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ABSTRAKT 
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou návrhu ultrazvukového zvlhčovače vzduchu 

s časově nastavitelnou funkcí aromaterapie pro domov i kancelář. Je kladen důraz na 

snadnou manipulaci s nádržkou na vodu a její pohodlnou údržbu, zdravotní aspekt 

aromaterapie a v neposlední řadě i na jednoduchý, avšak atraktivní vzhled. Návrh produktu 

zohledňuje poznatky získané analýzou zvlhčovačů vzduchu dostupných na současném trhu. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
zvlhčovač vzduchu, ultrazvuk, aromaterapie, molekula vody, design 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
This bachelor’s thesis focuses on creation of a design for an ultrasonic air humidifier with 

an optional aromatherapy mode with an automatic power off option. This product is designed 

for both home and office. The most stressed aspects of the air humidifier are an easy 

manipulation and cleaning of the water reservoir and simple, yet attractive visual. The design 

is based on the knowledge gained from the analysis of existing air humidifiers. 

KEYWORDS 
air humidifier, ultrasonic, aromatherapy, water molecule, design 
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1 ÚVOD 

Tato práce se zabývá návrhem designu ultrazvukového zvlhčovače vzduchu. Zvlhčovač je 

přístroj zvyšující koncentraci vodní páry v ovzduší neboli relativní vlhkosti vzduchu. 

Správná hodnota relativní vlhkosti vzduchu v interiéru je velmi důležitá pro udržení 

zdravého prostředí. Příliš suchý vzduch oslabuje lidskou imunitu, podporuje respirační 

onemocnění a nemoci z nachlazení. Při nízké relativní vlhkosti dochází k vysušování okolí, 

což se může nepříznivě projevit na lidské pokožce, ale i na dřevěném nábytku, případně 

rostlinách. Vzniká také statická elektřina, která víří prach a nečistoty a při velké koncentraci 

může způsobit poruchu elektronických zařízení, což je velkým problémem především 

v průmyslové výrobě.  

Zvlhčovače vzduchu můžeme rozdělit do tří hlavních skupin. První skupinou jsou přenosné 

zvlhčovače určené pro domácnost, případně do kanceláří a jiných menších prostor. Druhou 

skupinou jsou zvlhčovače industriální, které díky své velikosti a výkonu dokážou zvlhčovat 

celé tovární haly. Poslední skupinou jsou zvlhčovače zabudované přímo do klimatického 

systému budov, které nachází uplatnění především v nemocnicích a v průmyslu. Zvlhčovače 

lze dělit i podle způsobu, jakým emitují vodní páru do prostoru. 

Cílem této práce je navrhnout ultrazvukový zvlhčovač vzduchu spadající do první skupiny, 

tedy s využitím v domácnostech a kancelářích. Zaměřuji se především na uživatelský 

komfort při obsluze přístroje. To obnáší ergonomicky tvarovanou nádrž na vodu 

uzpůsobenou jednoduchému čištění, jednoduché a přehledné ovládání a minimalizování 

nároků na údržbu. Také se věnuji možnosti použití funkce aromaterapie v průběhu 

zvlhčování.  
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

2.1 Designérská analýza 

Zvlhčovače vzduchu se na současném trhu vyskytují ve velkém množství tvarových, 

materiálových i barevných provedení. Nejčastěji tvarování vychází ze základních 

geometrických útvarů, výsledné estetické působení odráží cílovou skupinu i cenu výrobku. 

Následující výběr současných produktů je řazen podle ceny od nejlevnějších po nejdražší. 

Na konec jsem zařadila dva příklady konceptů, které nejsou na trhu dostupné, ale zaujaly mě 

svým provedením. 
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2.1.1 Příklady současných produktů 

Homasy   

 

 

obr. 1-1 Homasy [1]  

Zvlhčovač vzduchu a aroma difuzér v jednom od čínské firmy Homasy představuje zástupce 

malých zvlhčovačů a je navržen pro dětské uživatele.  

Tvarově je velmi jednoduchý, základní tvar zaobleného komolého kužele narušují pouze 

malé výčnělky v horní části (které mají představovat uši pandy) a vystouplá ovládací 

tlačítka. Ta jsou svojí velikostí velmi výrazná. Tvarově na sebe vzájemně navazují a zapadají 

do zaobleného tvarování produktu.  

Tlačítka jsou umístěna na podstavné části velmi nízko nad podložkou, což zhoršuje jejich 

přístupnost. V hladkém tvaru zároveň chybí jakákoli prohlubeň, případně výčnělek, který by 

usnadnil otevírání přístroje.  

Nádržka na vodu má objem pouze 160 ml a je integrovaná do podstavné části. Pro doplnění 

vody je nutné nadzvednout silikonový kryt přístroje. Silikon kolem podstavné části dobře 

těsní, a proto je jeho oddělávání náročné. Na druhou stranu ale nehrozí vylití vody.  

Zvlhčovač je vyroben z pevného bílého plastu, kryt je z měkkého bílého silikonu. Díky této 

barevnosti a velmi minimalistickému černému potisku očí a uší evokuje na první pohled 

pandu. Ovládací tlačítka jsou doplněna o nápis LIGHT a MIST, což značí ovládání 

světelného podsvícení a vypouštění mlhy. Tento nápis je až přehnaně velký a minimalistický 

vzhled velmi narušuje. Pro dětské uživatele a distribuci do zahraničí je navíc vhodnější 

použít piktogramy. Logo výrobce chybí.  

Zvlhčovač má 4 možnosti barevného podsvícení a může tak v dětském pokoji sloužit 

zároveň jako noční lampička. [1] 
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Kbaybo   

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 1-2 Kbaybo [2]  

Zvlhčovač vzduchu od čínské firmy Kbaybo je díky své malé velikosti a elegantnímu 

vzhledu velmi oblíben zejména v domácnostech a kancelářích. 

Geometrický tvar elipsoidu přechází směrem nahoru do organického tvaru připomínajícího 

cibulku rostliny. Tato zúžená část opticky usměrňuje mlhu stoupající ze zvlhčovače. 

Zvlhčovač stojí na třech malých nožkách opatřených protiskluzovou gumou, které plynule 

navazují na celkový tvar a nijak jej nenarušují. Díky široké základně působí přístroj stabilně. 

Výrazným prvkem je pruh podtrhující šířku základny, který může svítit 7 různými barvami, 

a to v zářivém nebo tlumeném odstínu. Tento pruh dělí zvlhčovač jak opticky, tak fyzicky 

na dvě části. 

K ovládání barevného podsvícení i časového intervalu vypouštění mlhy slouží dvě tlačítka 

ve spodní části přístroje, která jsou spojena do jednoho tvaru a pro zvýraznění podsvícena. 

Ke zvlhčovači je dodáván i dálkový ovladač, který není ergonomicky tvarován a svým 

vzhledem nijak neladí s designem zvlhčovače. 

Horní část přístroje je díky zúžení a následnému rozšíření tvaru snadno uchopitelná a dobře 

odnímatelná, což zajišťuje snadný přístup k nádržce s vodou. Ta je integrována do spodní 

části přístroje a má objem 400 ml. Části zvlhčovače nejsou vzájemně nijak zajištěny, při 

převrhnutí tedy hrozí rozlití vody.  

Zvlhčovač je vyroben z plastu a na trhu je dostupný ve dvou barevných variantách, a to se 

vzorem světlého a tmavého dřeva. Ovládací tlačítka jsou označena nápisy „light“ a „mist“, 

tyto nápisy jsou nenápadné a neruší. Nad tlačítky je umístěna informace o časových módech 

přístroje, která je lehce rušivá a přijde mi téměř zbytečná. Piktogramy na ovladači jsou 

nejasné. Ovladač je pravděpodobně využíván k více přístrojům současně, proto ani barevně 

nekoresponduje s daným zvlhčovačem. Logo výrobce chybí. [3] 
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VicTsing  

 

 

 

obr. 1-3 VicTsing  [4]  

Zvlhčovač vzduchu od americké firmy VicTsing, který je také prodáván čínskou firmou 

Homasy (pouze s jiným logem na produktu) patří mezi středně velké zvlhčovače a opět 

nachází uplatnění především v domácnosti.   

Celkový tvar je jednoduchý, je ale vizuálně rozbit křivkami prolisovanými v materiálu  

a samotnou viditelnou vnitřní strukturou. Robustní vzhled mírně odlehčují čtyři podpůrné 

nožky. Z hlavního tvaru výrazně vystupuje kulatý otočný ovládací knoflík a také otočná 

hubička na vypouštění mlhy. Ani jeden z těchto prvků neladí s celkovým tvarem zvlhčovače, 

na druhou stranu se u obou prvků vyskytuje prolisování pro snadný úchop prsty a je tak 

s nimi jednoduché manipulovat.  

Průhledná část zvlhčovače je nádrží na vodu a pojme až 2,2 l vody. V její horní části se 

nachází bílé madlo pro snadné nadzvednutí, což umožňuje přístup k otvoru pro nalévání 

vody, který je umístěn na dně nádrže a je dostatečně velký na to, aby do něj člověk pohodlně 

strčil celou ruku. Nádrž se tak snadno čistí. Průhlednost nádrže je zajímavým estetickým 

prvkem, díky kterému jsou vidět technické části přístroje a uživatel může sledovat hladinu 

vody i tvorbu mlhy.    

Přístroj je vyroben ze dvou typů plastu, bílého neprůhledného a průhledného, který je 

v dostání v modré a šedé variantě. Modrá barva odkazuje na motiv vody, který je zde 

zdůrazněn použitím průhledné nádrže. Kolem ovládacího knoflíku jsou postupně se 

zesilující proužky, odkazující k výkonu zvlhčování. Logo je v případě obou firem natištěno 

bíle na spodní část průhledné nádrže, takže je jasně viditelné a respektuje barevné provedení 

přístroje. [4] 
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Duux – Tag Black  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 1-4 Duux  [5]  

Zvlhčovač vzduchu Tag od nizozemské firmy Duux patří mezi středně velké zvlhčovače 

vzduchu pro domácnost.   

