
30

konstrukce

Okenní taburet

Koukáním z okna a komunikací s kolem
jdoucími dokáží někteří jedinci zejména 
z řad seniorů trávit skutečně hodně času. 
Ti vynalézavější si pro zvýšení komfor
tu do okna pořídí i polštář. Tyto scény 
inspirovaly studenta designu Martina 
Fialkowske ze Západosaské univerzity 
ve Zwickau k vytvoření speciální opěrky 
do okna. Nazval ji Fensterhocker (oken
ní taburet) a podle jeho slov je určená 
zejména starším lidem jako „nábytek pro 
relaxaci u okna“. Návrh vzniknul v rámci 
projektu Ü60 – Design pro zítřek zaměře
ného tematicky na seniory. Cílem autora 
bylo především poskytnout požadovaný  

Pro pohodlný výhled z okna

Koukání z okna patří historicky k oblíbeným „volnoaktivitám“ lidstva. Okno nám zprostředkovává 
přímý audio-vizuální kontakt s okolím a někteří lidé dokáží touto aktivitou trávit i dlouhé hodiny. Je 
proto s podivem, že ačkoliv ostatním formám odpočinku a volnočasových aktivit je obecně věnována 
široká pozornost, problematikou „koukání z okna“ se dosud nikdo seriózně nezabýval. Až na výjimky, 
jakými jsou např. někteří studenti designu, jejichž myšlení ještě není „zdeformované“ běžnou životní 
a komerční realitou.

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Foto: archiv autora

Autor představil dva typy okenního taburetu: jeden opatřený plstí pro přímé použití 
a druhý nižší dřevěný pro položení polštáře

Martin Fialkowske si při navrhování okenního taburetu představil sám sebe v se
niorském věku

Skládací stůl Fensterplatz Roberta Mel
chera



komfort majitelům moderních eurooken, kde spodní rámový 
profil vytváří „nepohodlný“ element a zároveň při častém opírání 
hrozí poškození např. hliníkové okapnice apod. Výsledkem jeho 
návrhu je oblouková dřevěná opěrka vyrobená z ohýbaného 
vrstveného dřeva, která překlene spodní rámový profil a svými 
konci se opře o vnitřní a venkovní parapet. Svůj nápad předvedl 
v podobě funkčních prototypů ve dvojím provedení: jeden opa
třený na povrchu 10 mm tlustou plstí pro přímé použití a druhý 
v „dřevěné“ podobě určený pro položení polštáře.

Stůl u okna

Ve známém hitu ze šedesátých let autorské dvojice Suchý 
– Šlitr se zpívá: „Na okně seděla kočka, byl horký letní den, 
na okně seděla kočka a koukala se ven,…“ Zda se jednalo 
o kočku čtyřnohou či dvounohou text neříká, nicméně obě 
varianty si dokážeme představit. A mnozí z nás i na základě 
vlastní zkušenosti, podobně jako Robert Melcher, autor dal
šího nevšedního návrhu s názvem Fensterplatz. Jedná se 
o skládací stůl s nastavitelnou výškou desky. Deska je na 
jednom konci opatřena vyklápěcí podnoží a druhým koncem 
se pokládá na okenní parapet. Podnož je k desce přichycena 
pomocí jednoduchého otočného závěsu a její krajní polohu 
při vyklopení vymezuje příčná dorazová tyč, o kterou se deska 
spodní stranou opře. Dorazová tyč je k podnoži přichycena 
pomocí koncových upínacích objímek s ručními šrouby, takže 
její polohu lze libovolně měnit. Změnou polohy dorazu se mění 
úhel sklonu podnože a tím současně i výška desky. Ta se tímto 
způsobem upravuje v závislosti na výšce parapetu. Deska 
může být na straně podnože opatřena navíc ještě výklopnou 
zádovou opěrou pro pohodlnější sezení např. při čtení nebo 
pouhém „koukání z okna“. Stůl je ale možné využít i pro jiné 
účely, např. jako pracovní nebo odkládací plochu.

Desku na jednom konci podepírá vyklápěcí podnož, druhým 
koncem leží na okenním parapetu

Detailní pohled na otočné uchycení desky k podnoži a na na
stavitelnou opěrnou tyč

http://www.bras.sk
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