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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Teichmannová, Š. Návrh recepce. Ostrava: Katedra výrobních strojů a 

konstruování, Fakulta strojní, VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2014, 93 s. 

Diplomová práce, vedoucí Učeň, O. 

Diplomová práce pojednává o návrhu recepce umístěné v úřednických 

budovách. V teoretické části práce je vypracovaná rešerše zabývající se ergonomií, 

nabídkou recepcí na trhu, doplňků a vybavením celého prostoru recepce.  

V praktické části se nachází designové návrhy recepcí, konstrukční návrh 

polohovatelného psacího stolu a konstrukční návrh celé recepce. V závěru práce jsou 

uvedeny přílohy potřebné k výrobě funkčního prototypu.   

 

ANOTATION OF DIPLOMA THESIS 

 Teichmannova, S. Design of multifunctional reception desk. Ostrava: 

Department of Production Machines and Design, Fakulty of Mechanical Engineering 

VŠB-Technical Univerzity Ostrava, 2014, 93 p. Diploma thesis, head: Učeň, O. 

 Diploma thesis deals with the design reception which is located in clerical 

buildings. There is developed research dealing with ergonomics, market offering of 

receptions, accessories and equipments of the entire reception area in the theoretical 

section. 

 There are the design proposals of the reception, positionable desk and structural 

design of the entire reception in the practical section. The conclusion are listed 

attachments required to produce a functional prototype. 

 



1 

 

Obsah 

Seznam použitého značení ................................................................................................ 3 

1 Úvod .......................................................................................................................... 4 

2 Ergonomie ................................................................................................................. 5 

2.1 Pracovní polohy ................................................................................................. 5 

2.2 Pracovní místo vstoje  ........................................................................................ 7 

2.3 Pracovní místo vsedě .......................................................................................... 8 

2.4 Pohybový prostor na pracovišti  ......................................................................... 9 

2.5 Druhy pohybových prostorů a jejich charakteristika  ...................................... 11 

2.6 Osvětlení  ......................................................................................................... 13 

2.6.1 Základní pojmy ......................................................................................... 13 

2.6.2 Kritéria pro hodnocení osvětlení  .............................................................. 14 

2.7 Teplota prostředí  ............................................................................................. 19 

2.8 Barevné řešení  ................................................................................................. 22 

2.8.1 Základní pojmy ......................................................................................... 22 

2.8.2 Barevné řešení systému ............................................................................ 25 

3 Recepce na trhu ....................................................................................................... 28 

3.1 Eustar  ............................................................................................................... 28 

3.2 TOP OFFICE  .................................................................................................. 28 

3.3 COM VEST  ..................................................................................................... 31 

3.4 Kancelářský nábytek Arform  .......................................................................... 33 

3.5 AMOS design  .................................................................................................. 33 

4 Zásuvkové panely  .................................................................................................. 36 

5 Osvětlení ................................................................................................................. 37 

5.1 LED pásek, 3528 Epistar  ................................................................................. 37 

5.2 Zářivkové svítidlo  ........................................................................................... 38 

5.2.1 Zářivkové svítidlo VIOLA 4xG13/18W/230V EVG/opál  ....................... 39 

5.2.2 VIOLA 236 zářivkové svítidlo 2xT8/36W/230-240V  ............................. 39 



2 

 

6 Klimatizace  ............................................................................................................ 40 

6.1 Princip klimatizace  .......................................................................................... 40 

6.2 Fyzikální proces klimatizace  ........................................................................... 40 

6.3 Typy klimatizací ............................................................................................... 41 

6.3.1 LG systém  4 - úrovňové ochrany  ............................................................ 42 

6.3.2 Klimatizace Daikin FCQG35F / RXS35K kazetová 360°  ....................... 45 

7 Zabezpečení pracoviště ........................................................................................... 49 

8 Návrh recepce ......................................................................................................... 50 

8.1 Návrh recepce č. 1 ............................................................................................ 50 

8.2 Návrh recepce č. 2 ............................................................................................ 50 

8.3 Návrh recepce č. 3 ............................................................................................ 51 

8.4 Návrh recepce č. 4 ............................................................................................ 51 

8.5 Výsledný návrh ................................................................................................ 52 

9 Polohovatelný psací stůl ......................................................................................... 53 

9.1 Náklon a výška Psacího stolu: .......................................................................... 53 

9.2 Popis jednotlivých součástí pracovního stolu: ................................................. 55 

9.3 Výsledné provedení polohovacího psacího stolu ............................................. 60 

9.4 Výpočet reakcí v čepech umístěných pod pracovní deskou ............................. 61 

9.5 Návrh čepu u kloubového uložení pracovní desky .......................................... 63 

9.6 Návrh čepu u kloubového uložení naklápěcího válce ...................................... 66 

10 Popis navržené recepce ........................................................................................... 69 

10.1 Sestavení pultů ................................................................................................. 71 

11 Závěr ....................................................................................................................... 74 

12 Seznam použitých pramenů .................................................................................... 76 

13 Použité programy .................................................................................................... 79 

14 Seznam příloh ......................................................................................................... 79 

15 Přílohy ..................................................................................................................... 81 

 



3 

 

Seznam použitého značení 

d   průměr čepu        [mm] 

F1   zatěžující síla čepu č. 1     [N] 

F2   zatěžující síla čepu č. 2      [N] 

Fx1   reakce v čepu č. 1       [N] 

Fx2   reakce v čepu č. 2       [N] 

k   koeficient bezpečnosti čepu      [-] 

l1   délka vidlice        [mm] 

l2   délka oka        [mm] 

Mo max   maximální ohybový moment     [Nmm] 

pD   dovolený tlak        [MPa] 

p1   tlak ve stykové ploše 1      [MPa] 

p2   tlak ve stykové ploše 2      [MPa] 

Wo   modul průřezu v ohybu      [mm3] 

σD   dovolené napětí v tahu      [MPa] 

σo   ohybové napětí       [MPa] 

τD   dovolené smykové napětí      [MPa] 

τs   smykové napětí       [MPa] 
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1 Úvod 

 V dnešní době se s recepcemi nejrůznějšího provedení můžeme setkat takřka 

kdekoliv. Základními místy, kde se recepce vyskytují, mohou být kupříkladu hotely, 

nemocnice, vstupní haly firem atd.  

 Existuje široká škála provedení, ať už recepce zděné či dřevěné, kamenné či 

kombinované různými materiály. Také jejich prostorové uspořádání se liší. Záleží 

především na zastavěném prostoru a fantazii designérů. 

 Recepce by měla být zpravidla umístěná v hlavní hale přímo naproti hlavního 

vchodu. Výhodou tohoto umístění je rychlá orientace hostů či zákazníků při vyřizování 

jejich záležitostí. 

 Její základní funkcí je vítání lidí a jejich správné nasměrování při řešení jejich 

záležitostí, kvůli kterým přišly na dané místo. 

  Ta to diplomová práce vás v teoretické části seznámí s ergonomickými pravidly 

pro volbu vhodného pracovního místa. Ukáže různá provedení recepcí vyskytujících se 

na trhu a v neposlední řadě vám představí vybavení, které by nemělo chybět na žádném 

pracovišti specializovaném na administrativní činnost. 

 V praktické části se diplomová práce především zabývá návrhem 

polohovatelného psacího stolu a také původními návrhy recepcí. Celková sestava 

navržené recepce je uvedená v poslední části mé práce, zahrnuje hlavně popis 

jednotlivých částí a jejich sestavení. 

 V poslední řadě je vytvořena výkresová dokumentace, která vychází z 3D 

modelu vytvořeném prostřednictvím programu Inventor Professional 2012.  
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2 Ergonomie 

 V dnešní době se klade vysoký nárok na ergonomii, proto jsem vytvořila rešerši 

zabývající se ergonomií pracovního místa. Jsou zde popsány pracovní polohy, způsoby 

vhodného osvětlení, teploty pracoviště a barevného navržení interiéru. Na základě této 

rešerše jsem volila parametry potřebné k vytvoření celé recepce.  

2.1 Pracovní polohy 

 Základní pracovní polohy jsou – sed a stoj. K dalším pracovním polohám se řadí 

klek. Předklon, leh, dřep, a také chůze a výstup (sestup) po žebříku. Ideální stoj, který je 

podmíněn konkávním (vydutým) zakřivením páteře v oblasti krční a bederní, je vlastně 

dynamické vyvažování těla ve svislé poloze. Ideální sed je z anatomického hlediska ten, 

kdy je dodrženo stejné zakřivení páteře jako v ideálním stoji a kdy stehna nesvírají 

s trupem úhel větší než 135° (např. sed na koňském sedle). V praxi se setkáváme 

s kombinováním pracovních poloh – např. střídání sed – stoj. [1] 

Tabulka 1. Porovnání výhod sedu a stoje [2] 

Výhody sedu Výhody stoje 

• menší energetická namáhavost • možnost střídání poloh 

• jemnější a přesnější pohyby • větší dosah končetin 

• odlehčení nohou • větší síla 

• při mikropauzách – odpočinek • možnost rychlého úniku 

• možnost využívaní činnosti nohou • možnost střídání pracoviště 

 

Tabulka 2. Porovnání nevýhod sedu a stoje [3] 

Nevýhody sedu Nevýhody stoje 

• omezuje střídání poloh • obtížnost při konání jemných a 
přesných prací 

• ztěžuje vykonávání silově náročnější 
práce 

• obtížnost při ovládání pedálů  

• nedovoluje širší rozsah pracovních 
pohybů 

• větší svalová námaha a tedy i větší 
svalová únava 

• dlouhodobé sedění na obyčejném 
sedadle vede ke kulacení zad 

• zdravotní potíže (křečové žíly apod.) 
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Polohu těla při práci ovlivňuje [1]: 

a) Druh a charakter vykonávané práce 

b) Pracovní prostor 

c) Rozmístění předmětů na pracovním místě 

Kritéria pro správnou volbu pracovní polohy, které musí [1]: 

• zaručovat dostatečnou stabilitu celého těla pro všechny předpokládané polohy 

těla, 

• zabezpečit minimální statické zatížení po dobu udržování požadované polohy, 

• být přizpůsobená anatomické stavbě těla (bez násilných a obtížných pozic), 

• zaručovat dostatečnou volnost v záměně držení těla a možnost nerušeně střídat 

svalové skupiny, 

•  využívat podepření těla těmi částmi, které jsou na to svoji přirozenou povahou 

nejvhodněji přizpůsobené, 

• umožňovat nerušené rozmisťování vhodných opěr těla nebo jeho částí, 

• dovolovat vykonávání všech předpokládaných pracovních pohybů (vsedě nebo 

vstoje). 

Za nevhodné nebo nesprávné pracovní polohy, které je třeba vyloučit nebo co 

nejvíce omezit, se považují [4]: 

• trvalý stoj na místě bez pohybu, 

• trvalý nebo častý předklon, tj. více než 15 ohnutí v zádech, 

• úklon, hluboké ohyby nebo polohy těla ve dřepu, 

• častý stoj na jedné noze (např. ovládání stroje jednostrannou nožní pákou), 

• déletrvající práce s nataženými nebo vzpaženými rukama (např. při vrtání do 

stropu).  

Výšku pracovní plochy je třeba přizpůsobit především velikosti vynakládané svalové 

síly, velikosti předmětu, se kterým se manipuluje na pracovní ploše, náročnosti zrakové 

práce a výšce postavy člověka. [4] 



 

Výška pracovní plochy má být tím menší, 

větší nároky klade práce na zrak, 

vyšší má být pracovní plocha. [4]

Na výškové uspořádání plochy má vliv také pracovní poloha t

s nímž je manipulováno a výška postavy. [4]

2.2 Pracovní místo vstoje

Pracovní místo vstoje - rozsahy výšky pracovní plochy a zorného úhlu.

• optimální zorná vzdálenost pro 

• optimální zorná vzdálenost pro 

• rychlý odhad pracovní výšky:

kde X je pracovní výška, V

Obrázek 1. 
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Výška pracovní plochy má být tím menší, čím větší je vykonávaná svalová práce. 