Tvarově je velmi jednoduchý, čistý a působí moderně. Soudkovitý tvar je z přední a zadní 

strany mírně zploštěn a je odlehčen čtyřmi malými nožkami. V horní části tvaru je proveden 

řez horizontální rovinou, díky čemuž vzniká kontrastní ostrá hrana. Víko ve tvaru mírné 

elipsy koresponduje s kulatým tvarem ovládacích tlačítek. Ta jsou nenápadně 

zakomponována do hrany vedoucí svisle podél boční stěny. Díky umístění v horní části 

přístroje jsou dobře dostupná a přehledná.  

K pohodlnému odstranění víka slouží kožená smyčka umístěná symetricky v jeho středu. 

Pod víkem se nachází nádrž na vodu s objemem 2,5 l, která je vyjímatelná. Pro snadné 

vysunutí z těla zvlhčovače slouží prohlubeň s madlem na horní straně. Plnění vodou je 

následně možné po odšroubování uzávěru umístěného na spodní straně.  

Tělo je vyrobeno z plastu, s čímž příjemně kontrastují dřevěné nožky a kožená smyčka. 

Zvlhčovač je k dostání v elegantních barvách, a to v černé a bílé. Ovládací tlačítka jsou od 

sebe rozlišitelné pomocí jednoduchých piktogramů, v orientaci pomáhají i světelné pásky. 

Logo výrobce je malé a je umístěno na spodní části přední strany pod ohybem tvaru. Díky 

bílé barvě je zřetelné, ale neruší celkový dojem. [5]  
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Clean Air Optima CA-606   

 

 

 

 

 

 

 

obr. 1-5 Clean Air Optima CA-606 [6]  

Zvlhčovač vzduchu od nizozemské firmy Clean Air Optima patří mezi větší zvlhčovače a je 

vybaven velkým množstvím přídavných funkcí. Je vhodný jak pro domácnost, tak do větších 

kanceláří. 

Tvar vychází z mírně zkoseného kvádru, který je směrem dozadu zaoblen a prohnut, což 

dodává přístroji na dynamice. Podstava je směrem dozadu rozšířena, zvlhčovač je tedy 

stabilní. Drážka na boční straně funguje jako zajímavý estetický prvek, i jako optické 

oddělení nádrže na vodu od těla zvlhčovače. Otvor pro vypouštění mlhy je umístěn  

v elegantním otočném kloboučku, který do celkového tvaru zapadá.  

Přední části dominuje velký obdélníkový displej zobrazující konkrétní hodnoty měřených 

veličin. Po jeho stranách jsou symetricky rozmístěna kruhová ovládací tlačítka, která 

nevystupují do prostoru. K přístroji je dodáváno i dálkové ovládání, které duplikuje ovládací 

tlačítka na přístroji.  

Díky kloboučku na vypouštění mlhy se dá velmi jednoduše sundat horní černý kryt. Pod ním 

se nachází nádrž na vodu, která má objem 5 l. Je opět plnitelná ze spodní strany a pro snadné 

vysunutí a další manipulaci je v její horní stěně zabudované výklopné ucho.  

Přístroj je vyroben z plastu. Bílé provedení s černými prvky působí moderně, modré 

podsvícení displeje až příliš poutá pozornost. Modré pruhy po stranách displeje blikají, a tím 

signalizují chod přístroje. Pro noční provoz to může být velmi rušivé. Piktogramy s krátkými 

popisy jsou výstižné a dobře čitelné. Logo výrobce je umístěno viditelně a nijak nenarušuje 

celkovou kompozici přední části. [6, 7] 
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Dyson  

 

 

 

 

 

 

obr. 1-6 Dyson  [8]  

 

Zvlhčovač vzduchu od britské firmy Dyson patří mezi větší zvlhčovače a je zajímavým 

prvkem do domácnosti.  

Na první pohled zaujme netradičním tvarováním, především oválnou skořepinou v horní 

části, která ohraničuje velký otvor. Tělo zvlhčovače je válcové, směrem dolů se rozšiřuje. Je 

viditelné díky průhledné válcové nádrži na vodu, která jej obklopuje a která doléhá na 

oválnou skořepinu, čímž vzniká tvarování horního okraje připomínající vlnu. Díky 

zvolenému materiálu může uživatel sledovat hladinu vody v přístroji. 

Zvlhčovač má pouze jedno ovládací tlačítko a malý displej. Vše je umístěno u spodního 

okraje těla, a tedy hůře přístupné. Tento fakt kompenzuje dálkový ovladač, který je k přístroji 

dodáván a který je možné přichytit pomocí magnetu na vrchol oválné skořepiny.  

Pro přístup k nádrži s vodou je zapotřebí oddělat celé oválné těleso (nutnost odjištění 

zmáčknutím tlačítka na horní části těla zvlhčovače). Nádrž o objemu 3 l se plní ze spodní 

strany, a to velmi malým otvorem. Do nádrže není jinak umožněn přístup, nelze tedy 

mechanicky odstranit nečistoty.  

Všechny tři části přístroje jsou vyrobeny z plastu. Vnější strana skořepiny a tělo zvlhčovače 

jsou vždy ve stejné barvě (dostupné jsou varianty černá, šedá a bílá), vnitřní strana skořepiny 

je v případě černého a bílého vnějšku stříbrná a imituje kov, v případě šedého vnějšku je 

zvolena výrazná modrá.  

Zvlhčovač Dyson vypouští mlhu podél celého obvodu oválné skořepiny, a to mírně do stran, 

aby pokryl co největší prostor. Díky technologii používající UV záření vypouští přístroj 

pouze čistou mlhu, zbavenou bakterií a virů. Oválná skořepina může zároveň sloužit jako 

větrák. [9, 10] 
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Tosot – 3D Humuidifier  

 

 

 

 

 

 

 

  

obr. 1-7 Tosot – 3D Humidifier [11]  

Koncept zvlhčovače vzduchu od čínské firmy Tosot je inovativní tím, že po zapnutí se jeho 

horní část díky technologii fungující na principu magnetické levitace vznese a levituje 

v konstantní výšce nad tělem zvlhčovače. Tento efekt je společně s mlhou, která je 

vypouštěna do všech stran, velmi působivý.  

Zvlhčovač ve vypnutém stavu má tvar válce s mírným zkosením spodní hrany pro odlehčení. 

Levitující disk má ze spodní strany vypouklinu tvaru sinusoidy, díky které je mlha lépe 

rozptylována, zkondenzovaná voda je usměrněna zpět do nádrže s vodou a barevné 

podsvícení vypoukliny od červené po modrou indikuje množství vody v nádrži. Voda je 

doplňována pouze nalitím do otvoru uprostřed horní strany zvlhčovače, k nádrži s vodou 

není přístup. Ve vypnutém stavu nádrž uzavírá levitující disk.   

Tělo přístroje je vyrobeno pravděpodobně z plastu, a to v elegantní černé barvě. Disk je 

stříbrný, nejspíše kovový. V horní části těla přístroje se nachází tenký, barevně mírně 

odlišený pruh s identifikátory nastavení. Pod ním je umístěno logo, které tvoří výrazný 

prvek, ale díky zvolené barevnosti nepůsobí rušivě. [12] 
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Jeong Yong – Nature Pot 

 

 

obr. 1-8 Jeong Yong – Nature Pot [13] 

Koncept zvlhčovače vzduchu Nature Pot od designéra Jeong Yong z Jižní Koreje kombinuje 

v jednom produktu zvlhčovač a vázu. Je tedy vhodný i jako dekorace do interiéru.  

Základním tvarem je koule, která je postavena na nízkém válci, který jí zaručuje stabilitu. 

V horní části z koule vystupují dva organicky tvarované válce. Užší je uzavřený, pouze 

s otvory na průchod mlhy, širší je dutý, nahoře se mírně rozšiřuje a slouží jako váza. 

K identifikaci chodu přístroje slouží malý světelný proužek na podstavném válci.  

Nádrž na vodu se pravděpodobně nachází ve spodní části zvlhčovače a je dostupná po 

odšroubování horní poloviny. Linie rozdělení není vodorovná, což vytváří zajímavý 

dynamický efekt.  

Zvlhčovač je nejspíše vyroben z plastu, a to bílé barvy. Nemá na sobě logo, ani jiné grafické 

prvky. Celkově tedy působí velmi čistě, elegantně a moderně. [13] 
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2.2 Technická analýza 

Zvlhčovač vzduchu je přístroj sloužící ke zvýšení relativní vlhkosti prostředí. Správná 

vlhkost je společně s teplotou důležitá pro vytvoření příjemného a zdravého prostředí pro 

pobyt v interiéru. [14, 15] 

2.2.1 Vlhkost vzduchu 

Vlhkost vzduchu určuje množství vodních par obsažených ve vzduchu. Zvlhčovače pracují 

s informací o relativní vlhkosti vzduchu. Ta se udává v procentech a je definována jako 

poměr skutečné hmotnosti par obsažených ve vzduchu (absolutní vlhkost) k hmotnosti par, 

které by pojmul plně nasycený vzduch za stejných podmínek. [16] 

Lze ji měřit vlhkoměrem (hygrometrem), který může být buď analogový, nebo digitální. 

Dražší zvlhčovače vzduchu mají zabudovaný vlastní digitální vlhkoměr a mohou tak 

udržovat vlhkost vzduchu v místnosti na nastavené úrovni. [17] 

V zimě bývá problém s nízkou vlhkostí vzduchu, protože studený vzduch z venkovního 

prostředí dokáže pojmout pouze malé množství vodní páry. V létě naopak teplý vzduch 

pojme její velké množství a při ochlazení na pokojovou teplotu tak vzniká vzduch s vysokou 

relativní vlhkostí. Optimální vlhkost vzduchu v obytných prostorách by se měla pohybovat 

v rozmezí 40-60 %, přesná hodnota záleží na každém jedinci.   

