzniklé  v  jakémkoliv  prostředí,  existují  pro židle 

obecné  ergonomické  normy.  Podle  antropometrických  výzkumů,  uvádí  Nábytkářský  informační 

systém (©2013) na své webové stránce optimální rozměry pro několik typů židlí.

Obr. 3 Židle odpočinková
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Obr. 4 Křeslo společenské
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2.2.2 Počítačového pracovního prostředí

Stejně  jako  při  klasickém  sezení,  je  i  zde  potřeba  dodržovat  požadavky,  přizpůsobené 

optimálnímu pracovnímu prostředí (Kováč a Szombathyová, 2010, s. 34).

Nezbytným  základem  je  pracovní  židle,  která  musí  splňovat  nároky  jako  je  bezpečnost, 

stabilita,  protiskluzové  opatření,  mechanika  změkčující  dosed  na  židli  a  pokud  má  možnost 

nastavitelných parametrů, tak i správné umístění jejich obsluhy (Gilbertová a Matoušek, 2002, s. 

129).

Rozměry  pracovních  židlí jsou  určeny  dle  ČSN  EN  1335-1  Kancelářský  nábytek– 

Kancelářské židle  pracovní.  Tyto normy jsou v plné verzi  dostupné pouze po jejich zakoupení. 

Pomocné jsou proto ilustace a tabulky rozměrů, od Nábytkářského informačního systému (©2013). 

Obr. 6 znázorňuje typ židle s područkou a bez područky, jejich rozměry jsou k dispozici na obr. 7,8.

Obr. 5 Křeslo odpočinkové dlouhé.
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Obr. 6: Typy a rozměry kancelářské pevné židle bez koleček.

Obr. 7: Tabulka rozměrů pro typ židle bez područek.
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„ Židle určené pro návštěvy ve veřejném interiéru musí splňovat požadavky uvedené v ČSN  

EN  13761  Kancelářský  nábytek  –  Židle  pro  návštěvy.  Pevná  výška  sedáku  400  -500  mm,  

nastavitelná výška od 420 do 480 mm, hloubka sedáku 380 – 470 mm, šířka sedáku minimálně 400  

mm,  vzdálenost  mezi  područkami  minimálně  460 mm.“ (NIS  -  Nábytkářský  informační  systém, 

©2013)

Obr. 8: Tabulka rozměrů pro židle s područkami.
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3 PŘÍKLADY NETRADIČNÍCH TYPŮ SEZENÍ V PRACOVNÍM 

PROSTŘEDÍ

Dnešní doba je plná inovativních řešení nejen v průmyslu, ale i v designu. Existuje mnoho 

odvážných a originálních  řešení  pracovního prostředí,  ale  jen některé uvíznou návštěvníkovi  či 

divákovi k paměti.  Jeden ze způsobů jak ohromit, může být právě netradiční styl  sezení a jeho 

mobiliář,  kanceláře  a  zasedací  místnosti  nejsou  jen  o  obdélníkovém  stole,  bílých  stěnách  a 

promítacím plátně. 

Stěžejním bodem pro designéra při návrhu zasedací místnosti je bezesporu zaměření firmy a 

její požadavky, to ovlivňuje koncept a nebojácnost návrhu. Zde je několik příkladů originality v 

sezení.

3.1 Aloft zasedací místnost Freestyle

Hotel Aloft, nacházející se v Bangkoku, disponuje několika zasedacími prostory a hotelovými 

pokoji k pronájmu. V dnešní době vybavení hotelu rozšířené o konferenční a zasedací prostory, je 

často vyhledávané. Nejen že dodává pocit komfortnosti, ale zároveň povyšuje hotel na vyšší úroveň. 

Sezení v pytlích, jak můžeme vidět na obr. 9, je moderním a pohodlným pojetím chůzky, která 

bude určena spíše k vnitrofiremním schůzkám, kde se zaměstnanci dobře znají. Tento typ sezení je 

vhodný spíše pro mladší generaci, vzhledem k těžšímu vstávání ze sedacího pytle, nefigurují tu 

žádné ergonomické normy sezení, ale pro některé lidi jsou sedací pytel mnohdy pohodlnější než 

kancelářská židle. Jeho tendence deformace podle lidského těla je ovlivněna různými typy výplní, 

Obr. 9: Zasedací místnost Freestyle v hotelu Aloft
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běžně se používá expandovaný polystyren buď ve formě kuliček nebo granulátu. Použitím vaků 

designéři vytváří příjemnou a uvolněnou atmosféru zasedací místnosti,  v případě nevyhovujícím 

požadavkům, nabízí hotel i další místnosti s klasickým typem mobiliáře.

3.2 Hravý stůl od Duffy London

S originálním a  zábavným řešením sezení,  přišla  firma Duffy London.  Jak  napovídá  její 

název, sídlí v Londýně a byla založena absolventem designu Univerzity v Brightonu, Christopherem 

Duffy. Firma vyrábí několik produktů, jejichž myšlenky jsou založené na kombinaci umění s funkcí 

a  hraním  s  koncepty  gravitace,  geometrie  a  iluze.  Všechny  výrobky  jsou  ručně  vyrobené  z 

ekologických materiálů a prostředků (Duffy London, © 2018).

