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AbstrAkt
Hlavním cílem této bakalářské práce je inovativní přístup designu ruční svítilny, 
splňující technické, estetické, ergonomické a ekologické nároky. Výsledný návrh ruční 
svítilny by měl efektně spojovat moderní vzhled s celkovým nekonvečním řešením 
svítilny, přinášející nový pohled na danou problematiku. Svítilna složená z jednotlivých 
segmentů, vybavených LED zdroji, je umístěna na předloktí. Toto řešení poskytuje 
volnost rukou a vysokou mobilitu.

klíčová slova
Design, ruční svítilna, světlo, LED, segmenty, předloktí, MyLight.

AbstrACt
The main purpose of this bachelor‘s thesis is to bring an inovative approach to design 
of handheld lamp, while meeting technical, aesthetic, ergonomic and ecological 
requirements. The torch effectively combines modern design and innovatove holding 
solution; it brings a new perspective on this issue. Torch composed of segments, 
equipped with LEDs, is placed on the forearm. This solution provides a free hands and 
high mobility.
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Design, handheld lamp, flashlight, light, LED, segments, forearm, MyLight.
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ÚvoD
Předmětem bakalářské práce je návrh designu ruční svítilny. Každý člověk tento 
produkt zná, přichází s ním do styku a to ať nárazově či každý den. Je součástí našeho 
života a je naším pomocníkem. Ruční svítilny, až na některé speciální výjimky, které 
jsou podmíněny primárním určením svítilny, vyznávají ze stejného konstrukčního 
principu prvních ručních svítilen vzniklých na konci 19. století. Moderní ruční svítilny 
mají spotřebitelům co nabídnout, jak po stránce kvalitní konstrukce, tak i výkonů. 
V mém návrhu bych chtěl přinést nový pohled na ruční svítilny a to nejen po stránce 
designu, funkce, ale také konstrukce a celkové filozofie ručních svítilen. Cílem práce 
je navrhnout kvalitní, inovativní a uživatelsky příznivý produkt splňující všechny 
estetické, ergonomické a funkční požadavky. Tím si produkt bez problému zajistí  své 
místo na trhu.

Úvod
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1 vÝvoJová  aNalÝZa

1.1 Úvod
Nyní se může zdát, že ruční svítilna už nemá takový význam jako v dřívější době. To 
ovšem není úplně pravda, ruční svítilny mají široké spektrum využití. I dnes vychází 
ze stejných požadavků jako v minulosti, z požadavků, které vedly ke vzniku ručních, 
mobilních svítilen a postupně je vyvíjely a utvářely.

1.2 První ruční svítilny
Historie ručních svítilen sahá daleko do minulosti. Za první ruční svítilny lze označit 
již lucerny, ať se svíčkou nebo petrolejové. Avšak o ručních svítilnách jako přenosných 
zdrojích světla můžeme hovořit až se začátkem používání elektřiny, vynálezem žárovek 
a především baterií. 

Skutečně přenosné, fungující v jakékoliv poloze, byly až svítilny napájené 
elektrochemickými články. To umožnil vynález prvního suchého článku v roce 1896, 
který využívá elektrolytu ve formě pasty místo kapaliny. Proto se jedná o první baterie 
vhodné pro přenosná elektrická zařízení. Hlavní výhody přinesl v podobě vyšší 
odolnosti a především ve schopnosti pracovat v jakékoliv poloze.  

V roce 1899 získal anglický vynálezce David Misell patent na „elektrické zařízení”, 
které navrhl. Toto zařízení bylo poháněno bateriemi typu „D” v papírové trubici s malou 
žárovkou a hrubým mosazným reflektorem na konci (Obr 1). Žárovky s uhlíkovým 
vláknem a surové suché články v prvních ručních svítilnách zapříčinily vysokou 
cenu výsledného produktu, což znamenalo nízké prodeje a také nízký zájem ze strany 
výrobců. [1][2][3]

1.3 vývoj elektrických ručních svítilen
Vývoj nových žárovek, kolem roku 1906, s wolframovým vláknem, s třikrát větší 
účinností oproti žárovkám s uhlíkovým vláknem a také lepší baterie udělaly s ruční 
svítilny užitečnější a mnohem populárnější zařízení. S rostoucím zájmem o tento 

1.2

1.3

obr 1. První elektrická ruční svítilna. 

1.1

1
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artikl začali výrobci svítilen své produkty zdobit dekory. Od 20. let 20. století bylo 
k dispozici několik typů ručních svítilen. Trubicové (válcové) ruční svítilny, svítilny 
ve stylu lucerny určené pro delší používání, kapesní svítilny pro krátké vzdálenosti 
a velké reflektory typu lampy pro nasvícení vzdálených objektů. [2][3]

Ruční svítilny se stávaly populárnějšími nejen v zemi svého vzniku v USA, ale také 
například v Číně. Tam v 30. letech vznikly desítky továren zaměřených na výrobu 
ručních svítilen. Vývoj malých žárovek do svítilen a pro automobily se stal významným 
a lukrativním odvětvím.

