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Jako na houpačce

První ukázkou je jednoduchá, avšak 
působivá policová sestava nizozemské 
společnosti Van Rossum. Základním 

nosným prvkem je dvojice ocelových 
pásů připevněných ve svislé poloze ke 
stěně, z nichž do prostoru vystupují cca 
30 cm dlouhé vodorovné ocelové tyče 
kruhového průřezu. Police jsou zhotove-
ny z dubové spárovky tl. zhruba 40 mm. 
Každá z nich je na horní a spodní plo-
še v určeném místě opatřena příčnou 
drážkou kruhového průřezu. Tyto drážky 
slouží k uložení polic na vodorovné oce-
lové tyče. Tyče pro uložení každé police 
nejsou v horizontální rovině, nýbrž jsou 
vůči sobě výškově posunuty. Výškový 
rozdíl zhruba odpovídá tloušťce polic. 
Police se na ně ukládají tak, že na jednu 
tyč se police položí svojí spodní plochou 
a horní plochou se opře o druhou tyč. 
Uložení polic je excentrické, to zname-
ná, že obě drážky jsou umístěny v jedné 
polovině police, zatímco druhá polovina 
„visí“ volně ve vzduchu – podobně, jako 
jednoduchá dětská houpačka. Police 
mezi tyčemi drží díky gravitaci a excen-
trickému uložení.
Police jsou nad sebou uloženy střídavě 
delšími konci na pravou a levou stranu. 
Aby nemohlo dojít k jejich převážení na 

Modulární úložný nábytek (III. část)

V první části našeho tématu věnovaného modulárnímu úložnému nábytku jsme se věnovali něko-
lika ukázkám „klasických“ jednoduchých regálových konstrukcí, ve druhé části jsme se zaměřili 
na nábytek sestavovaný z korpusových modulů. Seriál uzavíráme, respektive doplňujeme, dvěma 
ukázkami, které nás zaujaly svým originálním designem a „vtipným“ pojetím konstrukce.
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Policová sestava nizozemské společnosti Van Rossum

Jako ochrana proti překlopení police při nerovnoměrném zatížení slouží vložená mramorová vzpěra
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kratší straně, např. při nerovnoměrném 
zatížení, jsou mezi ně v těchto místech 
vloženy těžké mramorové hranoly, které 
zde fungují jako podpěry a zároveň jako 
estetický doplněk kontrastující s přírod-
ním dřevem masivních dubových polic 
a černým matným lakem nosné ocelové 
konstrukce.

Regál jako pantograf

V různých variantách se v nábytkové 
tvorbě opakovaně uplatňují konstrukce 
založené na principu roštů složených 
z rovnoběžně orientovaných dřevěných 
hranolků. Ve svém návrhu úložného ná-
bytku regálového typu s názvem REBAR, 
který získal ocenění Interior Innovation 
Award na nábytkářském veletrhu imm 
cologne 2014, tento model využil i mla-
dý německý designér Jonas Schroeder, 
zakladatel studia Joval.

REBAR je složen z masivních dřevěných 
hranolků (DB, BR, OR) o průřezu 2x2 
cm, které jsou k sobě skládány střídavě 
ve vodorovné a svislé poloze. V místech 
křížení, včetně rohů, jsou vzájemně spo-
jeny přes vyvrtané otvory prostřednic-
tvím spojovacího ocelového táhla se 
závitem a s koncovou maticí, kterou se 
hranolky k sobě dotáhnou a celý spoj 
se zafixuje.
Při skládání se regál chová jako panto-
graf: pomocí inbusového klíče se všech-
ny šroubové spoje povolí a regál se složí 
do téměř plochého tvaru s tloušťkou od 
4 do 10 cm podle velikosti a počtu vodo-
rovných a svislých stěn. V této podobě 
ho lze snadno uložit i do velmi úzkého 
prostoru.

Joval nabízí regál v osmi velikostech, 
které vychází ze základního modulu 
o rozměrech 41x78 cm s jednotnou 
hloubkou 38 cm. Tento základní modul 
tvoří dvě vodorovné a dvě svislé stěny 
(rošty). Přidáním jednoho, dvou nebo tří 
vodorovných roštů se výška zvedne až 
na 152 cm. Regály je možné přidáním 
jednoho svislého roštu i rozšířit, a to o je-
den modul, tedy na šířku 154 cm.

Regál REBAR německého studia Joval

Jednotlivé dřevěné hranolky, z nichž je REBAR složen, jsou v místech křížení spojeny 
ocelovými táhly s koncovou maticí

Regál lze složit do podoby téměř ploché 
desky o tloušťce 4–10 cm
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