Tým  designérů  uskutečnil  zajímavou  a  zábavnou  možnost  zasedání,  cílem  je  vytvořit  u 

zaměstnanců pocit, že jsou znovu na hřišti, kde se shromažďují a diskutují o podnikání, zatímco se 

houpají. Kapacita lidí u stolu je omezená podle vlastního výběru z nabídky, nejvyšší počet je však  

maximálně  12  osob.  (Duffy  London,  ©2018) Přívětivý,  jednoduchý  a  originální  design  s 

propracovanými detaily a velkou myšlenkou, obohatí zasedací prostor o jiný rozměr.

3.3 Google 

Jednou z částí kanceláře Google v Taipei, na ostrově Tchaj-wan, je zasedací a konferenční 

místnost s tzv. teatronem (hlediště ve svahu), který se používal při stavbě řeckých divadel, tento 

Obr. 10: Houpací stůl Swing se závěsnámi křesly od firmy Duffy London
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princip  stupňování  řad,  je  základem správného hlediště.  V tomto designu se  jeho výhod zcela 

nevyužívá, sedadla jsou nahrazeny taburety, které jsou nepravidelně rozmístěny v prostoru.

Výhodou  může  být  právě  sdružení  taburetů  do  různých  skupin  a  nenáročné  přemístění, 

nevýhodou  je  jejich  výška,  která  není  určena  k  dlouhodobému  sezení  a  chybí  zde  i  možnost 

pohodlného psaní poznámek. Zvolená barevnost a vzor mobiliáře s kombinací výmalby prostoru, 

evokuje spotrovní halu plnou basketbalových míčů, ústřední myšlenkou je soudržnost firmy jako 

basketbalového týmů, kde hráči spolu spolupracují a drží při sobě.

Obr. 11: Jedna ze zasedacích a konferenčních místností v Taipei firmy Google.
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3.4 Sezení ve firmě PaperKite 

Velkou proměnu kancelářských prostor této firmy, má na starosti  tým designérů z interiérového 

studia  Spaceworks  pocházející  z  Nového  Zélandu.  Pro  firmu  PaperKite,  která  má  zhruba  20 

zaměstnanců kteří vyrůstali spolu s počítačovám rozvojem, přetvořili bývalý prostor nočního baru a 

butiku, na moderní kancelářské prostory plné pohody. Mimo zasedací místnosti navrhli i terasy pro 

setkávání, jenž jsou vyrobeny z MDF desek, které provází celý design kanceláří. Stupňovité sezení 

je doplněho podsedáky a polštáři z designové látky, celý nápad vychází z moderního myšlení a 

kořeny  má  jako  část  kanceláře  firmy  Google,  v  principu  stupňování  řad  řeckého  divadla 

(Spaceworks, © 2018)

Všechny výše zmíněné příklady jsou ukázkou současného trendu, netradičních variant sezení 

a jeho mobiliáře. Nicméně je zřejmé, že každá firma je založená jiným směrem a má jinou firemní 

kulturu,  pracují  v  různých  škálách  formálnosti  chůzek  což  s  sebou  přináší  i  odpovídající  styl 

vybavení.

 

Obr. 12: Terasy určené k setkávání firmy PaperKite
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4 ANALÝZA ŘEŠENÉHO PROSTORU

Řešený  prostor  se  nachází  v  jedné  z  budov  v  areálu  společnosti  Meopta  –  optika  s.r.o., 

konkrétně se jedná o administrativní budovu s označením 01, viz příloha č. 1. Vchod objektu je 

orientován na jihozápadní stranu a i okna řešeného prostoru směřují stejným směrem. První vstupní 

místností je recepce (obr. 13, 14), ta je laděná do modré barvy jež vychází z grafického manuálu 

společnosti, z recepce je možné se do dalších prostorů dostat pouze pomocí čipové karty, při delším 

čekání poskytuje vestibul pohovky k sezení. 

Zasedací místnost která podléhá rekonstrukci je umístěna v 5. patře, kde sídlí především obchodní a 

právní oddělení, nižžší patra patří dalším důležitým oddělením. Nejen tato budova je postavená ve 

funkcionalistickém  stylu,  který  ve  20.  letech  byl  jeden  z  vůdčích  směrů.  Základní  konstrukcí 

objektu jsou betonové soupy jako nosné pilíře, vzniklé otvory jsou vyplněny cihlami. Pro pohyb 

mezi patry je k dispozici výtah, který je často využíván. 

Při vstupu do  5. podlaží, se jako první nabízí chodba (obr. 15) se schodištěm, výtahem a třemi 

dveřmi, z nichž některé jsou dvoudveřové. Ty vedou do kancelářských prostorů, zbylé dveře jsou 

přímo pro vstup do zasedací místnosti č. 6025 a 6026 která je navržena k rekonstrukci (viz příloha 

č.2). 