Jak bylo již zmíněno, použití žárovky s wolframovým vláknem znamenalo velký 
zlom a udělalo z ruční svítilny opravdu praktický nástroj, který byl bezpečný a plně 
funkční. Wolframové žárovky nabízely dlouhodobé svícení a podle určení svítilny byly 
používány žárovky odpovídajícího výkonu doplněné o baterie s potřebnou kapacitou. 
To vše ovlivňovalo velikost, a také výsledný tvar svítilny. Některé vysokovýkonné 
svítilny využívaly halogenové žárovky. Přítomnost halogenu v žárovce zlepšuje její 
životnost a zvyšuje její svítivost. 

Ruční svítilny, ve kterých byla zdrojem světla žárovka, ať už jakéhokoliv typu 
opanovaly tento segment na velice dlouhou dobu. Změna přišla až s objevem LED 
diod. Ty existovaly po desítky let jako světelné kontrolky s nízkou spotřebou energie. 
Změna přišla v roce 1999, kdy kalifornská firma ze San Jose, Lumileds Corporation, 
představila Luxeon LED. Šlo o vysoko výkonnou bíle svítící diodu, což umožnilo 
vzniknout LED svítilnám s lepším výkonem a delší dobou svícení. LED diody tak 
v ručních svítilnách začaly nahrazovat klasické žárovky a postupně ovládají celý 
segment trhu.

1.3.1 Baterie
Ruční elektrické svítilny vznikly až díky prvním přenosným nezávislým zdrojům 
elektrické energie. První baterie objevil v roce 1866 francouzský vynálezce George 
Leclanche. Šlo o nádobu s vodivým roztokem (elektrolyt), uhlíkovou katodou, 
depolarizátorem a anodou ze zinku (Obr. 2). Článek poskytoval napětí 1,5 V, byl však 
skoro nepřenositelný, protože v případě převržení hrozil únik kyseliny. Z tohoto typu 
článku však vycházejí dnešní zinko-uhlíkové baterie. Vylepšení baterií přišlo v roce 
1888, kdy německý vědec Dr. Carl Gassner uzavřel elektrolyt nasáklý na kladné 
elektrodě do zinkového obalu (záporná elektroda). To znamenalo vznik prvního tzv. 
suchého článku, a také první plně přenosné baterie. Na začátku  byly všechny články 
primární (článek, ve kterém se vybíjením přeměňuje chemická energie na elektrickou) 
a se slabou výdrží. Postupným vývojem se zlepšovaly vlastnosti, výdrž a také kapacita 
článků. Důvodem bylo použití různých elektrolytů a kladných a záporných elektrod. 
V tomto duchu vývoj dospěl až k tzv. sekundárním článkům, též akumulátorům, kde 
chemické reakce jsou vratné. To umožňuje zpětně článek dobít. V dnešní době  jsou 
akumulátory nejrozšířenějším typem článku a jsou dostupné v různých velikostech 
a kapacitách. [3][4]

1.3.1
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1.3.2 světelné zdroje
Thomas Alva Edison v roce 1879 technologicky zvládl výrobu žárovky a je mu tak 
připisován vynález žárovky. První pokusy se vznikem světla žhavením materiálů 
průchodem elektrického proudu jsou datovány ale již do roku 1805 a jsou spojeny 
s jménem Humphry Davy.

První žárovky se skládaly ze skleněné baňky, vlákna a objímky. Využívaly uhlíkové 
vlákno, zuhelnatěný bambus. To však hůře odolávalo vysokým teplotám a po určité 
době provozu potřebovalo tzv. odpočinek, čas na určité vychladnutí. Z toho důvodu 
první žárovky problikávaly. Výrazné zlepšení přišlo s nahrazením bambusového 
vlákna wolframovým, které lépe zvládalo vysoké teploty a vydrželo tak déle svítit. 
Aby vlákno v žárovce neshořelo, bylo umístěno ve skleněné baňce, ze které byl 
vyčerpán vzduch a nebo byla baňka naplněna směsí dusíku a argonu, kryptonem nebo 
xenonem. Poslední vyjmenovaný prvek je použit u výkonnějších žárovek. Světelný 
výkon žárovek se liší od velikosti a určení ručních svítilen. [5] 
Snaha o zvýšení svítivosti vedla vývoj k halogenovým žárovkám, které využívají 
některé vysoko výkonné ruční svítilny. Žárovka je naplněna sloučeninou halogenového 
prvku (např. brom, jod). Svítilny tak dosahovaly vyšší intenzity svícení, s tím však 
vzrostla i energetická náročnost.

Dalším vývojovým krokem bylo využití LED diod jako zdroje světla. „Důležitým 
milníkem bylo vynalezení technologicky náročné modré diody, která otevřela cestu 
k diodě bílé. Dalším milníkem bylo představení vysokovýkonové LED diody, díky 
čemuž se začalo uvažovat o využití technologie LED pro všeobecné osvětlování. Vývoj 
se ještě zrychlil a každým rokem jsou představovány diody, které mají o něco vyšší 
účinnost (měrný výkon).” [6] Bílá dioda má 5 mm v průměru a sama poskytuje výkon 
jen pár lumenů, mohou být však seskupeny do jednotek a poskytnout tak dostačující 
světelný výkon. LED diody jako zdroj světla od svého uvedení začaly postupně 
zabydlovat ve všech typech ručních svítilen od nejmenších až po ty nejvýkonnější. 
Dalším vývojovým stádiem LED diod jsou vysokovýkonné LED čipy, které přináší 
vysokou účinnost a svítivost pro průmyslové využití. V poslední době se stále více 
a více uplatňují také v ručních svítilnách.

obr 2. Leclancheův článek 

1.3.2
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Méně častým zdrojem světla pro ruční svítilny jsou HID lampy. Jde o technologii, 
kdy je tradiční wolframové vlákno halogenové žárovky nahrazeno zapečetěnou kapslí 
s xenonem. 