Při nízké relativní vlhkosti vzduchu dochází k vysychání sliznic dýchacích cest, což vede 

k oslabení imunity a častějším nemocem z nachlazení. Suchý vzduch také zvyšuje prašnost 

a tím podporuje šíření částic způsobující alergie (pyl, roztoči apod.). Dalšími zdravotními 

problémy může být suchá pokožka nebo pálení očí. Při nízké vlhkosti vzduchu v interiéru 

dochází k vysušování dřevěného nábytku a tvorbě statické elektřiny. Vysoká relativní 

vlhkost má za následek tvorbu plísní a množení roztočů. [18, 19] 

2.2.2 Typy zvlhčovačů vzduchu 

Zvlhčovače mohou být jak samostatně stojící jednotky, tak zařízení přímo zabudovaná 

v centrálním klimatizačním systému budov. Rozlišujeme industriální zvlhčovače s velkým 

výkonem, které nacházejí uplatnění v různých odvětví průmyslu, kde je potřeba vyvarovat 

se vzniku statické elektřiny, snížit prašnost, nebo udržet zpracovávaný materiál při 

konstantní vlhkosti, a zvlhčovače pro domácí využití. Ty se dělí na tři hlavní skupiny, a to 

zvlhčovače s teplým odparem, zvlhčovače se studeným odparem a ultrazvukové zvlhčovače. 

[20, 21] 
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obr. 2-1 Rozdělení domácích zvlhčovačů podle principu funkce 

 

Zvlhčovače s teplým odparem 

Voda uvnitř zvlhčovače je zahřívána na bod varu a dochází tak k jejímu vypařování. Díky 

převaření vody se do vzduchu nedostávají škodlivé bakterie a jiné nečistoty. Výhodou je 

také velký výkon a rychlý účinek. Nevýhodou naopak může být vypouštění teplé páry 

(některé modely jsou proto vybaveny ochlazováním), velký příkon, zvýšená hlučnost 

přístroje a usazování vodního kamene uvnitř přístroje.  

Velmi jednoduchým a dříve často využívaným typem je tzv. odpařovač, což je keramická 

nádoba s vodou uzpůsobená k zavěšení nebo postavení na radiátor. Díky teplu z radiátoru se 

voda samovolně vypařuje do prostoru. [22, 23] 

Zvlhčovače se studeným odparem 

Tyto přístroje využívají samovolné odpařování vody a mohou tak dosáhnout pouze 55% 

vlhkosti vzduchu (vyšší vlhkost neumožňuje přirozený odpar vody). Se stoupající vlhkostí 

okolního vzduchu klesá jejich výkon. Ze zvlhčovače nevychází pára, ale studený zvlhčený 

vzduch, nehrozí tedy usazování vody na okolních předmětech. Výhodou je velmi tichý chod 

a nízká spotřeba elektřiny.  

Diskový zvlhčovač neboli pračka vzduchu, funguje na principu několika plastových disků 

částečně ponořených do vody, které rotují a díky tomu na sebe nabírají kapičky vody. 

Ventilátor v přístroji vytváří proud vzduchu, který pomáhá vodu z disků odpařovat. Voda 

zároveň slouží jako přirozený filtr a zachytává částice, jako jsou prach a pyl.  



 

25 

Zvlhčovač se samovolným odparem využívá filtrační kazety z nasákavého materiálu, které 

si berou vodu ze zásobníku, ve kterém stojí. Ta je pomocí ventilátoru odpařována a vháněna 

do místnosti. Tento zvlhčovač také čistí okolní vzduch, nevýhodou je ale nutnost výměny 

filtračních kazet.  [23, 24] 

Ultrazvukové zvlhčovače 

Tento zvlhčovač funguje na principu rozbíjení vody na malé kapičky pomocí ultrazvukového 

vlnění a bude podrobně popsán v následující kapitole.  

2.2.3 Popis ultrazvukového zvlhčovače – funkční hledisko 

obr. 2-2  Schéma ultrazvukového zvlhčovače s filtrem  

Základním prvkem ultrazvukového zvlhčovače je piezoelektrický generátor (5), což je tenká 

keramická destička připojená ke zdroji střídavého proudu, umístěná na dně nádoby s vodou. 

Díky nepřímému piezoelektrickému jevu, kdy se těleso deformuje díky elektrickému 

proudu, který jím prochází, je rozkmitávána na frekvenci 1,7 MHz, což odpovídá frekvenci 

ultrazvuku. Toto mechanické kmitání je přenášeno do vody, ze které se díky tomu uvolňují 

velmi malé vodní kapičky (v průměru cca 0,001 – 0,005 mm).  Ty vytvářejí studenou mlhu, 

která se v okolním vzduchu velmi snadno vypařuje. Většina přístrojů je vybavena 

ventilátorem (6), který mlhu vyhání ven a distribuuje do místnosti. Ventilátor ale není 

nutností.   
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obr. 2-3 Schéma funkce piezoelektrického generátoru [25] 

Zvlhčovače, které zpracovávají malé množství vody, se skládají pouze z integrované nádrže 

na vodu, piezoelektrického generátoru, kanálku pro únik mlhy, zdroje elektrického napětí 

a případně ventilátoru (viz obr. 2-3). Chybí jakýkoli prvek pro úpravu vody, je tedy 

doporučeno do nich používat pouze měkkou, ideálně destilovanou vodu, aby nedocházelo 

k usazování vodního kamene na okolních předmětech. [26] 

Větší zvlhčovače mají odnímatelnou nádrž na vodu a jsou navíc vybaveny 

demineralizačními filtry pro zachytávání nečistot a antibakteriálními filtry pro desinfekci 

vody (využívá se vyměnitelná stříbrná kostka, předehřev vody, nebo UV světlo). Nejčastěji 

je filtr (3) umístěn na dně nádrže, a to tak, že po jeho odšroubování vzniká otvor pro doplnění 

vody a případnou údržbu. Po umístění nádrže do přístroje se díky pojistnému kolíku (4) filtr 

otevírá a voda skrz něj může samovolně pomocí gravitace proudit do sekundární nádržky 

(2), kde se již nachází piezoelektrický generátor. (viz Obr. 2-1 (b)). 

Roli v rozptylování mlhy hraje i tvar a natočení výpustného otvoru (8). U některých typů 

zvlhčovačů je možné využít i funkci aromaterapie (9), která je podrobněji popsána  

v kapitole 2.2.5. [24, 25, 27] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 2-4 Schéma jednoduchého ultrazvukového zvlhčovače bez filtru [28] 
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2.2.4 Parametry ultrazvukového zvlhčovače 

Ultrazvukové zvlhčovače vzduchu vyrábí velké množství firem a jsou proto dostupné 

v různých provedeních a velikostech a mají mnoho různých doplňkových funkcí. Níže jsou 

popsány nejčastější a nejdůležitější parametry středně velkých ultrazvukových zvlhčovačů 

(s objemem vody do 4 litrů).  

Regulace vlhkosti  

U levnějších zvlhčovačů musí uživatel nastavovat vlhkost vzduchu v místnosti manuálně, 

tedy vypnout zvlhčovač, pokud externí vlhkoměr ukáže požadovanou hodnotu. Dražší 

zvlhčovače v sobě mají zabudovaný hygrometr a dokáží se tedy po dosažení požadované 

vlhkosti vypnout sami, případně se vypínat a zapínat a udržovat tak konstantní vlhkost. 

Nedochází tak k převlhčení vzduchu. [23] 

Zvlhčovací výkon 

Asi nejdůležitějším parametrem pro výběr zvlhčovače je tzv. zvlhčovací výkon, tedy 

množství vody, které zvlhčovač uvolní do vzduchu za jednu hodinu. Udává se v jednotkách 

ml/h a pohybuje se v rozmezí (100-600) ml/h. Častěji se u jednotlivých přístrojů uvádí 

plocha místnosti, kterou je přístroj schopen zvlhčit. Výrobci ale nemají sjednocenou metodu 

určování této hodnoty, proto je to spíše orientační údaj.  

Většina zvlhčovačů umožňuje regulaci výkonu. [29] 

Hlučnost 

Ultrazvukový zvlhčovač se řadí mezi nejtišší typ zvlhčovačů. Frekvence ultrazvukového 

vlnění, které přístroj používá, jsou pro lidské ucho neslyšitelné. Hodnoty hlasitosti se proto 

pohybují kolem 35 dB. Nejhlučnějším prvkem je ventilátor.  

Některé zvlhčovače disponují možností nočního chodu, kdy je snaha ztlumit přístroj na úplné 

minimum a vypnout světelné kontrolky pro možnost použití v ložnici.  

Napájení 

Malé zvlhčovače mohou být napájeny pomocí baterie, s možností dobití přes USB kabel. 

Větší modely musí být zapojeny přes síťový kabel do zásuvky po celou dobu zvlhčování.  

Ovládání 

Nejčastějším způsobem ovládání jsou tlačítka na mechanickém principu s možností volby 

konkrétních módů, případně otočné knoflíky na bázi potenciometru s plynulou 

regulovatelností. Moderní přístroje využívají kapacitní tlačítka, která jsou součástí povrchu 

přístroje a reagují pouze na přiložení prstu.  
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U ovládání pomocí tlačítek je nevýhodou malá variabilita nastavení (pouze přednastavené 

skokové hodnoty). Některými tlačítky se nastavuje až 5 různých módů, uživatel si musí 

pamatovat sekvenci mačkání. Vzhledem k tomu, že zvlhčovače bývají používány spíše 

sezónně (největší využití mají v zimním období), je tento způsob ovládání velmi neintuitivní. 

Praktičtější je nastavování pomocí otočných knoflíků, ty ale zabírají velké množství místa. 

Nejideálnější je aktivování příslušného módu pomocí tlačítka a následné nastavení konkrétní 

hodnoty na displeji přístroje.  

K dražším přístrojům jsou dodávány dálkové ovladače. Moderním trendem je ovládání 

domácích spotřebičů přes aplikaci v mobilu, což lze využít i u zvlhčovačů. 