Obr. 13: Vstupní prostor do administrativní  

budovy

Obr. 14: Recepční prostor v administrativní  

budově
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Zasedací nebo-li konferenční místnost je využívaným prostorem především obchodního oddělení, 

konají se v ní podstatná jednání a navštěvují ji důležití zákazníci. Tato místnost je díky své orientaci 

dosti  světlým prostorem nejvíce  v  odpoledních  hodinách,  napomáhá tomu i  její  výmalba  bílou 

barvou. Stejnou barevnost má i strop který je z kazetového podhledu (obr. 16), jenž je nejčastějším 

typem  kancelářských  stropů.  Designově  je  zcela  nezajímavý,  ovšem  vyrábí  se  již  nápaditější 

podhledové kazety pro zvýšené designové požadavky. Např. firma Knauf AMF (© 2016) ve svém 

sortimentu  nabízí  širokou  nabídku  různých  zajímavých  podhledových  řešení.  Velkou  barevnou 

plochou je šedomodrý koberec, který je použit v celém 5. podlaží, jeho opotřebení a nižší kvalita je 

znát  na pouštění vláken, které zanechává na obuvi.  Z hlediska reprezentativnosti  prostoru to je 

velký  nedostatek.  Co  se  týče  mobiliáře,  obsahuje  několik  stolů,  které  jsou  sdruženy  tak,  aby 

vytvořili  dostatečný  prostor  pro  jednající  osoby,  nevýhodou  je  až  příliš  velká  vzdálenost  mezi 

osobami, které sedí naproti. Dále jsou zde rozmístěny úložné prostory a nástěnný věšák ve stejném 

dekoru dřeva jako výše zmíněné stoly (obr. 17).

 

Obr. 15: Chodba se schodištěm v 6.NP.
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Důležitým vybavením jsou konferenční židle s šedo-modrým čalouněním, jejichž konstrukce 

není dlouhodobě odolná opotřebení a je univerzálním mobiliářem mnoha veřejných prostorů.  K 

prezentaci slouží v místnosti projektor a interaktivní tabule (obr. 18), která nachází svého využití 

pouze pro promítání, vedle ní je umístěn tvz. flipchart (přenosná prezentační tabule) doplněný o 

velkoformátové papíry 

Elektroinstalace,  které  slouží  k  napájení  ze  sítě,  jsou  vyřešeny  vedením  kabeláže 

podparatovou lištou v níž se nachází i elektrické zástrčky k napojení zařízení (obr. 12, 13). Pod 

konferenčními  stoly  jsou  v  podlaze  zabudovaný  dva  elektro  boxy,  které  vedou  různá  síťová 

připojení do stolů, připojení k nim, je možné pouze z obou konců sdružených stolů, osoby které sedí 

kolem středu stolů mohou využít pouze elektrické zástrčky v podparatové listě vedoucí za jejich 

zády.

Obr. 17: Kazetový podhled v zasedací místnosti. Obr. 16: Ukázka typu úložného 

prostoru a stolu ve stejném dekoru  

dřeva.

Obr. 18: Stávající interaktivní  

tabule.

Obr. 19: Podparatová lišta  

vedoucí elektro instalace.

Obr. 20: Detail  

podparatové lišty.
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Pro udržování klimatických podmínek je pod kazetovým podhledem zabudovaná klimatizace 

s funkcí chlazení vzduchu, vytápění prostoru je řešeno litinovými otopnými tělesy natřené bílou 

barvou. Malý podíl na klimatických podmínkách má i žaluziový systém, který slouží především k 

zatemnění místnosti v případě potřeby. Ke zlepšení akustických podmínek pomáhá použití koberce 

a kazetového podhledu pohlcující zvuk šířený z interaktivní tabule.

Interiér  a  vybavení  zasedací  místnosti  je  nedostačující  pro  dosáhnutí  flexibility  a 

reprezentativnosti místnosti. Mnoho věcí je zde nevyužito jako např. posuvná stěna, která umožňuje 

rozdělit místnost, její manipulace je ovšem obtížná a proto se nepoužívá, stejně tak i  umyvadlo v 

rohu místnosti.  

4.1 Fotodokumentace

Ve fotodokumentaci jsou obrázky (obr. 21-27) stávajícího stavu místnosti, pro zorientování v 

místnosti slouží obr.14. Fotografie pořídila Iva Stránská a Ester Tomanová.

Obr. 21: Půdorys řešené místnosti a legenda fotografií.
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Obr. 22: Pohled č.1.

Obr. 23: Pohled č.2.
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Obr. 24: Pohled č.3.

Obr. 25: Pohled č.4.
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Obr. 26: Pohled č.5.

Obr. 27: Pohled č.6.
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II. PRAKTICKÁ ČÁST
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5 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Obsahem Průvodní zprávy jsou veškeré informace o navženém redesignu zasedací místnosti, 

jenž je tématem této bakalářské práce.

5.1 Identifikační údaje

Místo stavby: Kabelíkova 2682/1, Přerov 750 02

Zadavatel: Meopta - optika, s.r.o.
Kabelíkova 1
750 02 Přerov
Česká republika

Redesignu podléhá místnost č. 6025 a 6026, nacházející se v 6. nadzemním podlaží 
Administrativní budovy v areálu společnosti Meopta – optika, s.r.o.

5.1.1 Úvodem

Požadovaným  záměrem  společnosti  Meopta  – optika,  s.r.o.,  je  vytvoření  příjemného  a 

reprezentativního prostředí, které bude vystihovat klíčové hesla společnosti jako jsou např. přesnost, 

čistota,  flexibilita  či  hi-tech  a  bude  korespondovat  s  firemní  brandingem (značkou).  Redesign 

zasedací  místnosti  může  být  startovacím  bodem,  pro  případný  následný  redesign  celkového 

interiéru budovy.

