
IXYPSILON – textové vyjádření 
 

Vzít dvě na koso postavené tyče a zkřížit je. Pocta starému řemeslu a zároveň forma, 
která k městu s viditelnou historií patří. Napadnou nás staré kované mříže, 
připomeneme si venkovní nábytek třeba v některé z malostranských zahrad. Přiznaná, 
skoro funkcionalistická stavebnost; co vypadá, že nese, skutečně nese. 

Charakteristická silueta lavičky Ixypsilon s výrazným křížením na podnoži se může 
stát skutečným pražským fenoménem. Vypadá jednoduše ale má celou řadu 
propracovaných detailů od napojení opěradla nebo područky až po zajímavě ukončené 
polozapuštěné dřevěné latě. Cílená hra s napětím mezi prostotou a rafinovaností.  

Koš zcela vědomě navazuje na dnes nejběžnější typ z pražských ulic, hrubou 
betonovou „matici“, ovšem zásadně jej pozvedá. 

Stojan na kola střídmě rozvíjí tvarosloví lavičky, je jednoduchý věcně i ve výrazu. 
Vypadá jako by byl zhotoven starým kovářským mistrem. 

 

lavička Ixypsilon 

jednoduchý průnik na koso postavených tyčí je rozvinut rafinovanými detaily – 
protažení opěradla, návázání područek ale především polozapuštěné, na koncích 
seříznuté dřevěné latě uložené v promyšlených lůžkách. Dlouze hledané optické težiště 
sedáku na zkřížených nohách ve variantě s opěradlem i bez. Hra s proporcemi při 
zachování odpovídající ergonomie. Kotvení do podkladu skrytými kotvami. 

V dalších variantách je X nahrazeno Ypsilonem kvůli optickému odlehčení. Varianta 
spočívající na dvou nohách místo čtyř je vhodná pro svažité lokality a tam kde je 
potřeba častěji čistit prostor pod lavičkou. Je ovšem i další výrazovou polohou, 
dynamičtější, sebejistější, čistější a současnější.  

Lavičky mohou mít sedák s opěradlem z dřevěných lamel, které jsou rafinovaně na 
koncích seříznuty a polozapuštěny v odlévaných podnožích. Celek působí velmi 
integrovaně, dřevěný sedák jakoby tvoří s litými podnožemi jeden celek, což byl od 
počátku záměr. Další varianty jsou celokovové, což přináší úplně jinou vizuální 
polohu, ovšem stejně dobře odpovídající pražskému prostředí. Uplatnění naleznou v 
místech dynamičtějšího pohybu chodců a tam, kde máme potřebu „neviditelného“ 
efektu. Ocelový nebo nerezový rošt totiž přináší  nečakaně silnou transparentnost, 
která je v určitých situacích velmi žádoucí. Navíc po dešti rychle oschne a dobře se 
udržuje. 

Síla konceptu laviček Ixypsilon vynikne, vidíme-li šíři variant, které lze snadno 
sestavit v rámci jedné řady. Lavičky s opěradlem i bez, s područkami i bez, na čtyřech 



nohách i na dvou nohách, s dřevěným nebo roštovým sedákem. Existují i varianty bez 
podnoží k umístění na zděný sokl. 

Odpadkové koše Ixypsilon 

Tvar koše cituje současný, v Praze nejběžnější betonový koš, zřejmě anonymního 
autora, který se v ulicích tvarově osvědčil. Je proporčně vyčištěn a osazen horním 
nerezovým krytem buď se stříškou nebo jen se zmenšeným vhazovacím otvorem. Kryt 
chrání hrany betonového těla a dodává celku vyšší pohledovou a funkční kvalitu.  

Malý koš používá odlehčený plášť z odolného plastu, tvarově navazující na velký koš. 
Variantně může byt plášť plechový s vnitřní nádobou.  

Stojan na kola Ixypsilon   

jednoduchý základní tvar, který neruší okolní prostředí a jen slouží. Tvarově navazuje 
na nosníky lavičky svým průřezem ve tvaru kosodélníku. I tento prvek odkazuje na 
estetiku kovaných mříží, čemuž odpovídá i tmavé barevné řešení v temně šedém nebo 
černém odstínu.   

Reliefně provedené logo Prahy představuje malý avšak důležitý detail a prozrazuje 
vysokou kvalitu technologie a zpracování. Přeneseně pak péči, kterou Praha svému 
veřejnému prostoru věnuje. 

 

Závěr 

Materiály, které jsme pro řadu Ixypsilon navrhli jsou ve veřejném venkovním prostoru 
osvědčené a známé. Vynikají odolností, trvanlivostí a pohledovou kvalitou. Je to to 
nejvhodnější, co lze pro městský mobiliář použít. Výrobně a technologicky 
nepředstavují navržené prvky velký problém. Jen je potřeba věnovat přípravě výroby a 
samotnému procesu náležitou péči prováděnou zkušeným výrobcem. 

Všechny prvky jsou pevně kotveny. Lavičky zpravidla na stávající povrch buď přímo 
do dlažby nebo v nezpevněných plochách do patky skryté pod povrchem. Mohou být 
také zakotveny na stávající betonovou nebo zděnou zídku nebo zavěšeny na stěnu. 

Kapacitní odpadkové koše mohou být volně postaveny na povrch nebo na povrch 
kotveny. Menší odpadkové koše jsou buď zavěšeny na stávající sloup nebo na 
speciální sloupek, který se kotví do patky pod dlažbu. 

Sojan na kola je kotven skrytými kotvami do patky pod dlažbu. 

 