ší nároky klade práce na zrak, čím přesnější a jemnější práce je vykonávaná, tím 

vyšší má být pracovní plocha. [4] 

řádání plochy má vliv také pracovní poloha těla, velikost p

nímž je manipulováno a výška postavy. [4] 

vstoje [14] 

rozsahy výšky pracovní plochy a zorného úhlu.

optimální zorná vzdálenost pro jemné práce - 35 cm od očí 

optimální zorná vzdálenost pro hrubé práce - 60 cm. 

pracovní výšky: X = 0,6 . V 

výška, V je tělesná výška osoby. 

 

Obrázek 1. Výška pracovních ploch při práci vstoje [14]

 

 

 

 

 

 

 

tší je vykonávaná svalová práce. Čím 

jší práce je vykonávaná, tím 

ěla, velikost předmětu, 

rozsahy výšky pracovní plochy a zorného úhlu. 

i práci vstoje [14] 
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Tabulka 3. Rozsahy výšky pracovní plochy 

Poznámka: Rozměry jsou stanoveny pro muže výšky 185 cm a ženy výšky 166 cm. 

2.3 Pracovní místo vsedě 

Na obrázku jsou uvedeny čtyři rozsahy výšek pracovních ploch podle charakteru 

pracovní činnosti [4]: 

Tabulka 4. Rozsahy výšky pracovní plochy [4] 

Rozměr Hodnota (cm) Charakteristika rozměru 

A 88 ± 2 Pro velmi jemné práce, montáž hodinek. 

B 84 ± 2 Pro práce s větší zrakovou náročností. 

C 74 ± 2 
Normální pracovní stůl 69 až 70 cm, 

konferenční stolek. 

D 66 ± 2 
Stůl pro psaní strojem, ruční práce vyžadující 

sílu. 

Poznámka: Rozměrové údaje jsou vhodné pro výšku postavy 175 cm. 

Rozměr (cm) 
Charakteristika rozměru 

Označení Muž Žena 

A 
112 - 

125 
100 - 110 

Pro jemné a přesné práce, vysoké požadavky na 

zrakovou kontrolu, práce s podepřenými lokty. 

B 113 113 
Horní čelist svěráku při zámečnické práci, výška 

nářadí při strojové práci. 

C 98 - 110 90 - 97 

Ruční práce bez přesné zrakové kontroly, práce 

vyžadující zručnost s volnými lokty, se zvýšenými 

požadavky na sílu a pohybový rozsah. 

D 85 - 100 75 - 95 
Práce při manipulaci s těžkými předměty vyžadující 

větší svalovou sílu (těžší zámečnické práce). 
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Rozměr E = 60 je nejmenší výška prostoru pro nohy. Volí se podle nejvyššího 

pracovníka. V případě, že se na jednom pracovišti střídají osoby s výškou postavy 

z obou krajních mezí, rozměr E pro malou postavu se vykompenzuje vhodnou 

podnožkou. 

Výška V = 44 ± 1 přední hrany sedáku od země je odvozena od délky holeně. 

Rozměrové parametry pracovního sedadla jsou podrobně rozpracovány v kapitole 

„Pracovní sedadlo“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2. Výška pracovních ploch při práci vsedě [5] 

2.4 Pohybový prostor na pracovišti [6] 

Pohybovým prostorem rozumíme část pracovního prostoru, ve kterém můžeme 

vykonávat pracovní činnost 

Rozeznáváme prostor: 

a) manipulační (ruční) 

b) pedipulační (nožní) 
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Poloha pracovní základní 

• je poloha těla, v níž je vykonávána práce. Je určena používanými technickými 

prostředky, výrobní technologií a organizací práce na pracovišti. Může být vsedě 

nebo vstoje. 

Poloha pracovní extrémní 

• je vkleče, v hlubokém předklonu, vleže, ve vypjatém stoji na špičkách, s rukama 

nad hlavou apod. 

Rovina manipulační 

• je rovina proložená místem, k němuž lze vztáhnout nejčastěji vykonávané ruční 

pohyby. Její poloha je dána svislou vzdáleností od podlahy 

Pro obecné případy je výška manipulační roviny (cm) určena: 

Tabulka 5. Výška manipulační roviny 

Poloha Muži Ženy 

Vsedě 70 65 

Vstoje 103 95 

Výška pracovního stolu (desky) je totožná s výškou manipulační roviny pouze tehdy, 

nejsou-li předměty, s nimiž pracovník manipuluje vyšší než 5 cm. 

Referenční bod 

Je dán průsečíkem tří k sobě navzájem kolmých rovin: 

• vodorovnou manipulační rovinou, 

• svislou rovinou, proloženou osou těla (sagitální), kolmou k přední hraně stroje či 

pracovního stolu, 

• svislou rovinou (frontální), proloženou hranou stroje či pracovního stolu. 
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2.5 Druhy pohybových prostorů a jejich charakteristika [6] 

Z ergonomického hlediska se rozeznávají tyto pohybové prostory: 

1. DOSAHOVÝ – to je prostor dosažitelný natažením dolních i horních končetin popř. i 

vychýlením trupu v mezích stability těla. Velikost tohoto prostoru závisí na proporcích 

člověka, na úsilí dosáhnout krajní vzdálenosti pracovního prostoru (při bezpečnosti 

práce) a na stabilitě těla. 

2. FUNKČNÍ – je část dlahového prostoru, ve kterém mohou provádět ruce nebo nohy 

fyziologicky přirozené pracovní pohyby při neměnné pracovní poloze těla. 

3. OPTOMÁLNÍ – je částí prostoru funkčního, ve kterém mohou ruce a nohy vykonávat 

pohodlné pracovní pohyby s optimálním účinkem, tj. s velkou přesností, rychlostí a 

silou, vytrvalostí, bezpečností a malou únavou, resp. námahou. 

 

Obrázek 3. Dosahy rukou v manipulačním prostoru na pracovním místě [7] 
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Pohybový prostor pro nohy (pedipulační) 

Tabulka 6. Pedipulační prostor (rozměry v tabulce v cm) [8] 

Pohybový prostor Muži i ženy 

Nejmenší výška nad podlahou 60 

Nejmenší celková šířka 50 

Nejmenší hloubka (od hrany stolu) 50 

Optimální hloubka 70 

 

Manipulační pohybový prostor 

Tabulka 7. Manipulační pohybový prostor (údaje v tab. jsou v cm od ref. bodu) [9] 

Směr Použití Muži Ženy 

Na každou stranu od 

sagitální roviny 

Často 

Občas 

40 

75 

35 

70 

Dopředu Často 

Občas 

25 

50 

25 

40 

Nahoru Často 

Občas 

Zřídka 

35 

53 

80 

33 

50 

70 

Dolů Často 

Občas 

45 

25 

15 

20 
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2.6 Osvětlení [16] 

Pro zajištění základních podmínek práce je vhodné osvětlení, protože člověk svým 

zrakem přijímá 80 – 90 % z celkového množství informací. 

Z fyziologického hlediska jsou pro pocit pracovní pohody důležité tyto faktory 

osvětlení: 

1. Jas zorného pole 

2. Kontrast mezi jasem předmětu (kritickými detaily) a jasnosti pozadí, oproti 

kterému se předmět pozoruje 

3. Barva světla a ploch 

4. Velikost objektu v jeho části (detailů) 

5. Forma a tvar objektu a jejich rozlišitelnosti 

6. Pozorovací doba, tj. čas, který je k dispozici pro pozorování objektu a na 

zaměření pozornosti 

2.6.1 Základní pojmy 

Druh osvětlení: 

− Denní (přirozené) – Během dne (roku) intenzita, barva světla kolísá. Pozn. 1. 

− Umělé – Umožňuje trvale zajistit na pracovištích potřebné světelné podmínky. 

− Sdružené – Kombinací denního a umělého osvětlení se v praxi využívá pro 

vytvoření dobrých podmínek vidění. 

Světlo 

− Je viditelné záření, které je schopno vyvolat zrakový vjem působením na lidské oko. 

Světelný tok 

− Je fotometrická obdoba zářivého toku. Je to výkon zářivé energie, zhodnocený podle 

světelného vjemu, který vyvolá v normálním lidském oku. 

− Jednotkou je lumen [lm]. Pozn. 2. 

Zářivý tok 

− Je výkon přenášený zářením. 

− Jednotkou je watt [W]. 



14 

 

Osvětlení (intenzita osvětlení) 

− Vyjadřuje podíl světelného toku dopadajícího na element této plochy a velikost této 

plochy. 

− Jednotkou je lux [lx]; což je osvětlení plochy, na kterou dopadá 1lm na 1m2 

Jas 

− Jas plošky o velikosti dS ve směru normály je podíl svítivosti této plošky ve směru 

pozorování k velikosti jejího průměru do roviny kolmé na vyšetřovaný směr. 

Svítivost 

− Je podíl světelného toku vysílaného zdrojem do prostorového úhlu s velikostí tohoto 

úhlu. 

Pozn. 1.  

Intenzita: 1000 – 30 000 lx 

100 000 lx, přímé sluneční světlo za letního jasného dne. 

Pozn. 2. 

Lumen – je světelný tok, vysílaný do prostorového úhlu jednoho steradiánu bodovým 

zdrojem, jehož svítivost je ve všech směrech rovna jedné kandele.    

 

2.6.2 Kritéria pro hodnocení osvětlení [17]: 

1. Intenzita 

Intenzita osvětlení se měří v luxech (lx) a má významný vliv na zrakový vjem. Musí být 

větší, čím je práce jemnější, detaily jsou menší, kontrast jasu barev mezi pozorovaným 

detailem a pozadím je menší, doba expozice kratší a barevná teplota světla vyšší. 

2. Směr 

Správný směr osvětlení je určován potřebou plastického vjemu pozorovaného objektu a 

snahou zabránit oslnění světlem přímým i odráženým. Rušivě působí také vržené stíny. 

Nejpříznivější směr umělého světla je šikmo zleva, shora a zezadu. 
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3. Rovnoměrnost 

Větší rovnoměrnost osvětlení se požaduje čím je práce jemnější a vizuálně náročnější. 

Je posuzována jako poměr minimální (Emin) a maximální intenzity (Emax) osvětlení na 

pracovišti. Přijatelné hodnoty rovnoměrnosti osvětlení by měly být: pro práce zrakově 

náročné minimálně 0,5; průměrné 0,3; málo náročné práce 0,2. 

4. Stínivost (plasticita) 

Žádoucí plasticita osvětlení objektu má zvýraznit jejich objem a prostorovost. Případná 

požadovaná stínivost vyvolávající potřebnou měkkou nebo tvrdou plasticitu objektu se 

dá regulovat místním osvětlením. 

Stupeň stínivosti (s) je dán podílem intenzity plného (přímého) osvětlení – E (lx) a 

intenzity osvětlení při zastínění hlavního zdroje osvětlení – Es (lx). 

Hodnota stupně svítivosti má být alespoň 0,2 a menší než 0,8. To znamená, že v každém 

místě pracoviště má být minimálně 20% (až 80%) od přímého osvětlení, zbytek od 

nepřímého, rozptýleného osvětlení. 

5. Stálost 

K udržení stálosti osvětlení je třeba vyloučit změny intenzit osvětlení způsobené např. 

kolísáním napětí, pohybem svítidel nebo střídavým zakrýváním (světlo – stín), případně 

světlo odráženými plochami. 

6. Oslnivost 

K oslnění dochází, když je oko vystaveno většímu jasu, než na jaký je adaptováno. 

Příčinou oslnění je např. přímé světlo silné žárovky před tmavým pozadím nebo 

nevhodné rozložení a vysoký kontrast jasu v zorném poli. Např. kontrasty v jasu 

(svítivosti) dvou nebo více ploch – osvětlení relativní nad poměr 1:10 již způsobuje 

značnou zrakovou nepohodu, nad poměr 1:100 způsobuje oslnění. 

Působení jasu na zrak: 

1000 nt - kritický jas při tmavém pozadí 

1500 nt - subjektivní pocit zrakové nepohody 

3000 nt - kritický jas při umělém osvětlení 

12000 nt - horní hranice nesnesitelnosti 

200000 nt - absolutní oslnění 
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Relativní oslnění – za jistých podmínek např. světlo baterky oslní za tmy, neoslní ve 

dne. 

