
Projekt

Jmenuji se Veronika Balogová a studuji design nábytku a interiéru na Západočeské univerzitě v  
Plzni. Mým semestrálním úkolem bylo navrhnout hračku pro děti, která bude inovativní a bude 
rozvíjet dětské schopnosti. Navrhla jsem stoličku, která je zároveň házedlem a ,při překlopení na 
bok, počítadlem. 

Kroužky

Jakmile jsem měla návrh hotový, bylo zapotřebí jej realizovat. Komplikace nastala u házecích 
kroužků. Dlouho jsem váhala nad materiálem, který použiji. Dřevo jsem vyloučila velice rychle a to
zejména z důvodu finanční náročnosti (Na každý kroužek bych musela koupit jiné mořidlo či 
barvu.) a nepraktičnosti (Dřevěný kroužek se při házení snadno otluče. Barva se odře.) Dále jsem 
ustoupila od silikonu, který se mi zdál pro kroužky příliš měkký a nelíbilo se mi, že v něm často 
vznikají bubliny. Navíc i tento materiál se mi, pro výrobu poměrně malého množství kroužků, zdál 
příliš drahý.

Rozhodla jsem se tedy nakonec kontaktovat LC Tools, s původním úmyslem, vyzkoušet na kroužky
polymer. I ten se ale nakonec ukázal, pro můj záměr, málo praktickým. Výsledný kroužek by nebyl  
pružný, ohebný. 

V LC Tools mi tedy nabídli jiný materiál, a to LC Glassymer, který byl pro výrobu kroužků 
perfektní. Výhody materiálu jsou: lze namíchat libovolnou barvu ze čtyř základních barev, 
ovlivnitelná pružnost materiálu, hladký povrch, možnost lití do forem, ovlivnitelná průhlednost 
materiálu, cenová dostupnost.

Realizace

Bylo zapotřebí udělat několik zkoušek forem, abychom věděli, která z nich bude pro výsledný tvar 
ideální. Zkoušeli jsme vše od plechovek na obojky, přes papírové kelímky, až po keramické hrnky. 
Z důvodu finanční náročnosti u formy zaobleného tvaru, jsem nakonec zvolila formu vlastní výroby
z ocelových trubek se záměrem výsledné kroužky osoustružit.

Jakmile byla forma hotová, bylo zapotřebí namíchat barvy. Ty vznikly ze čtyř základních barev.
Dvanáct hotových odstínů se pak smíchalo se základem (LC Glassymer). Celkem tak vzniklo 
dvanáct různě barevných kroužků.

Nakonec se kroužky osoustružily na soustruhu na dřevo. Bylo zapotřebí zhotovit dřevěný válec, na 
který se nasadily, a ten se pak mohl upnout do soustruhu. Materiál, ze kterého jsou kroužky 
zhotoveny, se dá brousit, řezat i krájet.

Závěr

Chtěla bych moc poděkovat LC Tools. Myslím si, že vzniklé kroužky vypadají báječně a přesně 
podle mých představ. Z výsledku mám obrovskou radost. Použitý materiál mohu vřele doporučit. 
Dá se s ním opravdu kouzlit a fantazii se meze nekladou.