Doplňování vody 

Podle velikosti nádržky na vodu a výkonu přístroje se liší možná délka zvlhčování, a tedy  

i nutnost doplňovat novou vodu. Výhodou je, pokud přístroj zvládne zvlhčovat přes noc bez 

přerušení. U všech výrobků je dnes již samozřejmostí automatické vypnutí přístroje, pokud 

v zásobníku voda dojde a signalizace nízkého stavu vody pomocí světelné kontrolky. 

U ultrazvukových zvlhčovačů může při dlouhodobém stání vody v nádržce docházet 

k množení bakterií.  

Materiály 

Zvlhčovače vzduchu dostupné na trhu jsou téměř všechny vyrobeny z různých druhů plastu. 

Díky tomu jsou lehké a snadno se s nimi manipuluje, zároveň výroba není finančně 

nákladná. Plast ale často nepůsobí pevně a kvalitně, především u levnějších modelů. Existují 

i zvlhčovače s keramickým, dřevěným, nebo lehkým kompozitním krytem. Elektronika  

a nádrž na vodu ale bývá zabudována výhradně v plastové části.  

Přídavné funkce  

Funkce podsvícení s možností změny barev dodává přístroji zajímavý vzhled. Přístroj tak 

může sloužit jako noční lampička, případně jako poutavý prvek interiéru. Barvy jsou ale 

často voleny v sytých, křiklavých odstínech a neladí s celkovým vyzněním zvlhčovače.  

Větší přístroje mají zabudovaný ionizátor vzduchu, který vytváří záporné ionty. Ty jsou 

důležité pro kvalitní a čistý vzduch.  

Na trhu lze najít i zvlhčovače, které v sobě integrují např. větrák, nebo vázu.  

Velmi častou přídavnou funkcí bývá aromaterapie, ne vždy je však použita správně (viz 

následující text).  
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2.2.5 Aromaterapie 

Aromaterapie je forma podpůrné terapie, případně alternativní medicíny, kdy se využívá 

esenciálních rostlinných olejů k vyvolání fyzických i psychických změn. Esenciální neboli 

éterické oleje jsou těkavé aromatické tekutiny získané z částí rostlin pomocí destilace. Do 

těla se dostávají buď masáží přes kůži, nebo inhalací přes nosní sliznici. Každý esenciální 

olej má jiné účinky a využívá se tak ke stimulaci nebo uklidnění nervového systému. 

Esenciální oleje jsou antiseptické, pomáhají při hojení ran, zvyšují imunitu, mohou zlepšovat 

trávení a zmírňovat bolest. Mnoho lidí vyhledává domácí aromaterapii pro navození 

příjemné atmosféry. [30, 31, 32] 

Esenciální oleje je ale potřeba využívat opatrně. Kvůli vysoké koncentraci mohou při 

přímém kontaktu s kůží vyvolat silnou alergickou reakci a při přímém pozření způsobit 

otravu. Některé esenciální oleje mohou být nebezpečné pro těhotné a kojící ženy, případně 

pro lidi s epilepsií, nebo vysokým krevním tlakem. [30, 32] 

Současné zvlhčovače vzduchu mají funkci aromaterapie, kdy je možné přidat několik kapek 

esenciálního oleje přímo do nádrže s vodou, případně na speciální polštářek, skrz který 

proudí vodní mlha a vůně se tak dostává do prostoru. Vonné látky se pak uvolňují do 

vzduchu po celou dobu zvlhčování. Podle odborníků ale není tento stav ideální, difuze 

esenciálních olejů by měla probíhat pouze 15-60 minut v kuse, maximálně třikrát denně. 

Jinak dochází k přehlcení nosní sliznice, člověk vůni již nevnímá a nedochází tak ke 

stimulaci nervového systému. V některých případech může vést přílišné užívání 

esenciálních olejů až k bolestem hlavy a jiný zdravotním potížím. [33] 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 2-5 Esenciální olej [34] 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 

3.1 Analýza problému 

Zvlhčovače vzduchu pro domácí použití jsou na trhu běžně dostupné. Se zvyšujícím se 

povědomím o rizicích spojených s nízkou vlhkostí vzduchu v interiéru lze předpokládat, že 

zájem o tyto produkty poroste. Ultrazvukový zvlhčovač je pro běžného uživatele 

nejdostupnějším typem zvlhčovače, a to díky nízkým pořizovacím nákladům a velmi nízké 

spotřebě energie. [35]  

Většina zvlhčovačů tvarově vychází převážně ze základních geometrických těles, v oblibě 

jsou oblé, až organické tvary. Zvlhčovače jsou kupovány nejen jako funkční přístroj, ale také 

jako estetický prvek do interiéru, snaží se poroto svým tvarem zaujmout. Velikost 

zvlhčovače záleží primárně na objemu nádrže s vodou, vnitřní uspořádání zbylých prvků je 

u většiny přístrojů téměř identické. Jako hlavní materiál je používán plast, díky kterému je 

přístroj lehký a dobře přenosný, na druhou stranu má ale nižší životnost.  

Po technické stránce fungují všechny ultrazvukové zvlhčovače na stejném principu, liší se 

pouze doplňkovými funkcemi. Primárně se jedná o různé filtry na zachytávání nečistot  

a demineralizaci vody, předehřev, ionizační jednotku, nebo měnitelné podsvícení přístroje.  

Oblíbenou přídavnou funkcí je možnost aromaterapie. Provonění vzduchu v místnosti 

zlepšuje náladu a může příznivě působit na určité zdravotní problémy (viz. Kap. 2). Většina 

současných zvlhčovačů ale nemá rozdělený režim mlhy a režim aromaterapie a vůně je tak 

do vzduchu vypouštěna po celou dobu zvlhčování. Přesycení vzduchu vonnými látkami je 

nezdravé a může způsobovat bolesti hlavy.  

Mnoho funkcí přístroje je ovládáno pomocí několika málo tlačítek, případně otočných 

knoflíků. Jedním tlačítkem se nastavují různé módy a často chybí signalizace toho, jaký mód 

je zrovna vybrán. Zvlhčovače jsou využívány sezónně (největší problém s nízkou vlhkostí 

vzduchu bývá v zimě) a uživatel si tedy způsob nastavení nemusí pamatovat. Variabilita 

volených hodnot bývá nedostatečná.  

Podstatnou nevýhodou ultrazvukových zvlhčovačů je emitování vody bez tepelné úpravy, 

tedy i se všemi bakteriemi a jinými nečistotami. Při nedostatečné údržbě přístroje se mohou 

v nádrži s vodou množit bakterie, které jsou pak distribuovány do vzduchu v místnosti. 

Některé modely tento problém řeší pomocí UV světla nebo filtrů, ty se ale musí pravidelně 

vyměňovat, případně čistit. V nádrži se také může usazovat vodní kámen, který snižuje 

životnost přístroje. Důležité je tedy vhodné tvarování nádrže na vodu, které zjednodušuje 

pravidelnou údržbu. 
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3.2 Cíl práce 

Cílem této bakalářské práce je navrhnout ultrazvukový zvlhčovač vzduchu s možností 

aromaterapie, jehož řešení vychází z poznatků získaných analýzou současného trhu. Cílovou 

skupinou jsou domácnosti, kanceláře a školy. 

3.2.1 Popis dílčích cílů 

Zvlhčovač je využíván ve velké škále interiérů, od domácího prostředí, přes veřejné prostory 

až po lékařská zařízení. Proto je nutné, aby byl jeho vzhled jednoduchý a univerzální. 

Zároveň by však měl být atraktivní a zohlednit všechny technické požadavky. 

Nádrž přístroje má objem maximálně 4 l a je tvarována tak, aby se s ní dalo pohodlně  

a bezpečně manipulovat. Manipulací se myslí vysouvání nádrže z přístroje, snadné dolévání 

vody, ať už z kohoutku, nebo z jiného zdroje a následné navrácení plné nádrže do přístroje. 

Zároveň by všechny části nádrže měly být snadno dostupné pro mechanické čištění bez 

nutnosti využívat speciální nástroje.  

Důležitá je bezpečnost přístroje, zvláště pokud předpokládáme využití v prostoru, kde se 

mohou pohybovat děti a domácí zvířata. Všechny prvky na přístroji by proto měly být 

zajištěny tak, aby žádný nemohl samovolně odpadnout a aby při převrhnutí nehrozilo rozlití 

vody.  

Ovládání by mělo být jednoduché a intuitivní ovládání, infografika by měla být přehledná  

a pochopitelná. 

Možnost spuštění aromaterapie je nezávislá na zvlhčování, doba difuze vůně je nastavitelná. 

Místo pro aplikaci esenciálních olejů je snadno dostupné a dobře omyvatelné.  

 

3.2.2 Shrnutí dílčích cílů 

• Jednoduché, univerzální a atraktivní tvarování zvlhčovače, s ohledem na technické 

požadavky. 

• Návrh tvaru nádrže přístroje o objemu maximálně 4 l, se kterou se dá pohodlně  

a bezpečně manipulovat, snadno se do ní doplňuje voda a jednoduše se čistí.  

• Vhodné řešení tvaru a komponent z hlediska snadné údržby a bezpečnosti, s ohledem 

na děti i domácí zvířata. 

• Návrh jednoduchého a přehledného ovládání.  

• Řešení snadno dostupného místa pro aplikaci esenciálních olejů, jejichž emitace je 

časově nastavitelná a nezávislá na zvlhčování.  
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4 VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU 

4.1 Varianta I 

Při návrhu první varianty (obr. 4-3) jsem se inspirovala molekulou vody, která je elementární 

částicí celého procesu zvlhčování. Design vychází ze základního objemu koule, která 

představuje atom kyslíku. Na ni jsou napojeny dvě menší koule, představující atomy vodíku. 