Ruční svítilny s HID technologií produkují více světla než svítilny s klasickou pomocí 
stejného množství elektřiny. Lampa vydrží déle a je více odolná proti nárazům než 
běžná lampa s žárovkou díky absenci relativně křehkého wolframového vlákna. 
Svítilny s HID technologií však potřebují elektrický předřadní okruh pro spuštění 
a provoz, což zvyšuje jejich cenu. Dále tato technologie potřebuje určitou dobu na 
zahřátí a poskytnutí tak maximálního výkonu, ten pak může dosahovat více než 3 000 
lumenů. [7]

1.3.3 optika
Isaac Newton, brilantní matematik a autor zákona gravitace, vyvinul dalekohled 
s důmyslně vypočtenými konkávními zrcadly, který se stal prototypem pro všechny 
reflektory svítilen. Ke konci 19. století, kdy první svítilny dobývaly trh, byly vybaveny 
pouze čočkou. Od roku 1950, reflektory (zrcadla) postupně nahrazují čočky a to zejména 
kvůli jejich nízkým výrobním nákladům. Konvenční ruční svítilny jsou vybaveny 
reflektory vyrobenými z plastů s povrchovou úpravou nanášením nátěrových hmot, 
zatímco moderní reflektory LED svítilen jsou skládány z akrylátových odlitků a jsou 
nazývány kolimátory. Ale i podstatu těchto reflektorů lze vysledovat až k Newtonvi. 
[8]

1.4 Závěr
Historický a vývojový proces je pro formování nového designu velice důležitým 
prvkem. Pomáhá utříbit myšlenky a ukazuje cesty, kterými se vydat nebo také nevydat. 
Vypovídá o souvislostech vzniku ručních svítilen a jejich základních principech.

1.3.3

1.4
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2 TECHNICká  aNalÝZa

2.1 Úvod
Tato kapitola se zaměří na to, jak ruční svítilna funguje, z čeho se skládá a jaké 
technologie se v současnosti používají a jsou nejrozšířenější. Budou rozebrány 
jednotlivé části s ohledem na jejich funkci. Způsob využití ruční svítilny ovlivňuje 
jednotlivé části a klade důraz a nároky na materiály, konstrukci atd.

2.2 stavba ruční svítilny
Ruční svítilna je ve své podstatě velice jednoduché zařízení, které slouží primárně 
jako přenosný zdroj světla. Ve skutečnosti je však na trhu tento produkt nabízen 
v nepřeberném množství variant, které se liší především svým určením, výkonem, 
velikostí a v neposlední řadě cenou.
Tato část práce se však zaměří na kompaktní ruční svítilny využitelné především 
v domácnosti, jako doplněk výbavy automobilu nebo třeba ruční svítilna pro 
bezpečnostní agentury a hlídače na stavbách apod. Proto se zde nastíní její funkce a také 
představí funkce jednotlivých částí. Ruční svítilna se skládá z těla svítilny, světelného 
zdroje, optiky, baterií a dalších konstrukčních prvků, které má každý výrobce upravené 
podle vlastní potřeby. Např. konstrukce společnosti Led Lenser (Obr 3).

2.2.1 Tělo
Tělo je základní částí ruční svítilny. Nejčastěji je tvořeno tubusem kruhového průřezu. 
Jeho tvar však ovlivňuje určení a také velikost svítilny. Tvarování těla musí splňovat 
ergonomické požadavky, protože je v přímém styku s uživatelem. Tělo svítilny slouží 
k uložení všech nezbytných částí svítilny. Může být vyrobeno z plastových dílců, 
především u složitěji tvarovaných a větších svítilen. Většina moderních ručních svítilen 
je však válcovitého tvaru, a takto tvarované svítilny mají nejčastěji tělo vyrobeno 
z hliníkové slitiny. Důvodem je větší odolnost těla, ale  také především vlastnost tohoto 
kovu. Nejpoužívanějším zdrojem světla jsou LED diody. Ty při svícení produkují 
teplo, které musí být odváděno. Hliníkové tělo dobře odvádí toto teplo vytvořené 
diodami a zastává tak funkci chladiče. Takové tělo v provedení modulárního systému 
ukazuje Obr. 3. Modulární systém umožňuje skládat jednoduše jednotlivé díly, a ty pak 
případně vyměnit. Tento systém umožňuje také snížit výrobní náklady.

2

2.2

2.2.1

2.1

obr 3. Stavba ruční svítilny – Modulární systém společnosti Led Lenser 
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2.2.2 světelný zdroj
Jak již bylo, zmíněno v současné době jsou nejrozšířenějším zdrojem světla v ručních 
svítilnách LED diody a vysoko výkonné LED čipy.