5.1.2 Vstupní podklady

Ke zpracování návrhu mi byly poskytnuty tyto podklady:

- Dokument  s  hlavními  požadavky  a  představením  společnosti,  doplněné  o  požadavky  k 

odevzdání hotové práce. Viz příloha č.3.

- Fotodokumentace místnosti viz příloha č.4.

5.2 Ústřední myšlenka a koncept

Inspirací pro vytvoření návrhu interiéru zasedací místnosti společnosti Meopta - optika s.r.o, 

byla pro mě samotná pracovní náplň společnosti ve spojení jejich firemního brandingu a hesel, o 

kterých se zmiňují nejen na své webové stránce. Na základě společné komunikace s obchodními 

zástupci  je  mým cílem směřovat  návrh  do  vkusného  a  reprezentativního  interiéru,  který  bude 

flexibilní a tím zároveň i neutrálním polem obchodních setkání. Společnost je úspěšným a světovým 
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výrobcem optiky, nabízené produkty jsou velice přesné a podléhají komplexnímu řešení od návrhu, 

vývoje, konstrukce, výroby až po montáž. Stejně tak jsem postupovala v navrhování svého řešení, 

kterému předcházelo několik různorodých návrhů, díky kterým jsem došla až k jednomu ucelenému 

návrhu.

První fází byly skcici  a tok myšlenek, jak originálně pojmou zadaný úkol a jak zaujmout 

obchodní partnery kteří přijdou jednat do zasedací místnosti. Vznikly návrhy, které se zakládaly na 

představení společnosti a ukázání jejího procesu ve výrobě. Zajímavými prvky, jako např. skleněná 

stěna plná lup nebo světelná stěna (obr. 28), měla být místnost ozvláštněna o optické zákonitosti, 

které pobaví a zaujme nejen návštěvníky, ale i kolemjdoucí zaměstnance kanceláří. V návrhu byli 

použity moderní materiály jako sklo, laminátové desky a plexisklo.

Obr. 28: Prvotní návrh - pohled na promítací stěnu. 

Obr. 29: Boční pohled z chodby Obr. 30: Skica prosklené stěny s lupami.



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 38

Právě skleněná stěna (obr. 31) měla být předmětem největšího zájmu při vcházení z chodby 

do místnosti. Lupy měly být zasazeny do vzduchové kapsy prosklené stěny a zvětšovat různé prvky, 

které  reflektovali  odvětví  společnosti.  Např.  jedna  lupa  zvětšovala  rentgenový  snímek,  který 

odkazoval na spolupráci Meopty - optiky, s.r.o. s lékařstvím a výrobou rentgenových zařízení.

 

Druhý návrh byl inspirován doplňkovými barvami, které společnost uvádí ve svém design 

manuálu. Modrá a žlutá prováděla celý design interiéru, v rohu místnosti se nacházel konferenční 

stolek s křesly a pohovkou, pro soukromé jednání v menším počtu osob. Celý prostor byl vyvýšen 

pódiem, stejně tak i prostor pro prezentujícího u promítací stěny. Hlavní deska stolu byla složená z 

několik  barev  a  zbylý  mobiliář  byl  spíše se  žlutým čalouněním,  na  obr.  32,  je  vidět  i  stěna  s  

úložným a výstavním prostorem, která v sobě chytře schovávala doplňující místa k sezení formou 

taburetů.  Na jedné straně  místnosti  bylo  navrženo velkoformátové logo společnosti  a  na  druhé 

straně, stěna s členitým obkladem.

Obr. 31: Skleněná stěna s lupami, které zvětšují  

nebo oddalují různé předměty.
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Oba  návrhy  prošly  kritikou  a  vznikl  předposlední  návrh,  který  byl  jako  první  odprezentován 

zástupcům společnosti. Barevnost interiéru již není tak různorodý a prostor obsahuje více prvků z 

firemního brandingu. 

Obr. 33: Skica druhého barevného řešení  

interiéru.

Obr. 32: Skica vyvýšeného pódia a úložného  

prostoru.

Obr. 34: Pohled na promítací stěnu a stěnu 

sousedící s chodbou.

Obr. 35: Polep a výmalba stěn firemním 

heslem v anglickém a českém jazyce.

Obr. 37: Pohled na stěnu s úložnám 

prostorem a kuchyňkou.

Obr. 36: Logo Meopty se objevuje na  

zatemňovacím systému. 
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Ve všech výše zmíněných návrzích vycházím ze stejného tématu,  kterým je ostrost.  Ta je 

navozena  díky lomu světla,  na  němž funguje  celá  optika  a  je  základním jevem   lidského oka. 

