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1      multifunkční strop

relaxační zóna      5

samoobslužný             3
bar / kuchyně     

2       skupinové studium      

4       studijní boxy

Principy návrhu



PA trubka spirálová
chrání elektrické kabely před 
mechanickým porušením

zajišťuje pružnost systému

Elektrický kabel
kabel vedený ve spirálové trubici

bezpečnostní 
konektor Powercon

konektor s bezpečnostním mechanickým 
zámkem je umístěn v podhledu

umožňuje snadnou deinstalaci visících 
kabelů 

kabelová koncovka - zásuvka
standartní kabelová zásuvka
s bezpečnostní krytkou

C

D

A

B

cena: 50,-/ks

cena: 400,-/ks

cena: 20,-/m

cena: 40,-/m

Schéma elektrických přípojek



Studijní box   

šetrnost
recyklace současného nábytku ve studovně

vzniká spojením dvou stolů, rámu s pojízdnými kolečky a polstrovaného sedáku a opěráku 

dostatečné soukromí 
brání zvědavým pohledům přes rameno, ale podporuje přehlednost prostoru

variabilita
díky kolečkům jsou boxy plně mobilní a snadno manipulovatelné 

umožňují kreativní změny v uspořádání nábytku





Půdorysné varianty - standartní zónové uspořádání

rušná zóna 

aktivní odpočinek
posezení
konverzace s přáteli

polorušná zóna

kolektivní práce studentů
školní projekty
workshopy

klidová zóna

individuální studium
surfování po internetu
chat

samoobslužný bar - kuchyňka

možnost ohřát si jídlo
čaj, káva



Půdorysné varianty - jiná možnost uspořádání

individuální studium
surfování po internetu
chat

aktivní odpočinek
posezení
konverzace s přáteli

samoobslužný bar - kuchyňka

možnost ohřát si jídlo
čaj, káva

kolektivní práce studentů
školní projekty
workshopy



Půdorysné varianty - uspořádání pro konferenci, promítání, přednášku nebo výstavu

mobilní nábytek

lehko přemístitelný
snadno zarovnatelný do rohu místnosti

přednáška / konference / promítání

zatemnění pomocí stahovatelných rolet 
umístěných po obvodu místnosti

stálá expozice

možnost umístění panelů na příčku

příprava občerstvení

zázemí pro přípravu rautů nebo  
drobného občerstvení 

posterová prezentace

postery jsou zavěšeny pomocí lišt na 
kolejnicovém systému ukrytém v pod-
hledu

postery je možné instalovat kdekoli v 
prostoru



Půdorys - s podrobností M 1:50



Řez - s podrobností M 1:50









Velký stůl Galant

- pro 6 lidí
- výška podstavce je nastavitelná mezi 60 
a 75 cm. 

Malý stůl Galant

-výška podstavce je 
nastavitelná mezi 60 a 75 
cm
- lehký přenosný stůl, 
variabilní umístění nebo 
kombinace s dalšími stolky

Studijní box

- vlastní návrh recykla-
cí stávajících dřevěných 
stolků

truhlářské práce: 

7000,-/ks

čalounění: 

2500,-/ks

Stohovatelná židle 
London

- lehká plastová židle 
pro pohodlné sezení i 
manipulaci

4x

8x

15x

32x

cena: 1200,-/ks

cena: 4990,-/ks

cena: 2900,-/ks

Rozpis nábytku



položka m.j. počet m.j. Kč/m.j. cena celkem poznámka

podlaha - Marmoleum m2 250 600 150000 levnější varianta je PVC

akustický podhled SDK m2 250 900 225000

nová příčka skleněná m2 42 3500 147000

skleněné dveře posuvné kus 2 25000 50000

bourání skleněných příček m2 66 200 13200

bourání zděných příček tl.125 m2 81 380 30780

zaklopení schodiště m2 3,5 1400 4900

příčka SDK v kuchyňce m2 6 755 4530

zazdění dveří v kuchyňce m2 2 950 1900

bílení zdí (resp. sloupů) m2 200 20 4000 primalex plus + práce

světla do podhledu kus 72 1700 122400 http://www.modus.cz/cze/katalog-svitidel/vestavna-zarivkova-svitidla/modus-ir/

lišty do podhledů zav. systém m 108 100 10800 http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/00079362/

Stud. boxy - truh. a lak. práce kus 15 7000 105000

Stud. boxy - čalounění molitan kus 15 2500 37500 www.drabina.cz

kuchyně/bar kus 1 20000 20000

spirála - dutá trubice m 50 20 1000 http://www.gumex.cz/pa-trubka-spiralova-14156.html#

el. kabel m 50 40 2000 http://www.ges.cz/cz/prodluzovaci-sitova-snura-p-0111-GES08103212.html

bezpečnostní koncovka - Powercon kus 25 400 10000 http://eshop.prodance.cz/powercon/c-725/

bezpečnostní koncovka - zásuvka kus 25 50 1250 http://www.conrad.cz/prodluzovaci-kabel-s-ochrannou-zastrckou-3-m-bily.k644617

velký stůl Galant kus 4 4990 19960 http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/S69871430/

malý stůl Galant kus 8 2900 23200 http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/S69862765/

stohovatelné židle London kus 32 1200 38400 http://www.plastove-zidle.cz/produkt/176-s6324y-zidle-london-cerna.aspx

pohovky do gaučové zóny kus 3 15000 45000

textilní roleta m2 90 600 54000

CELKEM 1 121 820 Kč

Hrubý rozpočet