LED diody jsou polovodičové součástky, které obsahují přechod P-N a vyzařují 
viditelné světlo prochází-li tímto přechodem elektrický proud. Pro vysokou svítivost 
musí být výroba absolutně přesná, proto se atomy příměsí umísťují do čisté krystalické 
struktury a tvoří se tak součásti s různými póly (anody a katody), které pak utvářejí 
diodu. “Bílé LED diody se vyrábějí ve velmi širokém rozsahu náhradní teploty 
chromatičnosti – od 2 500 do 4 000 K u teplých odstínů a 5000 až 8000 u chladnějších 
odstínů.” [9] Vysoko výkonné LED čipy jsou dalším vývojovým stádiem LED diod 
a pracují na úplně stejném principu. Světelné diody a LED čipy jsou velice odolné 
součástky vůči nárazům, vydrží 1 000 krát déle než klasické žárovky, vyprodukují 
méně tepla a spotřebují výrazně menší množství energie. [9] [10]

2.2.3 optika
Nedílnou součástí ruční svítilny je optika, které umožňuje zvýšit světelný výkon 
a v lepším případě také umožňuje práci se světelným kuželem a nabízí funkci ostření. 
Základní částí optiky ručních svítilen je ve většině případů čočka a reflektor. Čočka 
umožní rozostřit světelný paprsek, ten však zůstává kruhový a homogenní, reflektor 
zase umožňuje zamířit světlo na velkou vzdálenost (Obr. 4). 

Spojení těchto dvou prvků poskytuje lepší dosvit a díky čočce zůstává v ohnisku více 
světla než při použití samotného reflektoru (Obr. 5). [10]

obr 4. Schéma vlastností čočky a reflektoru 

2.2.2

2.2.3
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2.2.4 Baterie
Objev suchých článků umožnil samotný vznik elektrických ručních svítilen. Článek 
se skládá z elektrolytu, měděného kolíku, anody a katody (Obr. 6). V současnosti 
se využívá široké spektrum baterií. Nejpoužívanější jsou lithiové, zinko-uhlíkové 
a alkalické baterie. Lithiové baterie mohou být déle skladovány než alkalické, jsou 
také lehčí, mohou poskytnout vyšší proud a také napětí. Zinko-uhlíkové baterie jsou 
levným zdrojem elektrické energie, ale jejich kapacita se pohybuje obvykle kolem 
25 % až 40 % kapacity alkalických baterií. Alkalické baterie jsou dražší, ale poskytují 
vyšší energetickou kapacitu, dají se také déle skladovat (mezí 5 až 7 roky) a dokáží lépe 
fungovat i za nízkých teplot. Podle velikosti a určení svítilny se používají se baterie od 
1.5 V až po 9 V. Nyní někteří výrobci nabízí ruční svítilny, které jsou vybaveny kazetou 
na baterie která, slouží nejen k uspořádání baterií, ale i jako nabíječka. [4][11]

2.3 Závěr
Ruční svítilna může působit na běžného člověka jako jednoduché zařízení. To však 
není úplně pravdou, především výroba světelných zdrojů a vývoj optiky jsou nejen 
technicky, ale také finančně  náročnou záležitostí. Vývoj a preciznost v této části 
výroby určuje celkovou kvalitu finálního výrobku a odděluje tak od sebe prémiové 
a konvenční výrobce.

2.2.4

2.3

obr 5. Kombinace čočky a reflektoru 

obr 6. Suchý článek 
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3.1

3.2

3 DEsIGNERská  aNalÝZa

3.1 Úvod
Tato kapitola se zabývá vývojem výrobku od jeho uvedení, až po současný stav. Snaží se 
zachytit tendence trhu v minulosti, současnosti a přijít s určitým nastíněním budoucího 
vývoje trhu. Do této části analýzy je zařazeno pět ručních svítilen, které popisují, 
jak určitý vývoj produktu, tak současný stav v tomto segmentu. Výběr byl zaměřen 
na svítilny ze segmentů, na které by se mohl soustředit finální návrh designu ruční 
svítilny. Jedná se o produkty objevené při zkoumání historie a vývoje ručních svítilen 
a jsou inspirativní. Ve vybraném souboru jsou produkty renomovaných výrobců, kteří 
si zakládají na kvalitě zpracování a na použitých technologiích.

3.2 vintage sWIss army flashlight
Tato svítilna je zástupce a představitele vývoje v padesátých letech 20. století. Jak už 
bylo uvedeno výše první ruční svítilny měly jednoduchý válcovitý tvar, tato svítilna 
však přichází s novým tvarováním těla a to v podobě  plochého kvádru a velkým 
kruhovým světelným zdrojem na širší straně těla. V tomto případě jde o švýcarskou 
armádní svítilnu, která vyniká kvalitním zpracováním a je jednou z ikon užitého 
designu. Byla vyráběna v Itálii v letech 1950-1960. [12] Podobné svítilny používala 
i československá armáda, ale také se vyráběly a prodávaly civilní verze.