7. Barva 

Psychologicky je žádoucí, aby barva umělého světla, přesněji spektrum světelného 

zdroje, odpovídaly co nejvíce barvě světla přirozeného. Příjemnost osvětlení závisí na 

barvě světla, která má být volena podle KRUITHOFFOVA diagramu. Se zvětšováním 

intenzity osvětlení se má teplota barvy světelného zdroje zvyšovat – má mít bělejší 

barvu. 

8. Bezpečnost 

Otázka bezpečnosti osvětlení souvisí s dodržováním platných norem a předpisů pro 

elektrické spotřebiče a jejich správným používáním a udržováním. Při výběru umístění 

a používání zejména přenosných svítidel musí být respektovány zásady bezpečné práce 

i zabránit požárům. 

9. Estetičnost 

Vzhled svítidel, jejich bezpečnost, funkčnost, tvoří harmonický celek, značně 

ovlivňující pracovní podmínky a vede k vytvoření pracovní pohody. 

10. Ekonomičnost 

Pro vytváření dobrých podmínek vidění při práci je třeba mít k dispozici účinné a 

ekonomicky efektivní el. osvětlovací zdroje. Účelnost – ekonomika – pracovní pohoda 

je zárukou vysoké kvality práce. 
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Tabulka 8. Třídy osvětlení pro místní pracovní prostory [18] 

Třída Požadavky 

na osvětlení 

Pro práci je zapotřebí 

rozeznávat podrobnosti ze 

vzdálenosti 

Podíl D:d Osvětlení v lx (při 

činiteli odrazu 

pozorovaného 

předmětu 0,35) 0,35 m 1 m 

1 Mimořádné 0,1 mm 0,3 mm 3500 Více než 5000 

2 Velmi 

vysoké 

0,1 až 0,2 

mm 

0,3 až 0,6 

mm 

3500 – 

1750 

2000 – 5000 

3 Vysoké 0,2 až 0,4 

mm 

0,6 až 1,2 

mm 

1750 – 875 600 – 2000 

4 Průměrné 0,4 až 0,8 

mm 

1,2 až 2,3 

mm 

875 – 440 250 – 600 

5 Malé 0,8 až 1,5 

mm 

2,3 až 4,4 

mm 

440 – 230 100 – 250 

6 Velmi malé 1,5 až 3,0 

mm 

4,4 až 8,8 

mm 

230 – 110 25 – 100 

Minimum: 160 lx ve vnitřních prostorách určených pro trvalou práci 

  25 lx v ostatních prostorách (nejmenší osvětlení pro bezpečnou práci) 

  250 lx v prostorách bez denního světla 

  D = pozorovací vzdálenost 

  d = skutečná velikost kritického detailu  

 

Kruithoffův diagram [17] 

Slouží jako orientační pomůcka pro zjištění příjemnosti nebo nepříjemnosti osvětlení při 

zrakově náročnější práci. Osvětlení, jež má působit esteticky příznivě a přirozeně, má 

mít průsečík světelné intenzity v luxech a teploty barvy zdroje v Kelvinech v oblasti 

mezi křivkami diagramu; leží-li mimo tuto oblast, zdá se světlo nepřirozené a zkresluje 

barvy anebo studené a vzniká pocit nedostatku světla. 
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Obrázek 4. Vliv intenzity a barvy světla [19] 

Tab. 9. doporučená intenzita umělého osvětlení pracoviště [20] 

Osvětlení 
(lx) 

Zraková činnost Osvětlení 
(lx) 

Druh práce 

5000 Velmi jemné práce, 
rozeznávání detailů 

menších než 0,2 mm – 
speciální zrakové úkoly. 

5000 Velmi obtížné zrakové úkoly. 
3000 Přesná kontrola. 
2000 Optimum osvětlení při středním 

kontrastu a malé odraznosti, 
výroba a montáž přístrojů. 

1500 Rytectví 
1000 Velmi jemné práce 

mechanické; min. pro 
rozeznávání barev; jemné práce 

při strojním obrábění. 
1000 Jemné práce, rozeznávání 

detailů od 0,2 do 1 mm – 
normální zrakové úkoly. 

500 Konstrukce, kreslírny, jemná 
mechanika, strojně početní 
stanice, laboratoře, psaní na 

stroji. 
500 Střední práce, rozeznávání 

detailů od 1 do 10 mm – 
jednoduché zrakové úkoly. 

300 Hygienické minimum pro 
pracoviště bez denního světla, 
čtení, psaní, zámečnické práce, 
lisování, administrativní práce. 

250 Hrubá práce – rozeznávání 
detailů od 10 do 100 mm. 

160 Hygienické minimum pro 
celkové osvětlení pracoviště, 

hrubá kontrola, slévárny, 
obrobky, sklady, balírny, 

expedice. 
125 Všeobecná orientace. 100 Vchody, chodby, schodiště. 

60 Minimum z hlediska zrakové 
pohody. 

25 Nejmenší intenzita celkového 
osvětlení pro pracovní 

bezpečnost, „bezpečnostní 
minimum“ pro vnitřní 

konstrukce a pro orientaci. 
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Poznámky: 

1. Při navrhování intenzity osvětlení je třeba vzít v úvahu: 

• optimální zrakový výkon vzhledem k efektivnosti uvažované práce, 

• zrakovou pohodu na pracovišti, 

• délku pobytu v osvětlovaném prostoru, 

• hospodárnost a provozní náklady. 

2. V prašném prostředí je třeba počítat s činitelem znehodnocení 1,3 až 1,5. 

3. Je třeba počítat i s tím, že světelné zdroje stárnou a znečišťují se, což se 

projevuje snížením intenzity světla. 

 

Obrázek 5. Vliv oslňování na zorné pole [21] 

 

2.7 Teplota prostředí [22] 

Teplota prostředí musí odpovídat tepelné bilanci lidského těla. Tělesná teplota, i když 

během dne kolísá, je relativně stálá a u zdravého jedince je v rozmezí 36 – 37°C. Tato 

teplota je výsledkem metabolických pochodů a při jakékoli činnosti (především 

svalové) tepelná produkce těla stoupá. Krátkodobě může dosáhnout až 1026 W/m2 

povrchu těla, což pro průměrného muže je asi 1940 W. 

Z toho vyplývá, že pro zajištění pracovní polohy musíme přebytečné množství tepla 

odvést. 
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 Člověk předává produkované teplo do okolí těmito způsoby: 

a) vedením (kondukcí) – dotykem, 

b) prouděním (konvekcí) – přestupem, 

c) sáláním (radiací), 

d) odpařováním potu (evaporací), 

e) dýcháním (respirací). 

Produkce tepla je závislá především na druhu práce. Příklad rozdělení prací podle 

fyzické namáhavosti je uveden v tab. 10., kde je také uvedena pro určitý stupeň námahy 

doporučená hodnota teploty vzduchu na pracovišti. V létě může být hodnota o málo 

vyšší, v zimě o něco nižší (cca o 2°C). 

Při posuzování tepelné bilance organismu se musí uvážit tyto faktory [29]: 

1. Tvorba tepla v těle – za bazálních podmínek činí u dospělého muže asi 5 

[kJ/min], při maximální fyzické práci se může krátkodobě zvýšit mnohonásobně. 

Pozn.: Energie bazálního metabolismu (bazální přímky) – BM, se spotřebovává na 

udržení tělesné teploty a chod orgánů (srdce, dýchání, …). 

Hodnota BM, při teplotě 20°C, v klidu, leže, nalačno pro muže 22 roků, výšky 177 cm, 

hmotnost 74 kg činí 7636 kJ za 24 hodin (se stářím klesá). 

2. Přivádění tepla z prostředí do organismu – může nastat tehdy, když vzduch 

okolního prostředí má teplotu vyšší než povrch těla nebo když je v blízkosti 

zdroj sálání (např. povrch kovového předmětu rozpálený sluncem). 

3. Vydávání tepla z organismu do prostředí – děje se prouděním a sáláním, je-li 

člověk v klidu při okolní teplotě do 25°C, stoupá-li teplota nad 25°C, člověk se 

začne potit. Při teplotě vzduchu nad 35°C se prakticky všechno teplo vydává 

vypařováním. 

4. Hromadění tepla v organismu – nastává např. při svalové aktivitě, stoupne-li 

tělesná teplota o 1°C, znamená to uložení asi 245 kJ v organismu. 

 

 



21 

 

Tab. 10. Fyzická namáhavost práce a teplota [23] 

Druh práce Spotřeba 
energie nad 

BM kJ/směnu 

Doporučená 
teplota 

klidného 
vzduchu °C 

Velmi lehká 
(písařka, kreslič, dispečer, student) 

do 1250 20 ± 1 

Lehká 
(kontrola, učitel, zámečník) 

1250 – 2500 19 ± 1 

Mírná 
(soustružník, brusič, frézař) 

2500 – 4200 18 ± 1 

Střední 
(kovář, ruční truhlář, břemena do 15 kg) 

4200 – 6300 16 ± 1 

Těžká 
(zvedání břemen do 50 kg, horníci) 

6300 – 8400 14 ± 2 

Velmi těžká 
(břemena nad 50 kg, prodloužené směny, 

nakládání 20 – 40 t) 

nad 8400 12 ± 2 

 

Tepelná situace člověka je závislá na: 

1. pohlaví člověka, stáří, hmotnosti, výšce, aktivizaci, etnické skupině, oblečení, 

potravě, namáhavosti práce, vnějším klima (léto, zima), kvalitě budovy, teplotě 

vzduchu, vlhkosti vzduchu, proudění vzduchu, tepelné produkci stroje a 

technologie. 

Všechny tyto faktory je nutné při hodnocení tepelné pohody respektovat a řešit. 

Do značné míry se také projevuje subjektivní hodnocení tepelné pohody. Rostoucí 

komfort (ústřední topení) se zdá, že člověk hýčká a nároky na základní hodnoty tepelné 

úrovně rostou. 

Měření teploty se provádí (zjednodušeně): 

1. Na místech, kde pracovník nejčastěji pracuje (maximálně 6 míst). 

2. Měří se ve výšce hlavy stojícího (165 cm) a sedícího pracovníka (105 cm) a ve 

výši kotníků (15 cm). 

3. Měří se po dobu práce (při přesnějším) nebo po dobu operace (orientační 

měření). 

4. Současně je třeba měřit i vlhkost a prodění vzduchu. 
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5. K měření se používají teploměry kapalinové (rtuťové, lihové atp.), bimetalické, 

termoelektrické a odporové. Výslednou teplotu měříme kulovým teploměrem 

(Vernon – Jokl). 

Tab. 11. Doporučené hodnoty teploty [24]: 

Prostor Teplota °C 

Obytné místnosti, kanceláře 18 – 21 

Učebny, studovny, společenské místnosti 18 – 22 

Umývárny, sprchy, ošetřovny 23 – 25 

Chodby, záchody, kuřárny min. 14 

Dílny pro jemnou mechaniku, šatny 18 – 20 

Truhlárny, modelárny 18 – 20 

Obráběcí dílny 17 – 18 

Montáže, zámečnické dílny 16 – 17 

Manipulace s materiálem 12 – 15 

Slévárny, kovárny 10 – 12 

Všechny hodnoty teploty platí pro klidný vzduch. 

2.8 Barevné řešení [25] 

Uplatnění barev ve výrobním (i nevýrobním) prostoru má velký význam. Nejen, že 

použitím vhodného barevného řešení může ovlivnit duševní pohodu pracovníka, ale 

zvýšíme tak i kvalitu a výkon práce, zlepšíme bezpečnost (barevným odlišením 

rizikových míst), čistotu, pořádek i organizaci práce a i celkovou kulturně – estetickou 

úroveň lidské činnosti. 

2.8.1 Základní pojmy 

Barva jako zrakový vjem se vyznačuje třemi znaky (ČSN 01 2725) 

 

1. Tón – označujeme jím barevný vjem, ovlivněný převládající vlnovou délkou 

spektrálního světla. Následují za sebou: červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, 

fialová, při čemž jsou mezi nimi plynulé přechody (modrozelená atp.). 