Jenda z nich podepírá centrální kouli, což napomáhá ke stabilitě přístroje. Druhá je umístěna 

tak, aby celkový dojem co nejpřesněji odpovídal molekule vody a zároveň ji bylo možné 

využít pro umístění otvoru na vypouštění mlhy. Celkový tvar je oblý, jednoduchý  

a elegantní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 4-1 Varianta I – perspektivní pohled 

 

Na podpůrné kouli jsou umístěna mírně zahloubená ovládací tlačítka. Pro jejich dobrou 

čitelnost i pro navození příjemné atmosféry je koule lemována pásem světla, jehož intenzitu 

i barvu lze měnit.  

Součástí druhé malé koule je otvor pro vypouštění mlhy, který lze rotovat o 360 ° a nastavit 

tak směr emitace. Osa rotace není kolmá na podložku, a tak lze natáčením regulovat i výšku, 

ve které je mlha vypouštěna. Celá tato koule je odšroubovatelná, díky čemuž lze otvor pro 

vypouštění mlhy snadno očistit a zároveň se pod ní po odšroubování nachází prostor pro 

aplikaci esenciálních olejů.  
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Nádrž na vodu je nenápadně zakomponována do centrální koule a její objem je cca 1,5 l. 

Napájecí kabel je navinut přímo v podstavné části centrální koule, je možné vysunout pouze 

jeho část. 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 4-2 Varianta I – rozměry 

 

Tato varianta je nejmenší a zároveň nejkompaktnější ze všech tří variant. Všechen prostor je 

zde efektivně využit a celkový tvar není narušen množstvím doplňkových prvků. Celkově 

tedy působí velmi čistě. Výhodou je otočný vývod mlhy a zakomponování napájecího kabelu 

přímo do těla přístroje. Nevýhodou by mohla být menší nádrž na vodu a absence displeje. 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 4-3 Varianta I – skici 

 

obr. 4-4 Varianta I – modely 
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4.2 Varianta II 

Druhá varianta (obr. 4-6) vychází z myšlenky, že zvlhčovač vzduchu nemusí být hlavním 

doplňkem interiéru a je možné jej umístit také na polici, parapet, ke stěně apod. Přístroj je 

proto roztáhnut do šířky a všechny důležité ovládací i funkční prvky jsou umístěny na jeho 

přední straně. Zároveň také disponuje vývodem mlhy, který lze natočit o 90° v rozmezí 

svislého a vodorovného směru pomocí otočného prvku na boku přístroje. 

 

 

 

 

 

 

obr. 4-5 Varianta II – perspektivní pohledy 

Tvar vychází z vlny, která opět odkazuje na vodu, jakožto nejdůležitější aspekt zvlhčovače. 

Vlna se projevuje v podstavné části a přístroj je díky ní vizuálně odlehčen. Zároveň vzniká 

při vyosení tvaru na obou stranách z čelního pohledu. Celkový objem rozděluje vodorovně 

vedený vývod mlhy a svisle vedený světelný pásek, který prochází po celém obvodu přístroje 

a kopíruje křivku vlny. Díky podsvětlení prohnuté podstavné části vznikají zajímavé 

světelné efekty na podložce.  

 

 

 

 

 

 

 

obr. 4-6 Varianta II – rozměry  
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Ovládací prvky opět kopírují tvar vlny a jsou umístěny v blízkosti světla, aby byly dobře 

čitelné i při nedostatku okolního osvětlení. Zároveň zde vzniká čistá plocha, na které se 

zobrazují navolené hodnoty podsvícením materiálu. Displej tak není ve vypnutém stavu 

viditelný. 

Nádrž na vodu se vysouvá do strany pomocí prohlubně na spodní části přístroje. Její objem 

se pohybuje kolem 2 litrů a má jednoduchý oválný tvar pro pohodlné čištění. Na opačné 

straně, než je nádrž na vodu, je po vysunutí přístupný prostor pro aplikaci esenciálních olejů.  

Do prohnutí v podstavě lze umístit napájecí kabel v případě, že přístroj není používán. Při 

uskladňování je tak přístroj kompaktní.  

Tato varianta je tvarována do šířky a odlišuje se tak od současné produkce. Díky zvlnění 

bočních stěn a podstavy působí hravým dojmem. Velká plocha na přední straně poskytuje 

prostor pro umístění velkého množství komponent, zároveň však ale dodává přístroji 

jednotný vzhled. Výhodou je možnost natáčení otvoru pro vývod mlhy a nenápadná, přitom 

velmi dobře vysouvatelná nádrž na vodu. Nevýhodu spatřuji ve velkých rozměrech, kdy je 

přístroj možné navíc využít pouze v jednom směru. Také není na první pohled jasné, že se 

jedná o zvlhčovač vzduchu a je zde riziko záměny za jiný produkt.  

 

obr. 4-7 Varianta II – skici 

 

obr. 4-8 Varianta II – modely  
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4.3 Varianta III 

Původní inspirací pro třetí variantu (obr. 4-9) byla mušle. Využila jsem postupně se 

zmenšujících a opakujících se prvků, které jsem umístila proti sobě a postupně redukovala 

až do výsledného tvaru.  

Celkový tvar se tedy skládá ze dvou hlavních hmot, podstavná část obsahuje elektroniku a 

v horní části je zakomponována nádrž na vodu. Vizuálně jsou tyto dvě části odděleny mírnou 

oblou hranou. Spodní hrana přístroje je zkosená, díky čemuž je přístroj odlehčen. Po 

zaoblení tvaru vzniká v horní části mírné sedlo, modelované opět do tvaru vlny. 

 

 

 

 

obr. 4-9 Varianta III – perspektivní pohledy 

Nádrž na vodu může být provedena jak v průhledné, tak v neprůhledné variantě. Průhledné 

provedení přístroj odlehčuje a dává možnost sledovat, kolik vody v nádrži zbývá. Nádrž je 

vyjímatelná pro potřeby výměny filtru, čištění, případně dolévání většího množství vody.  

Vodu lze ale dolévat i bez nutnosti vyjmutí celé nádrže, a to otvorem v horní části přístroje, 

v nejnižším bodě sedla. Otvor je zajištěn víkem, aby při převrhnutí nehrozilo rozlití vody. 

Objem nádrže se pohybuje kolem 2 litrů. Prostor pro aplikaci esenciálních olejů je dostupný 

po vysunutí z těla zvlhčovače a je umístěn na levé straně přístroje. 

Na přední straně podstavné části je umístěn velký přehledný dotykový displej, který se zapne 

automaticky po zapojení přístroje do zásuvky. Nad ním se pak nachází vývod mlhy 

tvarovaný tak, aby vypouštěná mlha byla směřována do místnosti a nedosedala zpětně na 

tělo přístroje. Na bocích je volná plocha, kterou lze využít pro umístění loga, případně jiné 

grafiky.  
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Napájecí kabel lze v případě skladování obtočit kolem spodní zkosené části přístroje, kde se 

nachází i pojistka pro jeho zajištění.  

 

 

 

 

 

 

obr. 4-10 Varianta III – rozměry 

Tato varianta je tvarově nejméně kompaktní a působí robustně. Její výhodou je velký 

přehledný dotykový displej umístěný na zkosené ploše pro snadnou čitelnost a velká nádrž 

na vodu, která je plnitelná i bez nutnosti vyjmutí z přístroje. Obsluha je tedy méně časově 

náročná, což vyhovuje použití ve školách. Nevýhodou je absence podsvícení, nepohyblivý 

otvor pro vypouštění mlhy a uchycení napájecího kabelu kolem celého tvaru, kdy může dojít 

k rozmotávání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 4-11 Varianta III – skici 

 

 

 

 

obr. 4-12 Varianta III – modely 
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5 TVAROVÉ ŘEŠENÍ 

Finální řešení vychází z první varianty, která nejlépe pracuje s využitím prostoru a zároveň 

je tvarově inovativní, ale přesto jednoduchá a elegantní.  

obr. 5-1 Inspirační koláž  

5.1 Tvar zvlhčovače vzduchu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 5-2 Perspektivní pohled  
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Finální tvar (obr. 5-2) vychází z molekuly vody, tedy ze tří koulí propojených do sebe  

(obr. 5-3). K dílčímu členění tvaru jsou pak využívány kružnice, případně jejich částí, čímž 

vzniká vizuálně jednotný celek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 5-3 Pohled zepředu – základní rozložení hmoty 

Na centrální kouli tvořící tělo zvlhčovače jsou umístěny dvě menší koule, jejichž spojnice 

středu se středem centrální koule svírají přibližně stejný úhel, jako atomy vodíku v molekule 

vody. Průměry jsou voleny rozdílné, aby celek působil esteticky a zároveň vznikl dostatečný 

prostor pro rozmístění ovládacích prvků na podpůrné kouli a malou kouli bylo možné 

pohodlně uchopit. Centrální i podpůrná koule jsou seříznuty vodorovnou rovinou, 

 a tím vzniká stabilní podstava (obr. 5-3). 

  

 

 

 

 

 

 

 

obr. 5-4 Pohled zleva a shora 

Podpůrná koule je lemovaná pásem světla, který je po celé šířce konstantní a osvětluje 

ovládací tlačítka, která jsou rozmístěna symetricky na její horní části.  

Tlačítka mají kruhový tvar a jsou zarovnána s okolním povrchem. Mezery mezi nimi jsou 

voleny tak, aby nedocházelo k nechtěnému zmáčknutí sousedního tlačítka (obr. 5-4).  
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obr. 5-5 Pohled zepředu a zprava 

Malá koule je zasazena do centrální koule ze tří čtvrtin svého průměru, vzniká tak pouze 

jakýsi klobouček, na kterém je umístěn otvor pro vývod mlhy. S kloboučkem lze otáčet  

o 360° a měnit tak směr emitace mlhy. Vyosení malé koule pomáhá k variabilnější distribuci 

mlhy do okolí. Samotný otvor má tvar výseku soustředných kružnic (obr. 5-5).  

Pro snadnou manipulaci je v kloboučku drážka, která následně tvoří výrazný barevný prvek. 

Tento barevný pásek kopíruje obvod kloboučku a tvarově koresponduje s osvětlením 

zvlhčovače. 