Tento model svítilny je armádní, a proto má také určité specifické prvky. Plechové 
tělo kvádrového tvaru uvnitř obsahuje velkou plochou 4.5 V baterii, reflektor, žárovku 
a také držák na náhradní žárovku, spínací tlačítko se nachází v horní části svítilny. 
Mezi specifické prvky patří barevné filtry (červený a zelený) určené k signalizačnímu 
svícení nebo také pro vyslání kódu pomocí Morseovy abecedy. Pro vojenské účely je 
důležitý také kožený pásek na zadní straně svítilny, který slouží k uchycení na pásek 
a nechává tak volné ruce osobě, která svítilnu používá. Civilní provedení obsahovala 
většinou klips, za který šlo svítilnu přichytit k oděvu. Díky tomuto upínacímu systému 
můžeme z ergonomického hlediska označit svítilnu za příznivou pro užívání i přes její 
hranatý tvar. 

Tuto svítilnu lze označit jako jeden z nejzajímavějších produktů v historii svítilen. 
Nejen díky tvaru těla, ale především díky signalizačního svícení, které by mohlo mít 

obr 7. Vintage SWISS Army flashlight

3
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praktické využití i nyní a to nejen ve vojenství. Další významnou věcí je i možnost 
uchycení na oděv a uvolnit tak ruce uživateli.

3.3 Makita BMl 185
Tato ruční svítilna od výrobce profesionálního ručního nářadí Makita se dodává buď 
v sadě s akumulátorovým nářadím, ale lze ji zakoupit i  samostatně. Do designerské 
analýzy byl produkt zařazen díky svému tvarování, možnostem nastavení a také 
způsobu napájení. 

Tato svítilna vyniká především svou robustností a odolnou konstrukcí, které jsou 
vzhledem k určení svítilna jako pracovního nástroje nezbytné. Tělo, a v tomto případě 
také madlo svítilny, tvarově i konstrukčně vychází z ručního nářadí firmy, konkrétně 
akumulátorových vrtacích šroubováků. Díky tomuto řešení svítilna disponuje 
ergonomicky tvarovaným madlem z tvrdého plastu s pogumovanou rukojetí, které 
nabízí pohodlný a také jistý úchop. Madlem provázanost s dalším ručním nářadím 
nekončí. Jako zdroj energie slouží 18 V akumulátor, který je používán i v dalším 
nářadím. Což umožňuje snadnou demontáž akumulátoru i jeho dobití nabíječkou 
dodávanou k akumulátorovému nářadí. Akumulátor díky svému umístění umožňuje 
stabilní postavení svítilny na pracovním místě. Třetí předností této svítilny je masivní 
nastavitelná hlavice, která dovoluje nastavení do 4 úhlů v rozmezí 0 až 110° a poskytuje 
tak velkou variabilitu svítilny. [13]

Design této svítilny je podmíněn funkci produktu a využití již používaných technických 
zařízení a dílů výrobce. Tento přístup snižuje náklady na výrobu a standardizuje 
produkt v portfoliu výrobce. Tento přístup lze kladně hodnotit a považovat ho jako 
hlavní výhodu a přednost této svítilny, díky čemuž se odlišuje od konkurence. 

3.4 led lenser X7R
Firma Led Lenser patří k průkopníkům na trhu s přenosnými svítilnami. Z jejího 
portfolia byl vybrán model X7R spadající do kategorie vysoce výkonných svítilen, 
který byl v roce 2011 oceněn cenou Reddot design award.

Model X7R je dobíjecí svítilna s patentovaným dobíjecím systémem. Je vybavena 
dvěma synchronizovanými reflektory s čočkou (X-LENS Technology) vlastní 

obr 8. Makita BML 185

3.3

3.4
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konstrukce s dvěma vysoce svítivými LED diodami. Tyto diody poskytují výkon až 
500 lumenů, svítilna je napájena jednou 3,7 V lithium-iontovou baterií, která dokáže 
dodávat energii 7,5 hodiny. Svítilna disponuje nejen již výše zmíněnými inovativními 
prvky. Další je systém ostření upravující světelný kužel, a tak i dosvit nebo SLT, která 
nabízí několik programů svícení, ale také pro úsporu energie.

Tvarově jednoduchá svítilna vychází ze základního válce, ten tvoří rukojeť, který se 
v oblasti světelné optiky plynule rozšiřuje a tvoří tak ladný celek. Přitom je celé tělo 
dlouhé 171 mm vyrobeno z hliníkové slitiny a složeno z jednotlivých modulů. Tento 
systém umožňuje jednoduchou údržbu nebo výměnu baterie. Všechny tyto technologie, 
použité materiály a kvality zpracování se značně podílí na finální ceně výrobku, která 
je však plně odpovídající. [14] 

3.5 Eagletac GX25l2 Turbo
Tuto svítilna je zástupcem klasického a také nejrozšířenějšího řešení konstrukce. Jde 
sice o vysokovýkonnou svítilnu s použitím posledních technických vymožeností co trh 
nabízí, ale tvarování a uspořádání je klasické, tj. válcovité tělo s bateriemi a ovládacími 
prvky, na které navazuje hlavice s parabolou a LED čipem. 