Tón neutrální – označuje barvy bílé, šedé, černé (tzv. achromatické barvy). 
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2. Sytost – je stupeň, v jakém se jeví určitý tón. 100 % sytost mají barvy spektra. Bílá, 

šedá a černá mají sytost 0 %. Příklad stupnice sytosti: červená – růžová – narůžovělá – 

bílá. 

3. Světlost (jasnost) – je vlastnost barvy, odpovídající intensitě světla, která se zdá být 

povrchem vyzářena (odražena). Kupř. bílá odráží kolem 90 %. Příklad stupnice 

světlosti: bílá – našedivělá – šedá – šedočerná – černá. Sytá žlutá je světlejší než sytá 

modrá. 

Barevný odstín  

je určitý stupeň světlosti a sytosti barvy určitého tónu. 

Lomená barva 

je malířský pojem znamenající barvu menší sytosti. Dosahuje se zpravidla mícháním 

barvy bílé, šedé až černé se sytou barvou. 

Doplňkové barvy (komplementární) 

jsou barvy největší protikladné rozdílnosti v tónu, např. dvojice žlutá – modrá, zelená – 

nachová. Smíšením doplňkových barev dostaneme barvy neutrální (bílá, šedá). 

Barevný kontrast 

je dán obecně stupněm rozdílnosti obou sousedních nebo následných barev. Působením 

kontrastu se vjemy barev navzájem pozměňují: 

a) ve světlosti. Např. tmavá barva se jeví ve světlém prostředí tmavší. 

b) v sytosti. Málo sytá barva je sousedstvím barvy sytější ještě v sytosti 

oslabována, nebo sousedstvím doplňkové barvy je sytost zvyšována. 

 

Základní barvy 

z psychologického hlediska jsou tři: červená (vyvolává aktivitu a teplo), modrá (klid a 

chlad) a žlutá (soulad a vyrovnanost). 

 

Význam barev 

Vlivem historického vývoje, zkušeností, tradice atp. se vytvořily určité vazby, asociace 

mezi vjemem barvy a pocity. Některé základní vlastnosti jsou uvedeny v tab. 12. 
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Tab. 12. Význam barev [26] 

Barva Citový Psychologický Fyziologický Tradiční 
Bílá jas, světlo, 

neurčitost, 
prázdnota 

střízlivost, 
svoboda 

vztahů, ztráta 
viny 

snižování 
hmotnosti, 
blízkost, 

monotónnost 

čistota, věrnost, 
hygiena, řád, 
organizace 

Černá temnota, noc, 
smrt, zánik, 

tajemství, síla 

smutek, 
deprese, bída, 

konec 

hmotnost, 
menší tvar, 
odpočinek 

zlo, ničení, 
prázdnota, 
choroba, 

dokonalost, 
snobismus 

Šedá šero, uvolnění, 
skrytost, únik 

beznaděj, 
deprese, izolace 

nečistota, 
nejistota, obavy 

neurčitost, 
chudoba, 

průměrnost 
Červená síla, vzrušení, 

krev, neštěstí 
pohyb, aktivita, 
teplo, hlučnost 

aktivizace, 
napětí, zvýšení 
tepu a dechu 

životnost, 
činnost, boj, 
láska, vášeň, 

revoluce 
Modrá prostor, dálka, 

voda 
touha, snění, 

vlhkost, 
studenost 

pasivní, 
volnost, klid, 
koncentrace, 
snižuje hluk 

mír, oddech, 
svoboda, 
moudrost, 
vážnost 

Žlutá slunce, veselost dráždivost, 
přitažlivost 

povzbuzení, 
aktivita, 

zvyšuje hluk 

štěstí, hojnost, 
moc, věda, 

opravdovost 
Zelená příroda, mládí, 

neděje, 
pošetilost 

rovnováha, 
jistota, 

osvěžení, 
bezpečí, klid 

vyváženost, 
oddech, chlad 

pasivita, 
trpělivost, 

naděje, růst 

Oranžová oheň, žár, 
aktivita 

výraznost, 
zářivost, teplo 

zdraví, sdílnost, 
vzruch 

ctižádost, boj, 
slunce, radost, 

bohatství, 
slavnost 

Hnědá uzavřenost, 
houževnatost 

vážnost, země, 
klid, pevnost, 

hmotnost 

útlum, klid, noc solidnost, 
reálnost, domov 

Purpurová tajemství, 
nádhera, 

vznešenost 

melancholie, 
pohádka, řád, 

jemnost 

uklidnění, ticho vážnost, 
uspokojení, 
důstojnost 

Fialová smutek, pasivita, 
nádhera 

mystika, 
magika, 
hloubka 

klid, rovnováha smutek, trest, 
naděje, závist 

 

 

 



25 

 

2.8.2 Barevné řešení systému 

Jestliže mluvíme o barevném řešení systému, máme především na mysli: 

1. Barvu světla 

Barva světla může do značné míry změnit barevný vjem. Je tedy nutno respektovat jak 

denní osvětlení, tak i zdroj umělého osvětlení. 

Kupř. změna denního osvětlení za umělé (večer) přispívá k tzv. „večerní náladě“ a 

zvyšuje pocit únavy. Při žárovkovém osvětlení je prostředí „teplejší“, klidnější a snižuje 

intenzitu práce. Právě tak nepřirozené „modré“ světlo některých zdrojů (výbojky, 

zářivky) může naopak svým barevným zkreslením (mrtvolné tváře, chlad) narušit 

pracovní pohodu. 

Zkreslení barev světlem je nepřípustné kupř. v polygrafickém průmyslu, povrchových 

úpravnách (lakovny), prodejnách textilu atp. 

2. Barvu výrobku, strojů a zařízení 

Barevné řešení výrobků (materiálu) a technicky na pracovišti by mělo být esteticky 

vyvážené. Mezi materiálem a pozadím (strojem) by měla být barevná harmonie. 

3. Barvu interiéru 

Při návrhu barevného řešení musíme především respektovat: 

a) Druh, způsob a trvání převládající pracovní činnosti. 

Podle druhu práce (duševní, tělesná, jednotvárná atp.) volíme barvy tak, aby snížily 

zrakovou námahu, zlepšily pracovní pohodu a přispěly tak ke zvýšení výkonu. 

Jde-li kupř. o práce duševní, vyžadující klid a soustředění, doporučují se tóny studených 

barev, méně syté bary. 

Jde-li o práce, kde je tempo individuální, pak jsou vhodně povzbudivé tóny teplých 

barev. 

Když je potřeba zajistit čistotu (potravinářský průmysl) jsou vhodné světlé pastelové 

barvy. 
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b) Tvar, velikost a polohu pracoviště. 

Tvar, velikost a poloha pracoviště značně ovlivňuje volbu barev. Využíváme zde vlivu 

barev na prostorový vjem. 

Sytější, pestřejší barvy prostor zmenšují, stěny přibližují, světlé a studené barvy 

(pastelové) prostor zvětšují. 

Výšku místnosti opticky snížíme, když na strop použijeme sytější, tmavší tóny, nebo 

barvu stropu přetáhneme na stěny. A opačně docílíme u nízké místnosti, optické 

zvýšení. Můžeme využít taky svislých nebo vodorovných pruhů a pásů pro dosažení 

potřebného účinku. 

Stěny se opticky přiblíží, jestliže je jejich barva pestrá, sytá, tmavá. 

V místnostech na jižní straně a kde je nadbytek světla navrhujeme stěny ve studených 

barevných odstínech (modrá, modrozelená, zelená) a naopak. 

c) Barvu zpracovaného materiálu a pracovního prostředí. 

O barvě výrobku a stroje bylo hovořeno výše. Je třeba dodat, že z hlediska oslnivosti je 

třeba volit nelesklé stěny a stejně tak je třeba zabránit nadměrnému kontrastu jasů. 

d) Barvu a intenzitu osvětlení 

Barevné řešení musí pochopitelně respektovat i intenzitu osvětlení. V místnosti 

osvětlené denním světlem okny je nejméně světlá právě okenní stěna. Je tedy nutné, aby 

byla barevně nejsvětlejší. To se dociluje tím, že se barva stropu (bílá) použije i na tuto 

stěnu a tím se opticky vyváží. Barva stropu by měla odrážet 70 – 90 %, stroj 30 – 50 %. 

Podlaha by měla mít odraznost v rozmezí 10 – 30 % 

e) Tepelné poměry na pracovišti. 

Psychologicko – fyziologický vliv barev můžeme vhodně využít i při ovlivňování 

tepelné pohody na pracovišti. Je známo, že při expozici červených barev stoupá tepová i 

dechová frekvence a vjem tepla je vyšší než skutečný. 
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Je tedy možné s výhodou těchto poznatků využít, je však třeba zdůraznit, že nelze 

barevným řešením nahradit nevhodné klimatické podmínky. Barva může pouze doplnit 

nebo zvýraznit požadovaný efekt. 

Jedná-li se tedy o pracoviště, kde je výskyt tepla vyšší (kovárny, kalírny, slévárny, 

prádelny atp.), doporučuje se použít studených barev. Kde je chladněji, než je žádoucí 

(práce s vodou, chladírny atp.), lze zvýšit vjem teploty aplikací teplých barev (červená, 

oranžová, žluta). 

f) Pracovníky. 

Při barevném řešení je nutno respektovat i věk a pohlaví pracovníků. 

Je zjištěno, že muži dávají přednost barvám studených tónů, ženy teplých. 

S věkem se mění obliba barev od červené (a teplé tóny) u dětí do 10 let, potom je 

preferována žlutá, zelená a v době dospívání modrá. Proto oblibu modré považují 

někteří autoři za znak duševní zralosti člověka. Jsou známy hypotézy Lüschera, který 

zkoumá vliv citového stavu na preferenci barev. 

Je tedy vhodné pro mladší lidi (učně, studenty) volit barvy jasnější, sytější, teplejší, pro 

starší pracovníky (důchodce) naopak barvy tlumené, pastelové.  
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3 Recepce na trhu 

 Z důvodu možného srovnání navržené recepce jsem vybrala několik recepcí 

pohybujících se na trhu.  

3.1 Eustar [10] 

  

Obrázek 6. Recepce 1 [10]  Obrázek 7. Recepce 2 [10] 

  

Obrázek 8. Recepce 3 [10]  Obrázek 9. Recepce 4 [10] 

3.2 TOP OFFICE [11] 

• Recepce Smart 

Recepce Smart jsou tvořeny kovovými stojnami v kombinaci s DT deskami nebo 

kombinaci DT desek a matného plexi. Výška recepcí je 110 mm vyrábí se ve variantách 

rovných. Průběžných, rohových a účkových recepcí. 

  
Obrázek 10. Recepce Smart 1 [11]      Obrázek 11. Recepce Smart 2 [11] 
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• Recepce Time 

Program recepcí je vytvářen v kombinacích dřevo, sklo, kov. Rovné prvky v délkách 

100 a 200 cm lze kombinovat s 45° a 60° zaoblenými vnitřními a vnějšími segmenty. 

Stolové desky a police jsou vyrobeny z melaminových DT desek kvality E1, o tl. 30 

mm v barevném provedení RW – dub wenge, RR – dub červený a RS - dub světlý. 

Desky jsou osazeny ABS hranou v barvě stolové desky. Skleněné police jsou dodávány 

z krystalového skla o tl. 12 mm, v  pískovaném provedení. Kovové nohy a zástěny jsou 

dodávány v lesklé hliníkové úpravě. 

  
Obrázek 12. Recepce Time 1 [11]      Obrázek 13. Recepce Time 2 [11] 

 

 Materiály stolové desky jsou vyrobeny z melaminových DT desek kvality E1, o 

tl. 30mm.  Skleněné police o tl. 12 mm  v  pískovaném provedení 

 

Obrázek 14. Recepce Time 3 [11] 
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• Recepce ESSEDRA 

 Essedra jsou designové recepce vhodné jak pro firemní vchody, tak i pro 

společné vchody u bussines center, hotelů a obdobných projektů. 

 Jednoduchost, velmi precizní materiály a vhodné kombinace barev jsou 

vlastnostmi této řady, které jí předurčují jako reprezentativní nábytek. 

 V této řadě jsou možné varianty rovného uspořádání, uspořádání do L a do U a 

také vytvoření oblé recepce. 