Centrální koule zvlhčovače je rozříznuta rovinou, která svírá s podložkou úhel 20°. Vzniklá 

křivka je hranicí mezi tělem zvlhčovače a víkem a plynule prochází celou hmotou přístroje. 

Tvaru dodává dynamiku a vizuálně ukotvuje logotyp na pravé straně přístroje (obr. 5-5 

vpravo).   

V čelním pohledu jsou vidět větrací otvory, kterými je přiváděn vzduch k ventilátoru. Jsou 

umístěny ve spodní části přístroje tak, aby byl přívod vzduchu co nejefektivnější. Tvar 

větracích otvorů vychází z kružnice, která je ale v bočních pohledech viditelná pouze jako 

úsečka – jednotlivé otvory jsou různě dlouhé úsečky, které se směrem nahoru zkracují  

a celkově tak tvoří pomyslný půlkruh (obr. 5-5 vlevo).   

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 5-6 Pohled zezadu a zdola 
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Na zadní straně zvlhčovače se nahází USB-C zdířka pro napájecí kabel, kolem které jsou 

zprava i zleva umístěny kontrolky pro identifikaci stavu baterie a hladiny vody v nádrži. 

Celkově tyto prvky tvoří pomyslnou přímku, která koresponduje s tvarem větracích otvorů 

na opačné straně zvlhčovače i s tvarem otvorů pro přísun vzduchu k hygrometru, které se 

nacházejí pod ní (obr. 5-6 vlevo). 

Podstava zvlhčovače je uprostřed zvednutá směrem dovnitř o 1 cm a přístroj tak stojí pouze 

na kruhovém pásu. Díky tomu je stabilní i na nedokonale rovném povrchu. Tento pás je 

z části z gumového protiskluzového materiálu, aby nedocházelo k nechtěnému posunu 

zvlhčovače po podložce (obr. 5-6 vpravo).  

 

 

obr. 5-7 Zvlhčovač bez víka – vlevo s nádrží na vodu, vpravo bez nádrže 

Po sundání víka je vidět vnitřní členění zvlhčovače, kdy je kruhový průřez rozdělen svislou 

rovinou na dvě části. Přední část je zakrytá plastovým krytem a nacházejí se zde technické 

prvky, v zadní části je umístěna nádrž na vodu. Po vyjmutí nádrže dominuje vnitřnímu tvaru 

sekundární nádržka a drážka ve spodní části (obr. 5-7). 

Všechny tvary jsou oblé, případně přímo vycházejí z kružnic, aby i vnitřní část 

korespondovala se vzhledem vnějšku.    
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5.2 Tvar nádrže na vodu 

Nádrž na vodu má organický tvar, který vychází z výseku koule. Je volen tak, aby se nádrž 

vešla do volného místa v těle zvlhčovače a zároveň si zachovala co největší objem. Zadní 

stěna je svislá, směrem dopředu je nádrž vypouklá. Díky nesymetrickému tvaru v jedné ose 

nemůže dojít k chybnému umístění do těla zvlhčovače (obr. 5-8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 5-8 Nádrž – pohled zepředu a zleva 

Ucho nádrže je zapuštěno do hlavního tvaru, aby v základní poloze co nejméně vyčnívalo.  

Aby byla nádrž stabilní i při vyjmutí z těla zvlhčovače, je na její spodní straně umístěn 

podpůrný pás, který kompenzuje vyčnívající výtokový mechanismus. Tento pás zároveň 

navádí uživatele při vracení nádrže na své původní místo (obr. 5-9, vpravo).  

 

 

 

 

 

 

 

obr. 5-9 Nádrž – pohled shora a zdola 

Vnitřní prostor nádržky je zaoblen, aby nedocházelo k usazování nečistot ve spárách. 

Zároveň je mírně zkosen směrem k výpusti a díky tomu může odtéct maximální množství 

vody.  
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6 KONSTRUKČNĚ-TECHNOLOGICKÉ A 
ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ 

6.1 Konstrukčně-technologické řešení  

 

obr. 6-1 Popis vnitřních částí zvlhčovače 

 

 

obr. 6-2 Popis technických prvků  
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6.1.1 Mechanismus zvlhčování 

Z nádržky proudí voda díky gravitaci a hydrostatickému tlaku přes zpětný ventil do 

sekundární nádržky, na jejímž dně se nachází piezoelektrický generátor. Ten je elektrickým 

proudem rozkmitáván na frekvenci 2 MHz a následně svým kmitáním rozbíjí vodu na 

miniaturní kapičky, které se uvolňují z hladiny a stoupají do mlžného kanálku. Distribuci 

mlhy ven z přístroje pomáhá ventilátor, umístěný z boční strany mlžného kanálku. Přísun 

vzduchu pro ventilátor je zajištěn díky otvorům na přední straně zvlhčovače.  

Mlha prochází přes otočný ovladač ven do prostoru (kap 5.1, obr. 5-5). Ten je vyroben ze 

samostatného kusu, který je nalisován na víko zvlhčovače. Vzniká tak vůle pro otáčení, ale 

zároveň tření, které udrží klobouček v nastavené pozici. Boční průřez otvoru je volen tak, 

aby byla mlha efektivně distribuována do okolí v jakémkoli směru natočení a omezilo se 

jejímu dosedání na podložku a tělo přístroje (obr. 6-3). 

 

obr. 6-3 Rozptyl mlhy 

Výkon zvlhčování lze nastavit na tři základní úrovně, a to slabé (80 ml/hod), střední  

(140 ml/hod) a silné (200 ml/hod).  

Doba zvlhčování může být omezena časem, nebo vlhkostí vzduchu v prostředí. Ovládacím 

tlačítkem lze zvolit jednu z těchto variant: 

- zvlhčování 3 h v kuse 

- zvlhčování 6 h v kuse 

- nepřetržité zvlhčování, kdy je hlídána vlhkost vzduchu. 

Přístroj umožňuje zvlhčování po dobu až 10 hodin bez nutnosti doplňovat vodu. Záleží však 

na nastaveném výkonu zvlhčování. 
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Při nepřetržitém zvlhčování dochází k automatickému vypínání a zapínání přístroje tak, aby 

byla v okolí udržena ideální vlhkost vzduchu, tedy defaultně 55 %. Přesnou dobu zvlhčování 

i požadovanou vlhkost vzduchu je možné nastavit v mobilní aplikaci.  

Vlhkost vzduchu vyhodnocuje hygrometr, který je umístěn na opačné straně zvlhčovače, než 

je vývod mlhy, aby odečet vlhkosti nebyl ovlivněn vypuštěnou mlhou.  

Pro využití zvlhčovače v ložnici je na přístroji možnost zapnout tzv. noční režim, při kterém 

se zpomalí ventilátor, aby byl chod přístroje co nejtišší a zároveň zhasnou všechna světla, 

kromě kontrolek informujících o stavu vody a baterie na zadní straně přístroje. Díky nim je 

jasně rozlišitelné, kdy je přístroj vypnutý a kdy pouze v nočním režimu. V případě zájmu je 

možné manuálně zapnout hlavní světlo zvlhčovače. Při nastavení na nejnižší výkon může 

zvlhčovač sloužit zároveň jako noční lampička, např. v dětském pokoji. 

Hlučnost zvlhčovače je za normálního provozu 30 dB, v nočním režimu pouze 20 dB.  

6.1.2 Nádrž na vodu  

Maximální objem nádrže je 900 ml. Ryska na přední straně nádrže udává maximální výšku 

hladiny v nádrži, aby při manipulaci nedošlo k rozlití vody (kap. 5.2, obr. 5-8). 

Pro detekci hladiny vody během zvlhčování slouží magnet, který plove a je přichycen na 

zadní stranu nádrže. Jak klesá, spíná postupně 3 jazýčková relé, umístěná pod plastovým 

krytem vedle nádrže. To reflektují kontrolky stavu hladiny vody na zadní straně těla 

zvlhčovače, vpravo od zdířky pro napájecí kabel (obr.6-8). 

V sekundární nádržce vedle transduktoru je navíc umístěn další malý magnet, který funguje 

na stejném principu a zajišťuje automatické vypnutí přístroje, pokud dojde voda.  

Na spodní straně nádrže je našroubován výtokový mechanismus společně 

s demineralizačním a antibakteriálním filtrem (obr. 6-4). Ten by měl zabránit usazování 

vodního kamene uvnitř zvlhčovače nebo na okolních předmětech a tvorbě bakterií a jejich 

následné distribuci do prostoru společně s mlhou. Je keramický, proto není potřeba 

vyměňovat, stačí pouze cca jednou do měsíce vyčistit octem. Interval čištění ale záleží na 

tvrdosti vody a na tom, jak často je zvlhčovač používán. Při dlouhodobém vypnutí je 

doporučeno vodu z nádrže i ze sekundární nádržky vylít a vše pečlivě osušit, aby 

nedocházelo k množení bakterií ve stojaté vodě. 
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obr. 6-4 Filtr 

Víko nádržky i její horní okraj v sobě mají zabudovaný slabý magnetický pásek, který je 

drží u sebe a zabraňuje rozlití vody v případě převrhnutí zvlhčovače.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 6-5 Nádrž na vodu 

 

Pro snadné vysunutí nádrže z těla zvlhčovače a další manipulaci s ní slouží sklopitelné ucho, 

které je otočné na dvou kloubech (obr. 6-6), aby po jeho rozložení vznikl dostatečně velký 

prostor pro úchop (kap. 6.2, obr. 6-13).  
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obr. 6-6 Mechanismus skládání ucha nádrže 

6.1.3 Aromaterapie 

Aromaterapie je časovaná, lze tedy nastavit konkrétní dobu emitace vůní nezávislou na 

zvlhčování. Na zvlhčovači lze zvolit možnost 5 min, 10 min a 15 min, v mobilní aplikaci 

pak libovolnou dobu v rozmezí 1-30 min. 