Svítilna jako nejvyšší model z řady výrobce disponuje úctyhodným výkonem 
a poskytuje čtyři stupně výkonu svícení a sedm pomocných módů. I přes všechna 
tato vyspělá technická řešení lze považovat za nejvýznamnější prvek funkci, kdy 
integrovaný čip v době nečinnosti svítilny odpojí všechny nepotřebné části a čeká na 
reakci uživatele za velmi nízkého pohotovostního proudu (μA). Svítilna je napájena 
li-ion bateriemi, které jsou dobíjeny pomocí dodávané nabíječky, což také přispívá 
ke komfortu používání svítilny. Z pohledu designu okamžitě zaujme poměrně velká 
hlavice (Ø 62 mm) ke zbytku těla svítilny (Ø 25,4 mm). Na hlavici navazují ovládací 
tlačítka, která jasně definují místo a pozici úchopu svítilny, která tak splňuje požadavky 
ergonomie. Celkově jde o svítilnu, když pominou high-end technologii uvnitř, která 
i přes konvenční řešení konstrukce přináší nový pohled na tvarové řešení a ergonomii 
úchopu. [15] 

obr 9. Led Lenser X7R, Eagletac GX25L2 Turbo 

3.5



Designerská  analýza

strana
24

3.6 Juniper The M lamp
Tato svítilna se od ostatních produktů odlišuje díky svému příběhu a určení. Jedná 
se doslova o designovou a lifestylovou záležitost. Svítilna je inspirována svítilnami 
anglických horníků z 19. století. Tvůrce, designer David Irwin na to odkazuje a dává 
svítilně novou estetiku a také funkci. Tato svítilna vznikla na základě filozofie, která 
říká, že každý jsme horníkem v moderní době a potřebujeme světlo, které nám bude 
svítit na cestu. 

Svítilna jednoduchých tvarů je určena především do domácnosti a na cesty. Může zastat 
například funkci lampičky pro čtení nebo v případě výpadku proudu dokáže nasvětlit 
místnost. Disponuje funkcí umožňující tlumit sílu osvětlení, její masivní hlavice díky 
otočnému kloubu umožňuje širokou škálu nastavení. Svítilna je vyrobena z hliníku 
a oceli s lakovaným povrchem. Je vybavena vysokokapacitními LiFePO4 akumulátory, 
které ve spojení s LED diodami dokáží dosáhout maximálního světelného výkonu 3 000 
luxů. Nabíjení je zprostředkováno pomocí bezdrátové technologie. Její jednoduché 
pojetí redesignu nyní už historického produktu vytváří z M Lampy funkční designový 
prvek do interiéru, který v neaktivním stavu dál plní estetickou funkci. [16]

3.7 Závěr
Ruční svítilny popsané v této analýze představují produkty, které inspirovaly přímo, 
či nepřímo finální řešení designu ruční svítilny. Inspirací byly jak po historickém, 
technickém a konstrukčním řešení, ale také ideou a svou filozofií. Analýza historicky 
významných a současných produktů je nezbytnou součástí tvůrčího procesu, který 
posléze vede ke kvalitnímu a užitečnému designu.

obr 10. Jupiter The M Lamp

3.6
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4 PRŮvoDNí ZPRáva

4.1 Úvod
Průzkum historického vývoje, současného trhu a také nových trendů v kategorii 
ručních svítilen přinesl zjištění, že přes dlouhou historii většina ručních svítilen 
zastává klasickou koncepci vzniklou již na konci 19. století. Toto řešení má své 
opodstatněné výhody, díky kterým je hojně rozšířeno. V novém návrhu, který bude 
výsledkem této bakalářské práce bude možné objevit nový pohled na ruční svítilny jako 
celek. Při navrhování bude kladen důraz nejen na samotný design, ale také na funkci 
a především filozofii využití ručních svítilen. Hlavním záměrem práce je nabídnout 
potencionálnímu uživateli kvalitní, inovativní a uživatelsky příznivý produkt splňující 
všechny estetické, ergonomické i funkční požadavky.

Finální návrh se proto zaměří nejen na nové tvarování pohledových částí, ale i na 
samotnou konstrukci. Finální řešení je však cílem dlouhého vývoje a hledání toho 
správného tvarového a kompozičního řešení v řadě variantních návrhů. Vývoj variant 
je velice důležitý a nezbytný pro dosažení požadovaného výsledku v podobě finálního 
řešení návrhu.

4.2 varianta I.
Varianta I. se od finálního konceptu výrazně odlišuje. Jedná se o klasickou konvenční 
konstrukci ruční svítilny. Hlavní myšlenkou, z které tento návrh vychází je sendvičová 
konstrukce se světelným zdrojem uprostřed. Tvarování těla svítilny je geometrické 
s jasnými hranami a velkým madlem s dostatečným vnitřním prostorem pro pohodlné 
uchopení ve více polohách. Dominantou svítilny je hlavní kruhový reflektor, z kterého 
vychází světelný pás na spodní stranu svítilny. Tento pás je nositelem základní 
myšlenky sendvičové konstrukce svítilny. Kónický tvar s rozměrnou základnou 
sloužící jako stabilizační prvek pro případné odložení. Pruh přecházející na spodní 
stranu má za funkci jemné nasvícení okolního prostředí a slouží jako doplňkový 
režim k hlavnímu světelnému zdroji - reflektoru. Další možné využití tohoto prvku 
je při postavení svítilny na čelní stranu, kdy vznikne svítilna pro nasvícení okolí nebo 
možné reflekční zařízení. Tento koncept je však nevyhovující z důvodu rozměrnosti 
a také zbytečného množství materiálu, který vznikl v horní části a postupně přecházel 
v madlo. Další nevýhoda se objevila také v ostrém tvarování celého těla, které působí 
celkem agresivním dojmem vůči člověku. Ve skutečnosti by toto tvarování nebylo asi 
výrazným problémem, protože svítilna byla cílena jako doplněk do automobilů nebo 
do domácností, kde by nedocházelo k dlouhému nošení a hlavní využití svítilny by 
bylo zřejmě ve statické poloze.