 

    

Obrázek 15. Recepce Essedra 1 [11]      Obrázek 16. Recepce Essedra 2 [11] 

 

Obrázek 17. Recepce Essedra 3 [11]   

 Materiály stolové desky jsou vyrobeny z dýhovaných DT desek kvality E1, o tl. 

15 mm.  Na stolové desky lze také použít skla o tl. 12. mm a HPL černá deska v tl. 10 

mm 

  

      Obrázek 18. Recepce Essedra 4 [11] Obrázek 19. Recepce Essedra 5 [11] 
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• Recepce Miro 

Recepce Miro je produkt s dobrým poměrem cena - design - kvalita. Jedná se o rovné a 

rohové recepce s velkým barevným výběrem středových panelů, u kterých si můžete 

vybrat z více než 40 barev v provedení lesk a mat. Recepce se také vyrábějí v dekorech 

dřevin. 

          
Obrázek 20. Recepce Miro 1 [11]            Obrázek 21. Recepce Miro 2 [11] 

  
Obrázek 22. Recepce Miro 3 [11]              Obrázek 23. Recepce Miro 4 [11] 

3.3 COM VEST [12] 

• Recepce Berlin 

Recepce Berlin je možné efektivně kombinovat i do vícemístných variant. Toho lze 

dosáhnout spojením jednotlivých prvků. Řada Berlin, má čtyři barevná řešení: 

kombinace calvádosu a šedé, olše a šedé, břízy a šedé a venge a šedé. Pro výrobu se 

používá laminátová dřevotříska, vyráběná společností EGGER (Rakousko), jejíž kvalita 

odpovídá standartu ISO 9002. 
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   Obrázek 24. Recepce Berlin 1 [12]             Obrázek 25. Recepce Berlin 2 [12] 

• Recepce Edison  

Recepce Edison vynikají díky svému špičkovému designu výraznou lehkostí, která je 

podložena kombinací stříbrných proužků v horizontálním členění. Recepce jsou 

doplňovány policemi z mléčného skla.  

 

   

Obrázek 26. Recepce Edison 1 [12]  Obrázek 27. Recepce Edison 2 [12] 

   

Obrázek 28. Recepce Edison 3 [12]  Obrázek 29. Recepce Edison 4 [12] 
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3.4 Kancelářský nábytek Arform [13] 

Recepce Linus vyniká originální stylistikou, volitelným podsvícením a moderním 

dekorem, díky kterému se dokonale hodí do moderních interiérů. Recepce umožňuje 

optimální využití místnosti díky široké škále barev a multi-modularitě jednotlivých 

částí.  

 

  

Obrázek 30. Recepce Linus 1 [13]  Obrázek 31. Recepce Linus 2 [13] 

 

3.5 AMOS design [15] 

AMOS design pracuje s DuPont™ CORIAN® neboli umělým kamenem jenž je 

unikátním kompaktním materiálem, který byl v 60. letech vyvinut americkou 

společností DuPont™. Jde o pevnou masivní hmotu vyrobenou z jemně namleté směsi 

přírodních minerálů a polymetyl-polymetakrylátové pryskyřice. Díky svým jedinečným 

vlastnostem nachází DuPont™ CORIAN® široké uplatnění v domácnostech, 

komerčních i veřejných prostorách. Vyrábí se z něj okenní parapety, pracovní desky 

stolů, sedací nábytek, vybavení koupelen, nápadité bytové doplňky a další prvky 

interiérů. Složitý proces výroby zaručuje dokonalou homogenitu průřezu materiálu, a 

umělý kámen tak získává vynikající vlastnosti. 

DuPont™ CORIAN® je: 

1. Teplý a příjemný na dotek 
DuPont™ CORIAN® byl vyroben na zakázku amerického poštovního úřadu, který se 

chtěl vyhnout odškodňování pacientů s revmatickými potížemi. Ty byly způsobeny 

dlouhým pobytem ve studených interiérech vybavených pravým kamenem. I když se 
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DuPont™ CORIAN® svým elegantním vzhledem kameni vyrovná, chlad z něho 

neucítíte. Je teplý a velmi příjemný na dotek. 

         
Obrázek 32. Recepce 1 [15]   Obrázek 33. Recepce 1 [15] 

 

2. Vysoce odolný a stálý  
Umělý kámen DuPont™ CORIAN® je vysoce odolným materiálem. Je rezistentní vůči 

skvrnám, agresivním UV paprskům i většině kyselin. Při náročném testování dokonce 

odrazil kulku vystřelenou ze zbraně. Nepoškodí ho ani zapálená cigareta položená na 

jeho povrchu - krátkodobě odolává teplotám do 360°, dlouhodobě snese teplotu až 180°. 

Barvy a vzory zůstávají zachovány v nezměněné kvalitě - neblednou ani nejsou jinak 

poškozeny. 

3. Hygienický a netoxický 
DuPont™ CORIAN® je neporézní materiál s hladkým nenasákavým povrchem. 

Bakterie ani plísně se tak nemají kam ukrýt. Umělý kámen DuPont™ CORIAN® je 

vhodným materiálem pro silné alergiky, za normálních teplot neuvolňuje do vzduchu 

žádné škodlivé látky. DuPont™ CORIAN® lze navíc velmi snadno udržovat v čistotě - 

potřísněný povrch snadno umyjete vodou nebo abrazivními prášky. 

 

   
Obrázek 34. Recepce 2 [15]   Obrázek 35. Recepce 3 [15] 
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4. Snadno opravitelný 
Škrábance a drobné vrypy lze odstranit prostým přebroušením a přeleštěním povrchu. 

Celistvost barevné plochy zůstane neporušená a DuPont™ CORIAN® bude vypadat 

stále jako nový. 

   
Obrázek 36. Recepce 4 [15]   Obrázek 37. Recepce 4 [15] 

 
5. Opracovatelný mnoha způsoby 

DuPont™ CORIAN® nabízí architektům, designérům a výrobcům nábytku zcela 

netušené možnosti. Dá se řezat, frézovat nebo brousit. Umožňuje i tepelné zpracování, 

takže může být libovolně ohýbán do nejrůznějších tvarů. Lze s ním také pracovat 

podobně jako se dřevem - řezat a lepit ho. Díky skvělým vlastnostem DuPont™ 

CORIAN® lze docílit bezespárového spojování jednotlivých kusů materiálu a vytvářet 

velká celistvá tělesa, zajímavé mozaiky nebo intarzie. Z umělého kamene DuPont™ 

CORIAN® dokáží designéři vyrobit téměř vše - od ergonomicky tvarovaných židlí, přes 

barové pulty, až po luxusní pohodlné vany. 
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4 Zásuvkové panely [27] 

Otáčení celé zásuvkové jednotky VAULT se provádí pomocí elektrického motoru 

s magnetickou spojkou. Pokud se zásuvka zrovna nepoužívá tak se panel může stiskem 

tlačítka otočit zásuvkami pod stolovou desku. VAULT je vybaven fotobuňkou, která 

brání otočení a zavření jednotky, pokud je v jakékoliv zásuvce zastrčen kabel. Tím je 

zamezeno poškození kabelů. 

 
Obrázek 38. Zásuvková jednotka 1 [27] 

Další variantou přípojných panelů VAULT je s mechanickým otvíráním. V tomto 

případě dochází po stisku mechanismu k vyklopení panelu do pracovní polohy. K jeho 

zavření stačí panel zatlačit zpět do polohy výchozí.  

 

Obrázek 39. Zásuvková jednotka 2 [27] 
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5 Osvětlení 

 Pro zvýraznění recepce jsem zvolila LED pásky, které budou umístěny v horní 

části otvoru recepce, který slouží pro odkládání věcí a dále v dolní části nad okopovým 

plechem.   

 Centrální osvětlení budou tvořit zářivky buď to čtvercového, nebo 

obdélníkového tvaru, které jsou vhodné především do kancelářských prostor.                                                

5.1 LED pásek, 3528 Epistar [28]   

 

Obrázek 40. LED pásek [28] 

 

Balení 

Dělitelný po 5cm (každé 3-LED), 3m samolepící zadní strana. V případě odběru většího 

množství jsou LED pásky baleny v rolích po 5 metrech. 

Popis 

Základní, hojně používaný LED pásek v teplém bílém odstínu, osazen SMD LED 

diodami typu 3528, které vynikají svými malými rozměry a nízkou spotřebou elektrické 

energie. LED pásky osazené SMD LED 3528 jsou tak velmi flexibilní a úsporné. 

Ochrana před vlhkostí a stříkající vodou pomocí krycí vrstvy.  

Instalace 

LED pásek je možno snadno dělit na vyznačených místech – po 5cm (každé 3-LED). 

3m samolepící páska na rubu umožňuje snadné uchycení na většinu povrchů.  

Příklady využití  

Tento typ LED pásku se hodí zejména jako dekorační osvětlení do míst, kde není 

potřeba intenzivní osvětlení.   
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Například:  

Osvětlení nábytku, výklenků ve zdech, nasvětlení sádrokartonu, orientační osvětlení 

schodiště, reklamní poutače apod. 

Tabulka 13. Parametry 

Barevná teplota 3000°K 

Svítivost / m 180 až 200 lm 

Životnost [hod] 50 000 + 

Typ uchycení samolepící 3m páska na zadní straně 

Úhel vyzařování světla 120° 

IP 65 

Výrobce LED OEM China 

Šířka 8 mm 

Typ LED 3528 

Počet LED na metr 60 

Spotřeba / m 2,4 W 

Dělitelný po 5 cm 

Vodotěsnost odolný vůči stříkající vodě 

Balení 5m/role 

Výška 0,22 mm 

Barva bílá teplá 

Napájecí napětí 12V DC 

 

5.2 Zářivkové svítidlo [30] 

Stropní mřížková svítidla VIOLA jsou vyrobena z ocelového plechu s povrchovou 

úpravou komaxit. Jsou vhodná především pro osvětlení kanceláří, učeben, jednacích 

místností apod. Svítidla poskytují výjimečný světelný komfort a jsou určena pro 

pracoviště s vysokým nárokem na omezení oslnění. Svítidla jsou standardně osazena 

tlumivkami NARVA EEI = B2. Mřížka je optický systém z vysoce leštěného 

hliníku. Svítidlo obsahuje magnetický předřadník. 

 



39 

 

5.2.1 Zářivkové svítidlo VIOLA 4xG13/18W/230V EVG/opál [29] 

           Tabulka 14. Parametry                           

 

 

Obrázek 41. Zářivkové svítidlo [29] 

 

5.2.2 VIOLA 236 zářivkové svítidlo 2xT8/36W/230-240V [30] 

               Tabulka 15. Parametry 

 

 

Obrázek 42. Zářivkové svítidlo [30] 

 

 

 

                                      

  

Délka [mm]: 610 

Šířka [mm]: 595 

Výška [mm]: 80 

Světelný zdroj (žárovka): 4xG13/18W/230V  

Barva: světelných zdrojů 

Materiál: kov 

Filtr podle typu: zářivková svítidla 

Patice: T8 

Typ: zářivkové svítidlo 

IP: IP20  

Výrobce: Narva 

Délka [mm]: 1220 

Šířka [mm]: 295 

Výška [mm]: 85 

Světelný zdroj (žárovka): 2xT8/36W/230-240V 

Barva: bílá 

Materiál: kov 

Filtr podle typu: zářivková svítidla 

Patice: T8 

Typ: zářivkové svítidlo 

IP: IP20  

Výrobce: Narva 
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6 Klimatizace [31] 

 Klimatizaci vynalezl již v roce 1902 američan Willis Carrier. Od té doby 

klimatizace prodělala mohutný vývoj a pronikla v mnoha variantách do všemožných 

oblastí našeho života. Dnes už se v kancelářích a obchodech stala nutností a začala 

vítězné tažení i do domácností. [31] 

Více informací o vybraných klimatizacích je uvedeno v přílohách č. 5 a č. 6  

6.1 Princip klimatizace [32] 

 Nejsnazším vysvětlením funkce klimatizace je princip chladničky. Chladnička 

odnímá teplo potravinám a to následně uvolňuje do místnosti (nejčastěji černým 

žebrováním na zadní straně). Jednoduše z jednoho prostoru teplo odebírá a do druhého 

jej předává. Klimatizace dělá to samé - představte si, že váš pokoj je chladničkou a 

venkovní jednotka předává na balkoně teplo do okolí. 