Lomené plochy, ostré i tupé úhly jsou kombinovány a rozděleny barvou, právě barevnost podlehla 

celkové redukci a v nynějším navrhovaném designu nenajdeme žádný ostín žluté nebo modré. Podle 

psychologie  barev  vyvolává  žlutá  barva  dráždivost  a  přitahuje  pozornost,  modré  odstíny  jsou 

studené a  při  pohledu  na  ně  se  člověk lehce  zasní.  V kombinaci  s  nepravidelnými  zkosenými 

hranami, by byl celý prostor velice neklidný a uživatelé by těžce udržovali pozornost. Vzhledem k 

malé ploše a požadované kapacitě třiceti míst k sezení, je varianta s pódii ztráta cenného prostoru. V 

průběhu  navrhování  a  konzultací  se  zaměstnanci  firmy  jsem  nabyla  dojmu  potřeby  snížení 

finančního rozpočtu navrhovaného redesignu. Toho se může docílit použitím typového vybavení a 

nábytku,  proto  i  vícebarevný  stůl  a  složité  úhly truhlářských  prvků jsou  z  finanční  náročnosti 

zjednodušeny nebo zrušeny. V konečném návrhu jsem ponaučila z předešlých chyb a vytvořila jsem 

nový koncept, který vytváří neutrální prostor.

Novou  ústřední  myšlenkou  interiéru,  je  vytvoření  prostředí,  které  je  reprezentativní  a  bude 

komfortní  pro  všechny  typy  jednání,  které  se  v  něm  budou  konat.  Návrh  je  koncipován  do 

bělostných a jednoduchých ploch, které z místnosti vytváří celek jenž bude lehce uplatnitelný i v 

dalším  redesignu  budovy.  Klíčové  jsou  čisté  materiály  a  neutrální  barvy.  Pestrost  prostoru  a 

pocitovou náladu, vytváří  především lidé a nebylo by vhodné ji  rozbíjet.  Zároveň tento prostor 

reflektuje hlavní zásadu čistého prostoru, která panuje i ve výrobních prostorách a kam jsem měla 

možnost se v rámci návštěvy společnosti Meopta – optika, s.r.o. podívat. Barevnost vychází z loga 

společnosti a je doplněna dekorem dřeva, který prostoru dodává pocitovou teplotu. Dále je v návrhu 

uplatněna hierarchie zasedání, židle pro ředitele nebo nejvýše postaveného v aktuálním sezení, je 

umístěna v čele stolu a je jiného typu než ostatní židle. Dispozičně zůstává místnost na svém místě,  

je pouze rozšířena o povolené 2m směrem do sousední kanceláře č. 6017.

5.2.1 Architektonické a výtvarné řešení

Hlavní místností která podléhá redesignu je zasedací a konferenční místnost (č. 6025, 6026) v 

6NP, zde se odehrávají  důležitá  jednání  se zákazníky,  zaměřené na obchod a finance.  Stávající 

rozměry místnosti, nejsou dostačující k požadované kapacitě osob, proto je v místnosti navrženo 

probourání stávající příčky a rozšíření místnosti o 7 m2 směrem do sousední kanceláře č. 6017 a 

nahrazení novou akustickou sádrokartonovou příčkou o tloušťce 150 mm. Bourání podléhá i celá 

příčka  rozdělující  zasedací  místnost  (č.  6025,6026)  a  chodbu  (č.  6024),  zachovány jsou nosné 

sloupy. Místo stavající příčky je navržena výplň celoprosklenou protipožární stěnou obohacena o 

polep s grafickým prvkem světadílů (kombinace transparentního skla a zatmavené folie), tím se 
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prostor zasedací místnosti opticky zvětší a prosvětlý. 

V chodbě č.6024, jsou protipožární dveře směřující do kanceláří č. 6029/A a 6029/B v návrhu 

určeny k  vybourání  a  přesunutí  dále  do  kanceláří.  Také  příčka  rozdělující  zasedací  místnost  a 

zmiňované kanceláře (6029/A a 6029/B) je v návrhu nahrazena akustickou sádrokartonovou příčkou 

o tloušťce 150 mm. Z původního zdiva v místnosti zůstává pouze obvodová zeď s okny na jižní 

straně. 

Stávající  kazetový  strop  v  místnosti  je  z  hlediska  nesouladu  s  navrhovaným  designem 

nevhodný a proto je nahrazen novým typem Gyptone Point 11. Ve stropě je navrženo doplňkové 

LED bodové osvětlení v kombinaci s hlavním osvětlením designových lustrů, umožňující volitelné 

režimy osvětlení  (regulovatelné a  kombinované).  Pod sádrokartonovým podhledem jsou vedeny 

elektro rozvody pro světla a reproduktory.   Dosavadní vzduchotechnika je ponechána, v případě 

potřeby  lepšího  systému  odvětrávání  prostoru,  je  potřeba  konzultace  s  odborníky.  V  případě 

výměny, stojí za zvážení výměna vzduchotechniky v celém patře. 

V nynějším stavu, jsou elektrorozvody (zástrčky) vedeny v podparatové liště. Toto řešení je 

nepraktické a proto je navrženo za pomocí elektro boxů, zabudovaných v podlaze, vyvedení kabelů, 

elektro zástrček a síťových rozvodů do vestavěných elektro boxů stolu. Nynější kobec v zasedací 

místnosti je nevyhovující a nekvalitní, v návrhu je obměněn za koberec lepší kvality v šedé barvě. 