4.1
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4.3 varianta II.
Dalším navrhováním se dostalo k nové variantě, která tvarově vychází z klasických 
svítilen s válcovým tvarováním těla. Velkou inspirací v tomto variantním návrhu byly 
reflektory automobilů s tzv. angel eyes (andělské oči), světlo svítí v jednom prstenci. 
V návrhu je tak klasický reflektor svítilny nahrazen tímto světelným prstencem, jedná 
se o PCB s LED diodami napojenými na světlovod. Tento světelný prvek umožnil 
vytvořit dutý střed svítilny i jejího celého madla. Hlavní prvky těla svítilny tak tvoří 
dva prstence (kruhové či oválné) spojená dvěma nosnými prvky sloužící jako madlo 
a zároveň prostor pro umístění zdroje energie. Otevřená konstrukce nabízí poměrně 
velkou variabilitu v oblasti uchycení svítilny. Jak pro uchycení při přepravě na batoh 
s jednoduchým připnutím přes popruh. Také nabízí různé možnosti uchycení při 
používání, zavěšení například ve stanu. Ovládání u tohoto návrhu je klasické pomocí 
zapuštěného tlačítka umožnující ovládat více módů svícení. Tvarování a otevřená 
konstrukce působí vzdušně a ladným dojmem, avšak z pohledu inovace v oblasti 
designu a funkce nenabízí úplně převratné řešení. Tento návrh byl nakonec opuštěn, 
stal se však vývojovým stupněm pro další variantní řešení.

4.4 varianta III.
Třetí variantní řešení vychází z myšlenky rozšíření funkcí ruční svítilny, které již 
započalo u varianty číslo 2. Neomezování se pouze na funkci svícení a osvětlování 
vzdálených předmětů umožňuje přijít s jiným tvarováním a především umístění 
svítilny ve vztahu k uživateli. Rozšíření funkce svítilny na reflexní a také bezpečnostní 
funkci nabízí nové využití pro svítilny. Práce na druhé variantě designu ruční svítilny 

obr 11. Varianta I.

obr 12. Varianta II.
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s použitím PCB a světlovodu umožnila tento koncept vyvinout až do třetí varianty 
a to tvarovat ruční svítilnu jako prstenec upevněný na předloktí uživatele. Přidání 
dalších funkcí jako je již výše zmiňované reflexní svícení, které umožní zviditelnit 
např. chodce jdoucího ve tmě podél cesty pro řidiče. Reflexní, ale také bezpečnostní 
funkci umožní přidané barevné RGB diody, ty dají uživateli možnost na sebe upozornit 
třeba v případě úrazu. Postižený si sundá náramek zapne barevné svícení a pohodí jej 
na viditelné místo. Takto svítící svítilna upoutá pozornost a dovede k postiženému 
pomoc. Další výhodou je volnost pro obě ruce, což umožní snazší manipulaci 
s předměty a v případě práce nasvěcuje bezprostřední okolí činnosti ruky. Také u této 
varianty je možné využít PCB s diodami a světlovodem známé z automobilů. Problém 
u tohoto řešení nastal s určením vhodné velikosti náramku, díky bateriím a také díky 
komplikovanému řešení upínacího mechanismu na předloktí uživatele. Tyto důvody 
vedly k přehodnocení tohoto konceptu a jeho další rozvinutí do nové varianty.

4.5 varianta Iv. – finální varianta
Finální variantní řešení vychází koncepčně a také ideově z varianty číslo 3. Toto 
řešení se vyvinulo díky snaze navrhnout jednoduší řešení upnutí svítilny na předloktí. 
Další úpravou bylo zjednodušení komplikovaného dodávání energie ze zdroje. Nosná 
myšlenka ruční svítilny upevněné na předloktí je v této variantě stále zachována. 

Finální varianta je poslední evolucí třetí varianty, proto si zachovává stejné funkce. Pro 
větší variabilitu a to jak pro uchycení na ruku, tak také pro snazší transport je  prstenec 
rozdělen na jednotlivé, stejné segmenty s jedním hlavním vybaveným bateriemi. Celou 
svítilnu lze jednoduše spojovat a rozdělovat. Toto řešení nabízí možnost přizpůsobit 
si svítilnu obvodu předloktí ubráním nebo přidáním určitého počtu segmentů. Další 
zlepšení celkové stability a upevnění může být dosaženo jedním atypickým segmentem, 
který bude vybaven bateriemi a bude fungovat jako zdroj energie pro celou svítilnu. 
Toto uložení baterií v jednom segmentu umožňuje celkově zmenšit zbylé segmenty 
a celkově tak odlehčit nejen opticky, ale také hmotnostně celou svítilnu. V případě 
mechanického poškození jednoho dílčího segmentu nebo jeho nefunkčnosti se 
jednoduše vymění za nový. Větší hlavní segment se zdrojem energie poskytuje snazší 
manipulaci s rozloženou svítilnou, nebo se svítilnou, když není upevněná na předloktí.