6.2 Fyzikální proces klimatizace [32] 

 Fyzikální princip v klimatizaci je složený z více procesů za sebou. Základní 

etapy jsou stlačování par chladiva, kondenzace vysokotlakého plynu na kapalinu 

(ochlazením), transport kapaliny pod tlakem do vnitřní jednotky, expanzi do oblasti s 

nižším tlakem (přes kapiláru, expanzní ventil) spojené s odpařováním, tj. přeměně 

kapaliny na plyn (ohřívání, přejímá teplo z prostoru). A pak jsou páry chladiva opět 

nasávány do kompresoru a stlačovány. 

 

Obrázek 43. Fyzikální proces klimatizace [32] 
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1. fáze – komprese  

 Kompresor nasává chladivo v podobě par a pod vysokým tlakem tyto páry 

stlačuje. Páry se při kompresi rovněž stlačováním zahřívají.  

2. fáze – kondenzace (předávání tepla)  

 Vysoce stlačené páry chladiva se v kondenzátoru intenzivně ochlazují a tím 

dochází k jejich kondenzaci, přičemž se uvolňuje energie nejen stlačení, ale hlavně 

energie změny skupenství látek (obdobně vodní pára při ohřívání předmětů, například 

pokličky, chladne a sráží se na vodu – proces chladiva je obdobný, jen probíhá při nižší 

teplotě (cca 20-55°C). Zkondenzované chladivo v podobě kapaliny je transportováno do 

místa určení.  

3. fáze – expanze (přijímání tepla)  

 Chladivo v podobě kapaliny proudí k rozstřikovacímu ventilu nebo kapiláře, 

které slouží díky malému otvoru jako „zúžený“ prostor neřkuli tryska. Průchodem přes 

rozstřikovací ventil se zařízení dostane do oblasti, kde je nižší tlak a vyšší teplota 

(výparník s pokojovou teplotou) a kapičky chladiva se tím pádem intenzivně odpařují 

(obdoba varu vody při 100°C s nutností dodávat teplo vařičem – zde proces probíhá při 

teplotě okolo 6°C a chladivo si teplo odebírá samo ve výparníku, který se intenzivně 

ochlazuje). Proud vzduchu procházející výparníkem se tím pádem o výparník velmi 

intenzivně chladí.  

1. fáze – komprese  

 Ohřátý plyn proudí zpět ke kompresoru, kde dochází k opětovné kompresi a celý 

cyklus se opakuje. 

6.3 Typy klimatizací 

 Jako první typ klimatizace jsem zvolila LG která je nástěnná a umožňuje měnit 

tapety. Druhý typ je stropní kazetová klimatizace Daikin která má zabudovaný snímač 

přítomnosti osob.  
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6.3.1 LG systém  4 - úrovňové ochrany [33] 

 LG je uznávána na celém světě pro své inovativní technologie. Díky svému 

revolučnímu systému "4 - úrovňové ochrany čištění vzduchu" společnost nadále udržuje 

své vedoucí postavení na trhu, vyrábějící spolehlivé klimatizace, které překračují 

očekávání zákazníků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. LG představuje systém 

zvýšené ochrany, který převyšuje současné průmyslové standardy a zaručuje bezpečí 

vaší rodiny sérií čtyř unikátních fází: filtrace, dezodorizace, ionizace a automatické 

čištění zabraňuje šíření škodlivých virů. 

 

Obrázek 44. Klimatizace LG [33] 

Filtrace 

 Nové klimatizace LG představují průlom v systému antivirové a antialergenní 

filtrace, který zachytí škodlivé viry ze vzduchu, včetně H1N1.  

» Antialergenní a antivirový filtr 

 

Obrázek 45. Filtrace [33] 
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Dezodorizace 

Trojitá funkce filtru spočívá ve třech unikátních filtrech, které snižují projevy, spojené s 

různými organickými látkami, včetně formaldehydu, odstraňuje nepříjemné pachy a 

vytváří tak příjemnější prostředí. 

 

Obrázek 46. Trojitý filtr [33] 

1. VOC filtr odstraňuje zápach a nebezpečné těkavé organické sloučeniny, vyskytující 

se v domácnostech v materiálech např. koberce, barvy, čisticí prostředky, nábytek atd. 

2. filtr pohlcuje formaldehyd, vyskytující se u syndromu nového domu a zabraňuje 

dermatitidě a může být příčinou zvracení a zápalu plic. 

3. Společný pachový filtr odstraňuje běžné pachy, které způsobují migrény a chronickou 

únavu. 

Odstranění 

Plazmový systém pro čištění vzduchu odstraňuje mikroskopické nečistoty a prach. 

» Plazma filtr 

 

Obrázek 47. Plazma filtr [33] 
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Automatické čištění 

Funkce automatického čištění vysouší sekci výměníku tepla a zabraňuje tak plísním a 

bakteriím v jejich množení, čímž dojde nejenom k odstranění typických pachů 

klimatizační jednotky, ale ušetří vám i starosti spojené s jejím častým čištěním. 

 

 

Obrázek 48. Automatické čištění [33] 

DC Invertorová technologie 

Invertorová technologie současně ovládá jak otáčky motoru, tak otáčky kompresoru. 

Odstraněním stop-start cyklů, se výrazně zvýšila účinnost a prodloužila životnost 

jednotlivých komponentů. Pokrok v invertorové technologii má za následek nižší 

poruchovost, nižší provozní náklady a kompresor venkovní jednotky je obecně tišší než 

u běžně dostupných klimatizačních jednotek. Provoz LG invertních jednotek je tak 

účinnější, tišší a dosahuje úspory ve spotřebě elektrické energie až 60%. 

Vyobrazení proudění vzduchu 

 

Obrázek 49. Proudění vzduchu [33] 
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                Obrázek 50. LG v interiéru 1 [33]      Obrázek 51. LG v interiéru 2 [33] 

6.3.2 Klimatizace Daikin FCQG35F / RXS35K kazetová 360° [34] 

 

   

Obrázek 52. Venkovní jednotka Daikin [34] Obrázek 53. Vnitřní jednotka Daikin [34] 

Vlastnosti produktu 

• Kazetová jednotka s kruhovým výdechem zajišťuje komfortnější prostředí a 

nabízí majitelům obchodů, restaurací a kanceláří úspory energie. 

• Výstup vzduchu v úhlu 360° zajišťuje homogenní tok vzduchu a rozdělení 

teploty. 

• Vyšší účinnost a komfort díky dennímu samočištění filtru. 

• Nižší náklady na údržbu díky funkci samočištění. 

• Snadné odstranění prachu pomocí vysavače, není nutné jednotku otevírat. 

• Snímač přítomnosti osob (doplněk) : upraví teplotu nebo vypne zařízení, pokud 

v místnosti nikdo není, je-li aktivováno řízení proudění vzduchu, zajišťuje 

odklon proudu vzduchu od osob v místnosti 

• Podlahový snímač (doplněk) detekuje průměrnou teplotu podlahy a zajišťuje 

rovnoměrnou distribuci tepla mezi stropem a podlahou. 



46 

 

• Individuální řízení klapek: pomocí kabelového dálkového ovladače (BRC1E52) 

lze snadno zavřít jednu klapku v případě, že měníte uspořádání svého interiéru 

Vstup čerstvého vzduchu: až do 20%  

Čištění vzduchu 

Klimatizační systémy DAIKIN vzduch nejen chladí, ale také jej čistí. Většina vnitřních 

jednotek obsahuje vzduchové filtry, které ze vzduchu zachycují prachové částice. 

Některé jednotky nabízejí další komfort pomocí fotokatalytického pachového filtru, 

který odstraňuje nepříjemné pachy, filtruje prachové částice a navíc brání rozšiřování 

bakterií, virů a 

mikrobů. Tím garantuje nepřetržitý přívod čistého vzduchu. 

 

Obrázek 54. Čištění vzduchu [34] 

 

 

Obrázek 55. Systém tepelného čerpadla [34] 
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Technologie s invertorem 

Většina běžných typů klimatizací se spustí na plný výkon, jakmile se teplota v místnosti 

třeba i jen nepatrně odchýlí od nastavené hodnoty. Oproti tomu klimatizační jednotky 

Daikin plynule dodávají vždy právě jen takové množství tepelné energie, která je 

potřeba k vytvoření požadovaného klimatu v místnosti. Efektivně a úsporně. Bez 

neustálého zapínání a vypínání, bez průvanu a bez hluku. Takovéto fungování je možné 

díky revoluční technologii Invertor, kterou Daikin navíc vždy upravuje na 

charakteristické teploty té které klimatické oblasti. Motory s elektronicky řízenými 

otáčkami běží velice plynule, účinně, ekonomicky a téměř neslyšitelně (aniž by 

vytvářely rázy), a kdykoliv produkují přesný výstup. Výsledkem je prodloužená 

životnost jednotek a snížení nákladů na údržbu a servis. 

 

Obrázek 56. Technologie s invertorem [34] 
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Šetření energií  

Systémy s invertorem mohou ušetřit okolo 30 % spotřeby elektrické energie v závislosti 

na zvýšené účinnosti vyjádřené koeficientem COP. COP je poměr mezi tepelným 

výkonem a příkonem zařízení. Čím je koeficient COP vyšší, tím více energie dostanete 

v poměru ke spotřebované kWh elektrické energie.  

 

Obrázek 57. Šetření energie [34] 

 

    

Obrázek 58. Daikin v interiéru 1 [34]      Obrázek 59. Daikin v interiéru 2 [34] 
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7 Zabezpečení pracoviště 

 Pro zabezpečení pracoviště jsem zvolila rolovací mříže od firmy MAVES, které 

jsou umístěny nad recepcí. Vchod pracovníků do prostor recepce umožňují prosklené 

dveře se zámkem. Na obrázcích 64 a 65 jsou zobrazeny rolovací mříže v zatažené a 

odtažené poloze, dále jsou zde dveře umožňující vstup do prostoru recepce.  

 Technický list rolovací mříže SFP-S je uveden v příloze č. 1 

 

Obrázek 60. Zatažení mříží 

 

Obrázek 61. Odtažení mříží 

Hliníkové rolovací mříže SFP-S [35] 

Rolovací mříž tvoří lamely z extrudovaného hliníku s okénky o rozměru 100×40 

mm, které lze vyplnit průhledným plastem. Barva lamely dle vzorníku nebo dle 

vzorkovnice RAL. Maximální šířka mříže je 670 cm. 

      

Obrázek 62. Rolovací mříž v interiéru [35]   Obrázek 63. Lamela[35] 



 

8 Návrh recepce 

Nejprve jsem navrhla n

na výsledném typu.   

8.1 Návrh recepce č

V prvním návrhu byla recepce navržena z

trojúhelníkových dílu. Trojúhelníkové plechy byly vsazeny do vytvo

a dolní díl byl spojen kovovými ty

      Obrázek 64. Návrh recepce 

 

8.2 Návrh recepce č

Recepce č. 2 je navržena z

jsou umístěny otvory pro odkládání v

plechem. Ve vytvořených otvorech jsou na zadní stran

Obrázek 66. Návrh recepce 
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Nejprve jsem navrhla několik provedení recepcí a po domluvě jsem za

Návrh recepce č. 1 

V prvním návrhu byla recepce navržena z dřevěných a plechových 

trojúhelníkových dílu. Trojúhelníkové plechy byly vsazeny do vytvoř

a dolní díl byl spojen kovovými tyčemi.    

recepce č. 1          Obrázek 65. Návrh recepce 

Návrh recepce č. 2 

č. 2 je navržena z dřevěných obdélníkových desek. Na p

ny otvory pro odkládání věcí. Dolní část recepce je opat

řených otvorech jsou na zadní straně umístěny plechové tabule. 