Veškeré  existující  vybavení  prostoru  je  určeno  k  odstranění,  z  důvodu  starého  a 

nereprezentativního  vzhledu  a  nahrazen  novým  mobiliářem  (stůl,  židle,  koš).  Případný  úložný 

prostor je v návrhu řešen vestavěnými skříněmi, zavěšenými pod parapetovém prostoru a vedle 

kuchyňského  koutu,  který  slouží  k  drobnému  občerstvení  a  uložení  potřebného  kuchyňského 

vybavení, které v tuto chvíli leží na jednacích stolech a nepůsobí dobrým dojmem. Kuchyňský kout 

s  vestavěnou skříní  a  malou technickou místností  se  nachází  v  prostoru zmiňovaného rozšíření 

místnosti. Technický prostor je určen pro skladování doplňujících židlí, cateringových stolků a k 

případnému  ukládání  úklidových  potřeb.  Malá  kuchyňka  je  vybavena  kávovarem,  dřezem  a 

ledničkou.

Současný  prostor,  je  vytápěný  starými,  litinovými  otopnými  tělesy,  které  jsou  i  nadále 

zachovány. Redesignem je pouze jejich zakrytí, pomocí perforované absorpční desky, vyrobené z 

materiálu na bázi dřeva.  K regulaci teploty,  ale především k zatemnění prostoru,  slouží látkové 

stínění oken na motorické dálkové ovládání, na místo klasických žaluzií stávajícího stavu. Nynější 
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projekční  plocha  podle  informací  zaměstnanců  Meopty,  je  nedostatečně  velká,  jako  využívaný 

prvek vnímají Clipboard (bílá tabule určená k psaní), umístěný vedle projekční plochy. V návrhu, je 

projekční plocha vystřídána LCD monitorem dostatečného rozměru, za níž je celoskleněné obložení 

stěny v barvě bílého skla, sloužící jako Clipboard jenž ale poskytuje mnohem větší plochu k psaní. 

Místnost  je  vybavena  novými  reproduktory  značky Hi-Res  Audio,  symetricky rozmístěny,  aby 

vzniklo kvalitní ozvučení.



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 43

5.3 Technické řešení 

Technické řešení obsahuje podobnější seznam a popis navrhovaného řešení interiéru.

5.3.1 Bourací a přípravné práce, dozdívky

‐ Je navrženo vybourání příčky rozdělující prostor místnosti (6025, 6026) a chodby (6024), 

kde se nacházejí i vstupní dveře, okno a umyvadlo. Příčka je nahrazena novou protipožární 

celoprosklenou stěnou (Obr. 38) s dvěma vstupními dveřmi.

‐ Dále je navrženo vybourání zdiva, rozdělující kancelář (6017) a místnost (6025, 6026), zde 

je  nahrazena  akustickou  sádrokartonovou  příčkou  tl.  150mm a  rozšířen  prostor  o  7  m2 

směrem do kanceláře (6017). Dále vybourání skleněné stěny, rozdělující místnost (6017) s 

kanceláří (6029/A) jenž je také nahrazena akustickou sádrokartonovou příčkou tl. 150 mm. 

Obr. 38: Ilustrační fotografie navrhované stěny.
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‐ Je  navržena  výměna  kazetových  výplní  stropu  za  nové  perforované  kazety,  konstrukce 

stropu je zachována.

‐ Stávající stěna s okny bude vyspravena a dosavadní parapety nahrazeny novými.

‐ Veškeré elektrorozvody pro osvětlení,  ozvučení a vzduchotechniku, budou zabudované v 

sádrokartonovém podhledu,  elektrorozvody  pro  zástrčky  vychází  z  podlahových  elektro 

boxů.

‐ V rozšířeném prostoru místnosti,  bude vystavěn nový kuchyňský kout s  navazující  šatní 

skříní a technickou místností. Pro kuchyňský kout je potřeba zavedení odpadu a přívodu 

teplé  a  studené  vody.  Přívody  se  povedou  od  pozice  zrušeného  umyvadla,  vně  nově 

vystavené příčky až do kuchyňského koutu. 

‐ Demontování stávající podlahové krytiny.

Obr. 39: Perforované kazety od firmy Rigips.

Obr. 40: Vestavěná podlahová zásuvka pro  

kobercové krytiny.
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5.3.2 Vnitřní výmalba, nátěry a povrchová úprava

‐ Výmalba  místnosti  č.  6017,  6024,  6025,  6026 a  6029 A/B bílou  barvou  Dulux  Classic 

White.

‐ Je navženo obroušení a nový nátěr otopných těles v místosti a na chodbě se schodištěm.

‐ Vstup  do  technické  místnosti  bude  z  pohledové  strany  obložen  LTD  deskou,  obklad 

pokračuje po celé nově vystavené příčce směrem k oknům.

‐ Projekční stěna je obložena bílým sklem po celé její ploše.

‐ Celoprosklená protipožární  stěna je polepena zatmavovací  fólií  (Obr.  41) dle  grafického 

návrhu.

‐ Stávající šedomodrý koberec je velice nekvalitní a pouští vlákna, proto je nahrazen novým 

zátěžovým kobercem Elyot light-grey světlejší šedé barvy s bílým žíháním (Obr. 42). Do 

výměny jsou zahrnuty i prostory č. 6024 a 6029A/B.

5.3.3 Osvětlení a elektroinstalace

‐ V  hlavním  jednacím  prostoru  je  navrženo  LED  bodové  osvětlení  Philips-MYLIVING 

ELLIPSE 3W (Obr. 44), které je kruhového tvaru a bílé barvy. Dalším zdrojem světla jsou 

designová závěsná svítidla LED Reny s kovovým obvodovým pláštěm v bílém nástřiku a 

plastovým krytem, skrze něhož je světlo rozptýlené (Obr. 43). Rozmístění osvětlení je k 

náhledu ve výkresové části. 