Přístup k polštářku pro aplikaci esenciálních olejů je po odejmutí víka na horní části 

plastového krytu. Je zde perforovaný kotouč, který z části vyčnívá do prostoru mlžného 

kanálku. Na jedné jeho polovině se nachází polštářek, druhá polovina je prázdná. Pokud je 

aromaterapie vypnutá, do mlžného kanálku vyčnívá pouze prázdná polovina kotouče a skrz 

otvory v ní může mlha volně proudit. Pokud se zapne funkce aromaterapie, kotouč se otočí 

o 180°, aby vyčnívala část s polštářkem a mlha tak mohla proudit skrz něj a uvolňovat vůni 

(obr. 6-7). 

Polštářek je z omyvatelného materiálu a v případě potřeby je vyměnitelný.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 6-7 Mechanismus aromaterapie 
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6.1.4 Osvětlení 

Osvětlení zvlhčovače je zajištěno páskem s LED diodami o barevné teplotě světla 4000 K. 

Díky stmívači lze plynule měnit intenzitu světla od 100 % do 10 %, a to podržením 

ovládacího tlačítka pro světlo. Stmívač si pamatuje poslední nastavenou hodnotu před 

vypnutím.  

6.1.5 Ovládání  

Zvlhčovač je ovládán pomocí pěti tlačítek (kap. 7.2.2, obr. 7-10). Prostřední tři tlačítka mají 

kolem sebe signalizační proužek rozdělený na třetiny, který se rozsvěcuje v závislosti na 

zvoleném nastavení. Osvětlení je řešeno pomocí LED diod umístěných pod ztenčenou 

vrstvou plastového těla zvlhčovače. Tento pásek je tedy vidět pouze po rozsvícení. 

On/off + noční režim: podržením se celý přístroj zapne/vypne; zmáčknutím se 

aktivuje/deaktivuje noční režim. 

Aromaterapie: podržením se zapne/vypne funkce aromaterapie, zmáčknutí nastavuje 

požadovaný čas emitace esenciálních olejů. 

Výkon zvlhčování: je zapnut automaticky při spuštění přístroje, lze nastavit 3 stupně 

výkonu. 

Časovač: je zapnut automaticky při spuštění přístroje, lze nastavit zvlhčování po dobu 3 h, 

6 h, nebo nepřetržitě. 

Světlo: zmáčknutím se světlo zapne, podržením se plynule mění intenzita. Toto tlačítko 

nemá signalizační proužek, protože zvolená intenzita světla je patrná na první pohled.  

Zvlhčovač je možné připojit přes Bluetooth signál k tzv. chytré domácnosti, která v rámci 

jedné mobilní aplikace umožňuje ovládat více domácích spotřebičů.   

6.1.6 Napájení  

Zvlhčovač je napájen integrovanou baterií s kapacitou 4 000 mAh, kterou je možné dobíjet 

pomocí kabelu s USB-C konektorem. K němu je dodána USB nabíječka do sítě, která 

podporuje funkci rychlonabíjení Quick Charge 3.0 a nabíjí tedy 4x rychleji než klasická 

nabíječka. Nabití baterie z 0 % do plné kapacity tak trvá méně než hodinu. [36] 

Dobíjecí kabel má délku 1,5 m, aby bylo možné mít přístroj připojený v síti i po dobu 

zvlhčování, a to bez většího omezení. Výhodou tohoto napájecího kabelu je to, že se jedná 

o standartní napájecí kabel pro mobilní telefony a v případě ztráty tak lze jednoduše nahradit.  
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Stav baterie je hlášen třemi světelnými kontrolkami, které se nacházejí vlevo od zdířky pro 

napájecí kabel na zadní straně přístroje. Pokud svítí všechny, je baterie plně nabitá. Při 

zapojení do sítě se začne přístroj automaticky dobíjet, což signalizuje postupné blikání 

kontrolek (obr. 6-8).  

 

 

 

 

 

 

 

obr. 6-8 Nabíjení zvlhčovače 

6.1.7 Materiály  

Tělo zvlhčovače je vyrobeno z PHB (polyhydroxybutyrát), což je plast vyráběný z bakterií 

a snadno se v přírodě rozkládá. Zároveň je však odolný proti vlhkosti. [37] 

Nádržka na vodu je vyrobena z průhledného polykarbonátu, aby bylo na první pohled 

zřetelné množství vody. Tlačítka a protiskluzový proužek jsou z přírodního kaučuku.   
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6.1.8 Rozměrové řešení  

 

obr. 6-9 Rozměrové řešení zvlhčovače (M 1:4)   
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obr. 6-10 Rozměrové řešení nádrže (M 1:2) 
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6.2 Ergonomické řešení  

U zvlhčovačů vzduchu malé a střední velikosti se počítá s umístěním na stůl, případně jinou 

pracovní plochu. Pro co nejefektivnější distribuci mlhy by měl být zvlhčovač umístěn do 

otevřeného prostoru. Díky malé velikosti je možné s přístrojem snadno manipulovat. 

 

6.2.1 Ovládání  

 

obr. 6-11 Ovládání zvlhčovače pomocí tlačítek a nastavení emitace mlhy 

Zvlhčovač vzduchu může být využíván denně, parametry je nutné nastavovat vždy podle 

aktuálních podmínek. Ovládací prvky proto musí být umístěny na dobře dostupném  

a viditelném místě.  

Zvlhčovač vzduchu se ovládá pomocí pěti tlačítek, která jsou umístěna na mírně nakloněné 

ploše pro snadnou čitelnost (obr. 6-11). Jsou tvaru kruhu a jejich hrany jsou zaobleny. 

Průměr dotykové plochy je 12 mm. Mezery mezi nimi odpovídají třem čtvrtinám průměru, 

aby se zamezilo nechtěnému zmáčknutí nesprávného tlačítka. Jsou vyrobena 

z protiskluzového gumového materiálu, díky čemuž nehrozí sklouznutí prstu a jsou příjemná 

na dotyk. Pro pohodlnou orientaci jsou opatřena dobře čitelnými piktogramy, provedenými 

v kontrastní barvě k podkladu. Zapínací tlačítko je zvýrazněno barevnou výplní, aby bylo na 

první pohled rozlišitelné od ostatních. 
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6.2.2 Nastavení směru emitace mlhy 

Pro nastavení směru emitace mlhy slouží otočný ovladač, který je umístěn v horní části 

zvlhčovače. Lze jím otočit o 360°. Pohodlné otáčení je zde zajištěno malým průměrem 

ovladače a drážkou po celém jeho obvodu, o kterou je možné zapřít prsty (obr. 6-11).   

6.2.3 Doplňování vody 

Nádrž na vodu je přístupná po sundání víka přístroje. To je nutné pootočit, aby se uvolnil 

bajonetový závit. Část malé koule na víku může sloužit k zapření ruky pro tento úkon.  

 

obr. 6-12 Úchop nádrže 

Samotnou nádrž lze uchopit za kovové držadlo a vysunout směrem nahoru z těla přístroje 

(obr. 6-12). Držadlo je v základní pozici sklopeno, a nevyčnívá tak z celkového tvaru nádrže. 

Průměr držadla je 3 mm, což je pro přenos předmětu s maximální váhou 1 kg dostačující.  

K otevření nádrže slouží prohlubeň v jejím víčku, která je široká 3 cm a vejdou se do ní cca 

2 prsty. Není tak možné ji zaměnit s prvkem pro přenos celé nádrže. Víčko lze odklopit do 

polohy vodorovné s podložkou. Vzniklý otvor je velký 10 cm na délku a 7 cm na šířku, což 

umožňuje pohodlné dolévání vody a manuální čištění celé nádrže. Vnitřní část nádržky je 

zaoblena, aby nevznikly hrany a jiná místa, kde by se mohly usazovat nečistoty. 
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Ze spodní strany nádrže je umístěn výtokový mechanismus, na který je našroubován filtr. 

Celá jednotka lze v případě čištění filtru jednoduše odšroubovat, a to díky výstupkům po 

jejím obvodu (obr. 6-13).  

Pro doplnění vody není nutné, aby byla nádrž z přístroje vyjmuta.  

 

 

 

 

 

 

 

obr. 6-13 Výtokový mechanismus s filtrem 

6.2.4 Bezpečnost a hygiena 

Všechny prvky zvlhčovače jsou upevněny tak, aby nemohly samovolně odpadnout, např. při 

převrhnutí. Celý tvar přístroje, včetně nádržky, je navržen bez výrazných hran, ve kterých 

by se mohly usazovat nečistoty. Povrch je snadno omyvatelný. Gumový protiskluzový pás 

na podstavě zvlhčovače zabraňuje samovolnému pohybu přístroje po podložce.  

Po odejmutí víka je možné vyčistit otvor na vypouštění mlhy i kanálky, kterými mlha proudí, 

od případných usazenin vodního kamene. Po vysunutí nádrže je stejně tak možné vyčistit 

sekundární nádržku.  

Je možné využít chod na baterii, což zvyšuje variabilitu umístění a eliminuje nebezpečí úrazu 

zakopnutím o napájecí kabel, nebo strhnutí přístroje na zem.   
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7 BAREVNÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ 

Barevnost a grafika použitá na zvlhčovači vzduchu byla volena tak, aby co nejvíce ladila 

s jednoduchým tvarem, podtrhovala jeho čistotu a zároveň umožňovala použití v libovolném 

prostředí.  

7.1 Barevné řešení 

7.1.1 Světlá varianta 

obr. 7-1 Světlá varianta  

Základní barvou pro světlou variantu byla zvolena bílá (RAL 9010), která zvýrazňuje křivky 

zvlhčovače a působí čistým, až sterilním dojmem. Bílá barva se velmi často využívá  

u lékařských a zdravotnických přístrojů – aplikováním na zvlhčovač vyzdvihuje jeho 

zdravotní přínos v podobě zlepšování kvality vzduchu a uplatňování aromaterapie.  Pro 

odlehčení a ozvláštnění je bílá doplněna barevným proužkem lemujícím vývod mlhy. Jako 

hlavní doplňková barva byla zvolena modrá (RAL 260 60 25), která je univerzální  

a působí neutrálně. Odkazuje na barvu vody, čímž podtrhuje funkci i tvarování přístroje. 