Návrh recepce č. 2    Obrázek 67. Návrh recepce 

ě jsem začala pracovat 

ř ěných a plechových 

trojúhelníkových dílu. Trojúhelníkové plechy byly vsazeny do vytvořených rámů. Horní 

 
h recepce č. 1 

ných obdélníkových desek. Na předních stranách 

ást recepce je opatřena okopovým 

ěny plechové tabule.  

 
. Návrh recepce č. 2 
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8.3 Návrh recepce č. 3 

Třetí návrh je vytvořen ve tvaru hokejky což umožňuje větší prostor pro pohyb za 

recepcí. Tak jako u návrhu č. 2 jsou zde vytvořeny otvory pro odložení věcí. 

 
Obrázek 68. Návrh recepce č. 3    Obrázek 69. Návrh recepce č. 3 

 

8.4 Návrh recepce č. 4 

Návrh č. 4 je tvořen z lesklého laminátu, na kterém jsou nalepeny dřevěné 

čtverce. Nad celou recepcí jsou umístěny dřevěné trámy, které jsou s recepcí spojeny 

pomocí kovových trubek. 

 
        Obrázek 70. Návrh recepce č. 4   Obrázek 71. Návrh recepce č. 4 

 

 

 



 

8.5 Výsledný návrh

Výsledný návrh je tvo

druhá část má tvar kvádru a jeho délka je

hloubku o 25mm menší než první dv

okopovým plechem. Nad podestou a v

pro nasvícení recepce. Na druhé

nebo skleněné tabule. 

Obrázek 72. Výsledný návrh 

 

Díky nalepeným sklen

barevný vzhled recepce. Také barvy LED pásk

intenzita. 

 

Obrázek 74. Výsledný návrh 

52 

Výsledný návrh 

Výsledný návrh je tvořen ze tří částí. První část s výklenkem má délku 

ást má tvar kvádru a jeho délka je 300mm, třetí částí je podesta

hloubku o 25mm menší než první dvě části z důvodu nalepení LED pásku

okopovým plechem. Nad podestou a v horní části výklenku jsou umíst

Na druhé části a na zadní stěně výklenku jsou nalepeny plechové 

Obrázek 72. Výsledný návrh     Obrázek 73. Výsledný návrh

Díky nalepeným skleněným nebo plechovým dekoračním 

recepce. Také barvy LED pásků mohou být měnitelné tak i jako jejich 

Obrázek 74. Výsledný návrh     Obrázek 75. Výsledný návrh

výklenkem má délku 1000mm, 

částí je podesta. Podesta má 

vodu nalepení LED pásku a je opatřena 

ásti výklenku jsou umístěny LED pásky 

 výklenku jsou nalepeny plechové 

 

. Výsledný návrh 

čním tabulím lze měnit 

ěnitelné tak i jako jejich 

 

. Výsledný návrh 
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9 Polohovatelný psací stůl 

 Polohovatelný psací stůl je tvořen čtyřmi posuvnými válci a dvěma naklápěcími 

válci. Pro vyšší stabilitu psacího stolu jsem volila čtyři posuvné válce, každý z nich má 

posuvnou sílu 350N a ve svislém směru je jejich maximální užitečná zátěž 30kg. 

Naklápěcí válce mají posuvnou sílu 650N a maximální užitečnou zátěž 60kg.  

 Technický list elektrických válců je uveden v příloze č. 3 

9.1 Náklon a výška Psacího stolu: 

 Rozsahy náklonu a výšky psacího stolu jsou 0° –  60° a 755 – 1055mm. 

Rozměry pracovní desky a výška stolu vychází z rešerše uvedené na začátku diplomové 

práce.    

• Maximální výška a ninimální náklon 

          

   Obrázek 76. Poloha č. 1   Obrázek 77. Poloha č. 1          Obrázek 78. Poloha č. 1 

 

• Maximální výška a maximální náklon 

               

Obrázek 79. Poloha č. 2       Obrázek 80. Poloha č. 2  Obrázek 81. Poloha č. 2 
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• Minimální výška a minimální náklon 

 

    Obrázek 82. Poloha č.3   Obrázek 83. Poloha č. 3      Obrázek 84. Poloha č. 3 

 

 

• Minimální výška a maximální náklon 

       

    Obrázek 85. Poloha č.4   Obrázek 86. Poloha č. 4        Obrázek 87. Poloha č. 4 
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9.2 Popis jednotlivých součástí pracovního stolu: 

Při zvedání posuvných válců se zároveň zvedá i naklápěcí válec, upevnění naklápěcího 
válce, pracovní deska, profil a horní krycí plech.  

• Boční pohled na psací stůl v maximální výšce a maximálním náklonu 

 

 

 

 

 

Obrázek 88. Popis pracovního stolu 

Pracovní 

deska 

El. válce 

pro posuv 

Horní krycí 

plech 

Dolní 

krycí plech 

Obdélníkový profil 

pro uchycení válců a 

pracovní desky 

Podstava psacího 

stolu 

Upevnění 

posuvných válců 

El. válec pro 

náklon 

Upevnění 

Naklápěcího 

válce 

Kanál na 

kabeláž 
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• Pohled na upevňovací prvky umístěné na profilu psacího stolu. 

 

 

 

 

 

Obrázek 89. Upevnění součástí na profilu 

• Pohled na upevnění naklápěcího válce v dolní v části. 

 

 

 

 

Obrázek 90. Upevnění naklápěcího válce v dolní části 

Plastový 

kryt profilu 

Profil 

Kloubové 

uložení 

naklápěcího 

válce 

Držáky horních 

krycích plechů 

Destička  
Upevnění 

naklápěcího 

válce 

Čep 

Kloubové 

uložení 
Dosedací prvek 

pracovní desky 

Zajištění 

kyvného uložení 

Kyvné 

uložení 

naklápěcího 

válce 

Naklápěcí 

válec  
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• Pohled na upevnění posuvného válce v dolní části. 

 

 

 

 

 

Obrázek 91. Upevnění posuvného válce v dolní části 

 

• Pohled na upevnění posuvného válce v horní části. 

 

 

 

 

 

Obrázek 92. Upevnění posuvného válce v horní části 
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• Plechové kryty psacího stolu. 

 Horní kryt je posuvný a skládá se ze dvou částí. V horní části je upevněn na 

profilu a po bocích je sešroubován třemi šrouby. Dolní kryt je upevněn v dolní části na 

podstavě psacího stolu a v horní části je na bocích zpevněn šroubem. Taktéž jako horní 

kryt je tvořen dvěmi částmi. 

 
 
 

 

Obrázek 93. Kryty psacího stolu 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 94. Kryty psacího stolu 

 

 

 

 

Obrázek 95. Kryty psacího stolu 
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• Kanál pro kabeláž 

 Kanál pro kabeláž je stavitelný jeho maximální délka je 1330mm a minimální 

830mm. Posuv je umožněn pomocí drážek v kanálech a k zajištění polohy slouží čtyři 

šrouby. Celý kanál je připevněn k profilům psacího stolu. 

 

 

Obrázek 96. Kanál pro kabeláž 

 Na obrázku 101 je znázorněno, v jaké poloze je kanál pro kabeláž připevněn 

k profilu psacího stolu. K zajištění vzájemné polohy kanálu a profilu zde slouží šroub.  

 

 

 

 

Obrázek 97. Kanál pro kabeláž 
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9.3 Výsledné provedení polohovacího psacího stolu 

 Pracovní deska má šířku 1500mm, hloubku 800mm a tloušťku 25mm. Rozměry 

pracovní desky a nastavytelné výšky psacího stolu jsem zvolila na základě vypracované 

rešerše uvedené na začátku diplomové práce. Aby byla pracovní deska chráněná proti 

poškození je vybavena 2mm ABS hranou. 

 

  
Obrázek 98. Psací stůl poloha 1  Obrázek 99. Psací stůl poloha 2 

 Barevný dekor lamina pracovní desky jsem volila dle katalogu firmy HOBIS. Ve 

vzorníku barev je zobrazeno 7 vzorů dřeva s možností kombinace s šedým laminem.  

  
 Obrázek 100. Psací stůl poloha 3 Obrázek 101. Psací stůl poloha 4 
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9.4 Výpočet reakcí v čepech umístěných pod pracovní deskou 

 Kvůli návrhu čepu u kloubového uložení pracovní desky a naklápěcího válce 

jsem provedla výpočet reakcí v čepech pomocí programu Inventor Professional 2012. 

 První výpočet byl proveden pro pracovní desku ve vodorovné poloze a síla 

působící na čep č. 1 vyšla 702,703N. Síla působící na čep č. dva je 986,184N.    

• Vodorovná poloha pracovní desky 

 

Obrázek 102. Smyková síla (vodorovná poloha)  

 

 

Obrázek 103. Smyková síla, rovina YZ (vodorovná poloha) 
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Druhý výpočet byl proveden pro pracovní desku v nakloněné poloze 60°. Síla působící 

na čep č. 1 je 702,703N a na čep č. 2 je 972,744N.  

• Naklopená poloha pracovní desky 

 

Obrázek 104. Smyková síla (naklopená poloha) 

 

Obrázek 105. Smyková síla, rovina YZ (naklopená poloha) 

 Z provedených výpočtů vyplývá, že síla v čepu č. 1 se při změně polohy nemění 

a že síla v čepu č. 2 je při vodorovné poloze pracovní desky vyšší. Pro další výpočet 

čepů budu pracovat se silami, které jsem dostala z prvního výpočtu.        
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9.5 Návrh čepu u kloubového uložení pracovní desky 

 První čep zobrazený na obrázku 110, je umístěn pod pracovní deskou a slouží 

k jejímu naklápění z 0° do 60°. Nejprve jsem navrhla průměr čepu, abych mohla 

následně provést kontrolu na ohyb, tlak a střih.     

 

Obrázek 106. Čep kloubového uložení 

• Návrh průměru čepu [38] 

 U návrhu průměru čepu č. 1 jsem volila materiály oka a čepu dle tabulky 16. 

Materiál čepu je 11600 a materiál oka je 11500. Zatěžující síla vyplívá z výpočtu rekcí 

v čepu a je násobená bezpečností k, kterou jsem volila 1,6.  

Tabulka 16. Volba materiálu [36] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 107. Namáhání čepu č. 1 
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= ∙ = 702,703 ∙ 1,6 = 1124,32	[ ]																																																																				(9.1) 
= 1,6[−] 
= 5[ ] 
= 5[ ] 

 

= 4 ∙ (2 + 2 ∙ )∙ = 4 ∙ 1124,32 ∙ (2 ∙ 5 + 2 ∙ 5)∙ 120 = 6,2	[ ]																				(9.2) 
Volím čep o průměru 10 mm. 

 
kde  →  F1 … zatěžující síla čepu č. 1 [N] 
  Fx1 … reakce v čepu č. 1 [N] 
  k … koeficient bezpečnosti čepu [-] 
  l1 … délka vidlice [mm] 
  l2 … délka oka [mm] 
  d … průměr čepu [mm] 
  σD … dovolené napětí v tahu [MPa] 
 

• Kontrola namáhání ohybem 

	 = 4 ∙ ( + ) = 1124,324 ∙ (5 + 5) = 2810,8[ ]																																			(9.3) 
= ∙32 = ∙ 1032 = 98,17[ ]																																																																																(9.4) 
= 	 = 4 ∙ (2 + 2 )∙ = 4 ∙ 1124,32 ∙ (2 ∙ 5 + 2 ∙ 5)∙ 10 = 28,63[ ]				(9.5) 

 

Podmínka:  

≤ 																																																																																																																																							(9.6) 
28,63 ≤ 120    => Podmínka vyhovuje 

 
kde  →  Mo max … maximální ohybový moment [Nmm] 
  Wo … modul průřezu v ohybu [mm3] 
  σo … ohybové napětí [MPa] 
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• Kontrola tlaku mezi čepem a vidlicí a čepem a okem 

= 2 ∙ ∙ = 1124,322 ∙ 10 ∙ 5 = 11,24	[ ] ≤ 																																																														(9.7) 
= 2 ∙ ∙ = 1124,322 ∙ 10 ∙ 5 = 11,24	[ ] ≤ 																																																														(9.8) 

 

Podmínka:  

≤ 																																																																																																																																							(9.9) 
11,24 ≤ 120    => Podmínka vyhovuje 

≤ 																																																																																																																																					(9.10) 
11,24 ≤ 120    => Podmínka vyhovuje 

 

kde  →  p1 … tlak ve stykové ploše 1 [MPa] 
  p2 … tlak ve stykové ploše 2 [MPa] 
  pD … dovolený tlak [MPa] 
 
 

• Kontrola čepu namáháním střihem 

= 2 ∙ ∙4
= 2∙ = 2 ∙ 1124,32∙ 10 = 7,15[ ]																																																			(9.11) 

 

Podmínka:  

≤ 																																																																																																																																						(9.12) 
7,15 ≤ 80    => Podmínka vyhovuje 

 
kde  →  τs … smykové napětí [MPa] 
  τD … dovolené smykové napětí [MPa] 
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9.6 Návrh čepu u kloubového uložení naklápěcího válce 

 Druhý čep zobrazený na obrázku 112, je umístěn také pod pracovní deskou a 

slouží k naklápění naklápěcího válce při jeho vysouvání. Nejprve jsem navrhla průměr 

čepu, abych mohla následně provést kontrolu na ohyb, tlak a střih.     