Obr. 42: Koberec Elyot  

od firmy Sits

Obr. 41: Ilustrační obrázek  

zatmavovací fólie.



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 46

‐ Elektoinstalace v aktuálním stavu v podparatové liště, jsou určeny k zrušení a vedení nové 

kabeláže  z  podlahových  elektro  boxů  STAKOHOME-8908-H do  vestavěných 

nábytkářských boxů Mediaport Creator II. Tyto boxy umožňují připojení zástrček a síťových 

napojení  jako  např.  USB  aj..  Elektrika  pro  připojení  osvětlení  je  vedena  v  podhledu 

místnosti.  Připojení  LCD  obrazovky  je  řešeno  vedením  přívodů  skrze  sádrokartonovou 

příčku. Ovládání osvětlení je umožněno bezdrátovými vypínači, umístěnými vždy u vstupu 

do místnosti na prosklené stěně. 

Obr. 44: LED bodové 

osvětlení značky Philips

Obr. 43: Designové 

závěsné svítidlo Reny od 

firmy Palnas

Obr. 45: Pohlahový elektro box 

8908-H od firmy Stakohome.

Obr. 46: Vestavěné zásuvky  

zabudované ve stolu.

Obr. 48: Bezdrátový 

vypínač Elegant od 

firmy Obzor.

Obr. 47: Spínací jednotka -  

přijímač pro beztrátový  

vypínač.
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‐ Navržené  ozvučení  je  od  firmy  KEF  reproduktory  typu  KEF  T301c.  Moderně  řešený 

uzavřený panel v bílé barvě s kvalitním zvukem (Obr.49).

5.4 Design vnitřního vybavení a vizuální prvky

Koncept obsahuje typové a A-typové vybavení, které je níže podrobně popsáno.

5.4.1 Nové vybavení na míru

‐ Vestavěná šatní skříň s otevřeným prostorem pro odkládání svrchního oblečení, na šatní tyč 

černé chromové barvy. Korpus celé skříně je z LTD (laminátová dřevotřísková deska) tl.18 

mm a v deroku antracitové barvy RAL 7043 (Obr. 50), podle vzorníku firmy Kronospan. V 

horní části skříně se nachází úložný prostor, uzavřený dvířkami s bezúchytkovým kováním 

Tip-on. Otevřený prostor (nika) je v dekoru Elegance Endgrain Oak (Obr. 51), taktéž podle 

vzorníku firmy Kronospan. Podrobné rozměry skříně jsou k dispozici ve výkresové části v 

rozpisu truhlářských prvků.

Obr. 49: Reproduktor od 

značky KEF..
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‐ Kuchyňský kout navazuje na šatní skříň a korpus skříněk i dvířka, jsou ve stejném dekoru 

jako zmiňovaná skříň.  Dekor Elegance Endrain Oak se objevuje i  na  pracovní  desce a 

kuchyňské zástěně (obkladu). Viz seznam truhlářských prvků a vizualizace.

‐ Dále jsou navrženy krycí panely v bílé barvě na otopná tělesa.  Ty jsou z perforovaných 

akustických desek (Obr. 52) na bázi dřeva od firmy SONING Praha, a.s., zavěšené na háky 

(Obr. 53), které jsou kotvené pomocí chemické kotvy do zdi (Obr. 54). 

‐ V podparatovém  prostoru  se  nachází  úložný  prostor  s  výsuvným  systém  otevíráním  a 

bezúchytkovým  kováním  Tip-on.  Skříňky  jsou  v  podparatovém  prostoru  zavěšené,  její 

přesné rozměry jsou k náhledu v seznamu truhlářských výrobků. Materiál je z LTD v bílé 

barvě RAL 9016.

Obr. 50: Dekor LTD 

Antracit

Obr. 51: Dekor LTD 

Elegance Endgrain Oak.

Obr. 52: Detail perforované akustcké  

desky.

Obr. 53: Hák k 

zavěšení.

Obr. 54: Použití  

chemické kotvy.
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Obr. 55: Ilustrační fotografie podparatové  

skříňky.
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5.4.2 Nové typové vybavení

‐ Židle Profim z kolekce MyTurn-10FZ (Obr. 56) je otočná konferenční židle, s vysokým 

opěrákem v  barvě  bílé  kůže.  Dále  je  v  návrhu  doporučená  konferenční  židle  ze  stejné 

kolekce Profim - MyTurn-21V ( Obr. 57) a doplňková židle Profim - ARIZ 570V (Obr. 58) 

se sklopným stolkem, v barvě bílé látky (Nexus 17).,Ta je určená k použití v případě plné 

kapacity u hlavního stolu.

Obr. 56: Židle 

MyTurn-10FZ.

Obr. 57: Židle MyTurn-

21V.
Obr. 58: Židle ARIZ 

570V

Obr. 59: Barva a 

materiál čalounění  

pro židle z kolekce  

MyTurn.

Obr. 60: Barva a 

materiál čalounění  

pro židle z kolekce  

ARIZ.