Jako další barva byla zvolena světle zelená (RAL 110 85 50), která je svěží a odkazuje na 

rostliny, které stejně jako zvlhčovač zlepšují kvalitu vzduchu. Třetí zvolenou barvou je 

fialová (RAL 340 50 25), která působí elegantně a jemně. Tento odstín může evokovat vůni 

a zvýrazňuje tak možnost využití aromaterapie.  
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obr. 7-2 Doplňkové barvy světlé varianty (zleva RAL 260 60 25, RAL 110 85 50, RAL 340 50 25) 

Piktogramy na ovládacích prvcích i logo jsou provedeny v odstínu šedé (RAL 9006), aby 

byly dobře čitelné, ale zároveň nepůsobily rušivě. Napájecí kabel včetně adaptéru je u této 

varianty v bílé barvě.  

7.1.2 Tmavá varianta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 7-3 Tmavá varianta  

Základní barvou pro tmavou variantu byla zvolena antracitová šedá (RAL 7016). Tento 

tmavý odstín působí elegantně, přístroj opticky zmenšuje a dává vyniknout jeho osvětlení. 

Na tmavém povrchu nejsou tolik zřetelné nečistoty, hodí se proto do domácností s dětmi, 

případně do škol a kanceláří, kde je méně času a prostoru pro údržbu zvlhčovače. Šedá je 

opět doplněna barevným detailem v podobě proužku, lemujícího vývod mlhy. Je zde zvolen 

světlejší odstín modré (RAL 250 85 15), aby na tmavém pozadí lépe vyniknul. 

Piktogramy na ovládacích prvcích i logo jsou provedeny ve stejném odstínu šedé, jako  

u světlé varianty (RAL 9006). Napájecí kabel včetně adaptéru je u této varianty v černé 

barvě. 
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7.1.3 Dětská varianta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 7-4 Dětská varianta  

U dětské varianty jsou použity stejné barevné odstíny jako u světlé varianty, s tím rozdílem, 

že tělo zvlhčovače je provedeno v barvě proužku. Přístroj díky tomu působí živě a zaujme 

především děti. Tato barevná varianta je tedy primárně určena do dětských pokojů, školek 

apod.  

Logo je u této varianty bílé (RAL 9010). Piktogramy i napájecí kabel jsou provedeny ve 

stejných barvách, jako u světlé varianty. 

7.1.4 Barevná varianta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 7-5 Barevná varianta  
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Základem barevné varianty je bílé tělo (RAL 9010), doplněné sytými barvami. Podpůrná 

koule včetně ovládacích prvků je vínová (RAL 350 30 30), menší koule je rozdělena na  

3 barevné pásy, a to oranžový klobouček (RAL 085 80 85), tyrkysový proužek (RAL 190 

70 30) a spodní modrou část (RAL 240 30 30), která přímo navazuje na bílé tělo. Barvy jsou 

voleny tak, aby nebyl narušen základní tvar zvlhčovače, ale aby výsledek působil hravě  

a zaujal jak děti, tak jejich rodiče. Tuto barevnou variantu lze využít v dětských pokojích  

i jako zajímavé oživení interiéru například v kavárnách, nebo kancelářích.  

Piktogramy, logo i napájecí kabel jsou provedeny ve stejných barvách, jako u světlé varianty. 

7.2 Grafické řešení 

7.2.1 Logotyp 

 

 

 

 

obr. 7-6 WOO – logotyp 

Název WOO vznikl kombinací slova voda s jejím anglickým překladem „water“. Voda je 

totiž hlavním prvkem zvlhčování a tento zvlhčovač navíc tvarově vychází z molekuly vody. 

Z českého názvu jsou použity první dvě začáteční písmena VO, z anglického názvu je poté 

převzato zdvojení na W a výslovnost. Dvě O odkazují na tvar zvlhčovač a zároveň menší  

O v logotypu představuje kapku vody opouštějící tělo zvlhčovače. Jednotlivá písmena byla 

zkonstruována na základě geometrických tvarů.  

Výsledný logotyp je proveden ve odstínu šedé (RAL 9006), který je vhodný pro použití na 

světlý i tmavý podklad. Je také možné využít monochromatickou variantu.   

 

 

obr. 7-7 WOO – barevné varianty logotypu 
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Na zvlhčovači je logotyp umístěn v nejnižším bodě křivky dělící víko od těla přístroje. 

Křivka jej podtrhuje a ukotvuje na volném prostoru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 7-8 Aplikace logotypu na světlé variantě 

7.2.2 Grafické řešení tlačítek 

 

obr. 7-9 Piktogramy ovládacích tlačítek s vysvětlivkami 

Ovládací tlačítka jsou označena piktogramy, které představují jednotlivé funkce zvlhčovače. 

Jsou velmi jednoduché, ale zároveň názorné, aby ovládání zvlhčovače bylo co 

nejintuitivnější. On/off tlačítko je zvýrazněno barevnou výplní pro odlišení. 

Tlačítka ovládající výkon, časovač a aromaterapii mají kolem sebe tenký pásek, který je 

rozdělen na 3 části. Po každém zmáčknutí příslušného tlačítka se jedna tato část rozsvítí  

a identifikuje tak zvolený stupeň dané funkce. Na první pohled je pak patrné aktuální 

nastavení.  
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obr. 7-10 Aplikace piktogramů ovládacích tlačítek 

Světelné kontrolky udávající stav baterie a hladinu vody v nádrži jsou označeny dvěma 

jednoduchými piktogramy pro snadné rozlišení. Tomu pomáhá také barva světla – kontrolky 

stavu baterie svítí zeleně, kontrolky stavu vody modře.  

 

 

obr. 7-11 Piktogramy kontrolek stavu baterie a stavu hladiny vody v nádrži 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 7-12 Aplikace piktogramů kontrolek 
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8 DISKUZE 

8.1 Psychologická funkce 

Hlavní barevná varianta zvlhčovače je laděna do bílé, která evokuje čistotu, jednoduchost 

a zdraví. Zároveň je zde však i proužek jiné barvy a zvlhčovač proto působí hravě a zajímavě. 

Tato kombinace barev spolu s oblým tvarem zvlhčovače na člověka působí uklidňujícím 

dojmem, avšak zároveň oživuje prostor.  

8.2 Sociální funkce 

Jelikož je zvlhčovač navržen tak, aby byl použitelným v různých interiérech, bude sociální 

skupina, jež jej může používat, poměrně velká. U jednotlivců se bude pravděpodobně jednat 

hlavně o lidi, kterým působí suchý vzduch zdravotní problémy, např. lidé s kožními 

problémy, astmatici, alergici apod. Další uživatelskou skupinou budou rodiče, kteří 

zvlhčovač využijí jako prevenci nemocí pro své děti. Stejně tak může být zvlhčovač 

používán v kancelářích nebo školách, aby zlepšil pracovní prostředí.  

Předpokládá se, že s přístrojem budou samostatně manipulovat osoby od cca 15 let, ale 

z výhod zvlhčovače bude těžit prakticky kdokoli, včetně velmi malých dětí. 

Díky zvoleným materiálům, které jsou alespoň částečně rozložitelné, je přístroj šetrnější 

k přírodě. Tento fakt mnoho lidí v dnešní době zaujme. 

8.3 Ekonomická funkce 

Cena domácích ultrazvukových zvlhčovačů vzduchu se pohybuje v rozmezí 500–15 000 Kč 

v závislosti na velikosti, materiálu a přídavných funkcí. Tento návrh by se měl pohybovat 

v cenovém rozmezí 4000–7000 Kč. Cenu výrobku ovlivňuje množství funkcí a mechanismů 

i použitý ekologický materiál. Marketingovou strategií může být upozornění na vylepšení 

funkce aromaterapie, použití ekologických materiálů i jednoduchý tvar odkazující na 

molekulu vody.  
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9 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit design ultrazvukového zvlhčovače vzduchu pro 

domácnost a kanceláře s možností aromaterapie, která bere v potaz zdravotní aspekt jejího 

použití. Z analýzy současného stavu vyplynulo, že je nutné se zaměřit na ergonomii 

a čistitelnost nádržky, jednoduché ovládání a skladné uložení napájecího kabelu.  

Design zvlhčovače vychází z tvaru molekuly vody a pracuje tedy se třemi vzájemně 

propojenými koulemi. Vzhled přístroje je jednoduchý a neruší prostor, zároveň však je na 

pohled atraktivní a elegantní a jeho barevné varianty zajišťují, že se hodí do většiny interiérů, 

od domova po kavárnu.  

Na rozdíl od jiných zvlhčovačů, které mají aromaterapii přímo spojenou se zvlhčováním, 

a mohou tak přehltit prostor esenciálními oleji, má tento zvlhčovač obě funkce rozdělené. 

Aromaterapie je nastavitelná nezávisle na zvlhčování a po zadaném čase se automaticky 

vypne. Lze měnit výkon i délku zvlhčování. Dále je zvlhčovač vybaven osvětlením 

s měnitelnou intenzitou světla a nočním režimem. Může tak sloužit i jako noční lampička. 

Nádržka je vyřešena tak, aby manipulace byla snadná a intuitivní a otvor na vodu je 

dostatečně velký i pro lidskou ruku, čímž je zajištěno její snadné čištění.  

Důraz je kladen i na bezpečnost, jelikož se počítá s tím, že produkt bude používán 

v prostorech, kde se pohybují děti a zvířata. Všechny části jsou pevně přichyceny, a proto 

nemůže dojít k jejich odpadnutí. Spodní část zvlhčovače je opatřena protiskluzovým 

gumovým povrchem, který zabraňuje převrhnutí a nechtěnému pohybu po podložce. 

Materiál byl volen tak, aby zajistil maximální uživatelský komfort a zároveň byl šetrný 

k přírodě. 
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