 

Obrázek 108. Čep kloubového uložení naklápěcího válce 

• Návrh průměru čepu [38] 

 U návrhu průměru čepu č. 2 jsem volila materiály oka a čepu dle tabulky 17. 

Materiál čepu je 11600 a materiál oka je 11500. Zatěžující síla vyplívá z výpočtu rekcí 

v čepu a je násobená bezpečností k, kterou jsem volila 1,6.  

Tabulka 17. Volba materiálu [36] 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 109. Namáhání čepu č. 2 [37] 
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= ∙ = 986,184 ∙ 1,6 = 1577,89	[ ]																																																																	(9.13) 
= 1,6[−] 
= 5[ ] 
= 14[ ] 

 

= 4 ∙ (2 + )∙ = 4 ∙ 1577,89 ∙ (2 ∙ 5 + 14)∙ 120 = 7,379	[ ]																					(9.14) 
Volím čep o průměru 10 mm. 

 
kde  →  F2 … zatěžující síla čepu č. 2 [N] 
  Fx2 … reakce v čepu č. 2 [N] 
  k … koeficient bezpečnosti čepu [-] 
  l1 … délka vidlice [mm] 
  l2 … délka oka [mm] 
  d … průměr čepu [mm] 
  σD … dovolené napětí v tahu [MPa] 
 

• Kontrola namáhání ohybem 

	 = 2 ∙ 2 + 4 = 1577,892 ∙ 52 + 144 = 4733,67[ ]																											(9.15) 
= ∙32 = ∙ 1032 = 98,17[ ]																																																																													(9.16) 
= 	 = 4 ∙ (2 + )∙ = 4 ∙ 1577,89 ∙ (2 ∙ 5 + 14)∙ 10 = 48,22[ ]									(9.17) 

 

Podmínka:  

≤ 																																																																																																																																					(9.18) 
48,22 ≤ 120    => Podmínka vyhovuje 

 
kde  →  Mo max … maximální ohybový moment [Nmm] 
  Wo … modul průřezu v ohybu [mm3] 
  σo … ohybové napětí [MPa] 
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• Kontrola tlaku mezi čepem a vidlicí a čepem a okem 

= 2 ∙ ∙ = 1577,892 ∙ 10 ∙ 5 = 15,78	[ ] ≤ 																																																											(9.19) 
= ∙ = 1577,8910 ∙ 14 = 11,27	[ ] ≤ 																																																																	(9.20) 

Podmínka:  

≤ 																																																																																																																																					(9.21) 
15,78 ≤ 120    => Podmínka vyhovuje 

≤ 																																																																																																																																					(9.22) 
11,27 ≤ 120    => Podmínka vyhovuje 

 
kde  →  p1 … tlak ve stykové ploše 1 [MPa] 
  p2 … tlak ve stykové ploše 2 [MPa] 
  pD … dovolený tlak [MPa] 
 

• Kontrola čepu namáháním střihem 

= 2 ∙ ∙4
= 2∙ = 2 ∙ 1577,89∙ 10 = 10,5	[ ]																																																		(9.23) 

Podmínka:  

≤ 																																																																																																																																						(9.24) 
10,05 ≤ 80    => Podmínka vyhovuje 

 
kde  →  τs … smykové napětí [MPa] 
  τD … dovolené smykové napětí [MPa] 
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10 Popis navržené recepce 

V zadání diplomové práce byly uvedeny maximální rozměry, které musí navržená 

recepce splňovat. Délka vytvořené recepce je 4225mm v zadání 5000mm, šířka je 

shodná se zadáním 4000mm.  

Maximální výšku stropu jsem zvolila 2700mm. Šířku místnosti jsem zvolila 

6000mm.  

Tloušťka pultu 1 a 2 je 300mm z důvodu samostatného stání neboť pracovní stoly 

nejsou jejich součástí. 

Z důvodu vyplnění prázdného prostoru jsem zvolila umístit do středu recepce tzv. 

svačinový stůl, který po zasunutí židlí zabírá prostor jen jeho délkou a šířkou.     

Vstup do prostoru recepce je z bezpečnostních důvodů umožněn pouze dveřmi 

umístěnými v boční části. Dveře jsem zvolila prosklené standardních rozměrů 

s možností uzamčení.  

 

 

 

 

 

Obrázek 110. Popis navržené recepce 
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V zadní části recepce je na zdi připevněná klimatizace LG, která umožňuje 

výměnu obrazů. 

Mezi pulty je umístěn sloup, na kterém jsou připevněny rolovací mříže pro 

zabezpečení pracoviště při odchodu pracovníka. 

LED pásky jsou odolné vůči nárazům a vodě. Jsou nalepeny nad podestou a 

v horní části výklenku.  

Po obvodu podesty je nalepen nerezový okopový plech z důvodu zabránění 

brzkému opotřebení. 

Dále je zde umístěná kuchyňka a skříně poskytující úložný prostor.   

 

 

Obrázek 111. Popis navržené recepce 

 Kvůli dispozičnímu rozmístění nábytku jsem zde umístila obrázek s půdorysem 

recepce, na kterém je vidět možný pohybový prostor pracovníka.  

 
Obrázek 112. Půdorys navržené recepce  
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10.1 Sestavení pultů 

 Pulty jsou sestaveny pomocí šroubů kolíků a závitových vložek. Pro zajištění 

spojů mezi jednotlivými deskami lze použít lepidlo, ale z důvodu možné demontáže 

nedoporučuji. Základem pultu je tato zobrazená sestava, na níž se dále navazují další 

sestavy. Základní sestava má výšku 1000mm, šířku 1000mm a hloubku 300mm. Ve 

výklenku základní sestavy je ne zadní stěně nalepena plechová nebo skleněná tabule.    

    

Obrázek 113. Základní sestava 

 Na každou základní sestavu se postupně montuje další sestava ve tvaru sloupku. 

U těchto sloupků je na přední straně nalepena plechová nebo skleněná tabule. V horní 

části sloupku je umístěn kolík pro následné zajištění polohy desky pultu.   

  

Obrázek 114. Sloupek    Obrázek 115. Sloupek 
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 U základní sestavy jsou pro zajištění pravého úhlu umístěny komponenty, které 

spojují přední svislou desku a na ní uloženou spodní vodorovnou desku výklenku.  

   

Obrázek 116. Základní sestava 

 Zadní strana základní sestavy je spojená pomocí desky, jejíž rozměry jsou 

1000mm x 1000mm a k níž jsou pomocí šroubů připevněny ostatní vodorovné desky.   

   

     Obrázek 117. Upevnění   Obrázek 118. Upevnění detail 

 Podesta je tvořena ze čtyř desek, které jsou spojeny šrouby. Na její přední straně 

je nalepen okopový plech. Každá podesta má délku 1300mm což odpovídá jedné 

základní sestavě a jednomu sloupku. Pomocí kolíků je zajištěna poloha podesty pod 

pultem. 

    

                 Obrázek 119. Podesta     



 

 Přidávám ještě 

výsledného provedení recepce

 Aby lépe vynikly rozm

v programu CATIA V5 ve kterém jsem navíc 

recepcí má výšku 180cm a osoba

osoba sedí za psacím stolem. 

  Obrázek 121. Recepce s
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ě obrázek se spuštěnými mřížemi pro názorn

recepce. 

Obrázek 120. Výsledný návrh recepce 

Aby lépe vynikly rozměry navržené recepce, provedla jsem vizualizace 

programu CATIA V5 ve kterém jsem navíc přidala tři postavy. Osoba, která stojí p

výšku 180cm a osoba, která stojí za polohovatelným stolem má 170cm.

osoba sedí za psacím stolem.   

Obrázek 121. Recepce s lidmi    Obrázek 122. Recepce s
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Obrázek 122. Recepce s lidmi detail 
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11 Závěr 

 V diplomové práci jsem se zabývala návrhem recepce pro možné umístění 

v administrativních budovách, který měl obsahovat možné napojení na elektrickou 

energii a vzduchotechniku, zabezpečení pracovního prostoru při odchodu pracovníka a 

možné nastavení poloh psacího stolu. Tento návrh byl vytvořen pro firmu HOBIS 

zabývající se kancelářským nábytkem.       

 Teoretická část zahrnuje ergonomií ve, které jsem podrobněji rozebrala popis 

pracovního místa vsedě a vstoje. Na základě tohoto rozboru jsem stanovila pracovní 

rozměry psacího stolu pro danou polohu. Dále jsem se zabývala osvětlením pracovního 

místa, aby při umístění světel nedocházelo k oslnění nebo naopak k nedostatečnému 

osvětlení pracovního místa. Na závěr jsem ještě do oblasti ergonomie zahrnula vhodné 

teploty a barevné řešení pracovního místa. Do teoretické části jsem ještě 

zakomponovala recepce vyskytující se na trhu pro následné srovnání s mou navrženou 

recepcí. Také jsem vybrala druh osvětlení vhodné především pro kanceláře a dva typy 

klimatizací, které jsem vybrala ze široké škály nabízených. Prvním typem byla 

klimatizace LG kterou jsem i zabudovala do výsledného modelu. Druhým typem byla 

klimatizace Daikin která se liší od LG tím, že se umístí na strop. Jako posledním jsem 

se v teoretické části zabývala zabezpečením recepce po opuštění pracovníkem. Vstup do 

prostor recepce je možný pouze dveřmi, které lze zamknout, a nad obslužnými pulty 

jsou instalovány rolovací mříže pro úplné uzamčení pracovního prostoru. 

 V začátcích praktické části, jsem zpracovala počáteční návrhy recepcí, ze 

kterých se nakonec vybral návrh pro výsledné zpracování. Po té jsem se zabývala 

návrhem polohovatelného psacího stolu, který se skládá z šesti elektrických válců. Čtyři 

válce slouží pro výškové nastavení psacího stolu a dva pro jeho náklon. Čtyři posuvové 

válce jsem volila z důvodu vyšší stability při náklonu pracovní desky stolu. Dále jsem 

provedla výpočty čepů u naklápěcího válce a naklápěcí součástky pracovní desky 

s koeficientem bezpečnosti čepu k=1,6. Celou oblast návrhu psacího stolu jsem doplnila 

obrázky s popisky jednotlivých částí. V poslední kapitole praktické části jsem 

zpracovala popis kompletní navržené recepce, ve kterém je uvedeno rozmístění nábytku 

potřebného k práci. Dále je zde uvedeno jakým způsobem a z čeho se budou skládat 

obslužné pulty, které mohou být doplněny o dekorační tabule z plechu či skla. Je zde 

znázorněno i umístění LED pásku, které jsou určeny k oživení celkového vzhledu 
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recepce. Nábytek umístěný v prostoru recepce jsem vybrala z katalogu od firmy 

HOBIS. Další možné vybavení jako jsou např. kabelové úchytky a průchodky, pojízdné 

kontejnery, dělící přepážky zásuvek či jiný druh nábytku je opět možné volit z katalogu 

firmy HOBIS.         

 Veškerá výkresová dokumentace, která je potřebná pro splnění zadání je 

uvedena v seznamu příloh a přiložena k tištěné verzi diplomové práce.           
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