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 51

‐ Konferenční  stůl  IMPULS od firmy mdd,  hlavní  deska  je  z  LTD v dekoru  Dub PRIX, 

konstrukci stolu tvoří kovový rám v bílé barvě. Firma mdd nabízí kombinaci několika stolů 

tak, aby vyhověli požadovaným rozměrům zákazníka.

 

 

 

‐ Namísto projektoru, je v místnosti projektován LCD monitor  ST860K 86" značky  BenQ, 
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III. PROJEKTOVÁ ČÁST
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6 TECHNICKÉ VÝKRESY

 V projektové části jsou veškeré technické podklady k navrhovanému řešení. Jedná se o výkresy 

půdorysu,  stropu,  podlahy a  stěnopohledů.  Výkresová  složka  vždy obsahuje  technické  výkresy 

stávajícího stavu a následně navrhovaného stavu. Viz příloha č.6.

6.1 Vizualizace
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ZÁVĚR

Výsledkem mé bakalářské práce je uskutečnitelný projekt redesignu, na němž jsem se při 

učila jak přetvořit prostor jenž má své zákonitosti a omezení, které je třeba respektovat a pracovat s 

nimi.  Vznikl  koncept  čistého  a  flexibilního  designu,  který  nemusí  sloužit  pouze  obchodním 

zchůzkám, ale např. i interním sešlostem firmy.

Velmi cennou zkušeností bylo zabývat se zadáním s reálným zadavatelem a komunikovat s 

jeho zástupci. Přínosné jsou pro mě jejich rady, ohledně kvality prezentace a přednesu. Interiérový 

design je plný různorodých možností, je vždy na designérovi zvolit tu správnou cestu k dosažení 

spokojenosti zákazníka. Věřím, že tento a další vzniklé návrhy, budou alespoň podmětem a inspirací 

k následnému redesignu zasedací místnosti a případně i celé budovy. 
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https://www.amazon.com/KEF-T301C-Center-Channel-Speaker/dp/B00CFEXEZC/ref=pd_sbs_23_2?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B00CFEXEZC&pd_rd_r=P6M6FCPH3PCD4F0V6R70&pd_rd_w=ICmEB&pd_rd_wg=TLkjM&psc=1&refRID=P6M6FCPH3PCD4F0V6R70
https://www.obzor.cz/eshop/bezdratove-ovladani-rf-home
https://www.obzor.cz/eshop/bezdratove-ovladani-rf-home
https://www.kancelar24h.cz/doplnky-k-nabytku-creator-c776.html
https://www.podlahove-zasuvky.cz/products/Produktovy-list-STAKOHOME-8908-H.pdf
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Zdroj: https://www.profim.cz/produkty/typ-produktu/konferencni-zidle/myturn/konferencni-

zidle

Obr. 57: Židle MyTurn-21V.

Zdroj: https://www.profim.cz/produkty/typ-produktu/konferencni-zidle/myturn/konferencni-

zidle

Obr. 58: Židle ARIZ 570V

Zdroj: https://www.kresla-zidle.cz/zidle-se-stolkem/profim-konferencni-zidle-ariz-570v-

2619.html#/calouneni-evo_next/barva_kostry-cerna_kostra/pridavny_stolecek-

bez_sklopneho_stolecku/doplnky-bez_doplnku

Obr. 59: Barva a materiál čalounění pro židle z kolekce MyTurn.

Zdroj: https://www.profim.cz/produkty/typ-produktu/konferencni-zidle/myturn/konferencni-

zidle

Obr. 60: Barva a materiál čalounění pro židle z kolekce ARIZ.

Zdroj: https://www.profim.cz/produkty/typ-produktu/konferencni-zidle/myturn/konferencni-

zidle

Obr. 61: Konferenční stoly od firmy mdd.

Zdroj: http://www.perfect-office.cz/nabytek/manazersky-nabytek/manazersky-nabytek-

impuls/

https://www.profim.cz/produkty/typ-produktu/konferencni-zidle/myturn/konferencni-zidle
https://www.profim.cz/produkty/typ-produktu/konferencni-zidle/myturn/konferencni-zidle
https://www.profim.cz/produkty/typ-produktu/konferencni-zidle/myturn/konferencni-zidle
https://www.profim.cz/produkty/typ-produktu/konferencni-zidle/myturn/konferencni-zidle
https://www.kresla-zidle.cz/zidle-se-stolkem/profim-konferencni-zidle-ariz-570v-2619.html#/calouneni-evo_next/barva_kostry-cerna_kostra/pridavny_stolecek-bez_sklopneho_stolecku/doplnky-bez_doplnku
https://www.kresla-zidle.cz/zidle-se-stolkem/profim-konferencni-zidle-ariz-570v-2619.html#/calouneni-evo_next/barva_kostry-cerna_kostra/pridavny_stolecek-bez_sklopneho_stolecku/doplnky-bez_doplnku
https://www.kresla-zidle.cz/zidle-se-stolkem/profim-konferencni-zidle-ariz-570v-2619.html#/calouneni-evo_next/barva_kostry-cerna_kostra/pridavny_stolecek-bez_sklopneho_stolecku/doplnky-bez_doplnku
https://www.profim.cz/produkty/typ-produktu/konferencni-zidle/myturn/konferencni-zidle
https://www.profim.cz/produkty/typ-produktu/konferencni-zidle/myturn/konferencni-zidle
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