obr 13. Varianta III.
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4.6 Závěr
Variantní řešení designu ruční svítilny popisuje postupný vývoj celého projektu a je 
nezbytným článkem tvůrčí činnosti, která vede k finálnímu produktu. Poukazuje na 
jednotlivé výhody a nevýhody různých variant, kterými by se měl finální produkt řídit 
nebo se jim naopak vyvarovat.

obr 14. Varianta IV. – finální varianta
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5 ERGoNoMICkÉ ŘEŠENí

5.1 Úvod
Při navrhování ruční svítilny bylo nutné počítat se spoustou faktorů ovlivňujících 
konečné pocity z užívání ruční svítilny. Nejde pouze o použité technologie, jednotlivé 
funkce, materiály, ale také o pohodlnost užívání. Jde o způsob kontaktu ruční svítilny 
s člověkem. Nejdůležitějším prvkem je způsob úchopu a tvarování v této oblasti, 
nebo v případě, který je předmětem návrhu této bakalářské práce, způsob uchycení 
ruční svítilny na předloktí uživatele. Pozornost se musí zaměřit na tvarování prvků, 
které jsou v přímém kontaktu s lidským tělem, jak je vyřešeno uchycení svítilny, 
jaký materiál je zvolen na polstrování v této oblasti a jak je rozložen tlak působící 
na předloktí a zda má náramek nastavitelnou velikost. Nedílnou součástí řešení jsou 
ovládací prvky svítilny, na které se musí dbát od samého začátku. Tyto ovládací prvky 
by pro člověka měly být dostatečně dostupné. Jednoduchost a intuitivnost ovládání je 
základním požadavkem. S ovládacími prvky jsou spjaty sdělovací prvky, které nám 
okamžitě oznamují co se stane při manipulaci s určitým ovladačem. Sdělovací prvky 
by měly být jasně definovány a určeny.

Během navrhování designu ruční svítilny umístěné na předloktí člověka, místo klasické 
válcové konstrukce určené pro uchopení v ruce, bylo třeba dbát na ergonomii horních 
končetin. Nutností pro zvolení vhodného umístění na předloktí bylo zanalyzování 
parametrů pohyblivosti zápěstí, jednotlivých manipulačních oblastí a úhlů (Obr. 15). 
Tyto hodnoty jsou stanoveny na základě statistických výpočtů a anatomických měření.

5.2 Polstrování vnitřní oblasti ruční svítilny
Jedná se o měkčenou část každého jednotlivého segmentu, z kterých je složena ruční 
svítilna. Toto polstrování má dvě hlavní funkce. Nejdůležitější funkcí je využití 
vlastností měkčeného materiálu k fixování ruční svítilny na předloktí a zamezení 
nekontrolovaného pohybování v oblasti zápěstí a po předloktí. Polstrování slouží 
k tomu aby tělo svítilny neškrábalo nebo nevyvolávalo nepříjemný pocit při nošení. 
Z tohoto důvodu je také polstrování rozděleno do dvou částí umístěných v blízkosti 
hran  (přední a zadní část) vnitřního obvodu těla ruční svítilny. Další důležitou funkcí 
vnitřního polstrování je možnost plastické deformace materiálu a určité přizpůsobení 
se obvodu ruky a tím zvýšení variability celého systému upevnění ruční svítilny na 
předloktí. Pro získání všech výše popsaných vlastností by bylo polstrování možno 

obr 15. Pohyblivost zápěstí
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vyrobit z EVA nebo také polyuretanové pěny. Díky rozmanitým možnostem obou 
těchto materiálů by bylo dosaženo všech požadovaných vlastností a tím i pohodlného 
a bezpečného nošení ruční svítilny.

5.3 Nastavitelnost velikosti a upínací mechanismus
Z důvodu různého průměru předloktí u každého člověka a to nejen v porovnání žena 
a muž je nutností zaměřit se na možnost nastavitelnosti velikosti vzniklého prstence 
svítilny. Pro tento účel bylo zvoleno rozdělení ruční svítilny na jednotlivé segmenty. 
Jednoduchým odebráním nebo přidáním segmentu je docíleno zmenšení nebo zvětšení 
vnitřního obvodu a tím také přizpůsobení se konkrétnímu člověku. Tento způsob úpravy 
velikosti je dále doplněn vlastností materiálu vnitřního polstrování, která umožní ještě 
další přizpůsobené se velikosti a tvaru předloktí daného člověka.

S možností nastavovat velikost svítilny je spojen také samotný mechanismus upevnění. 
Využití jednoduchého spojovacího mechanismu zacvaknutím jednotlivých segmentů 
do sebe je zároveň zajištěno i jednoduchého upnutí na předloktí.

5.4 Tvar jednotlivých segmentů ruční svítilny 
Každý segment je totožný a jeho tvarování vychází především z funkce daného 
návrhu. Segment je jednoduše tvarován. Z přední části se postupně směrem v zad 
zužuje, je vyroben s oblými konci a zaoblenými hranami. Všechny tyto zaoblení jsou 
zvoleny z důvodu bezprostřední blízkosti produktu a člověka. Díky těmto prvkům 
bylo docíleno příjemného vzhledu, ale především příjemného kontaktu s předloktím 
člověka. Produkty v přímém kontaktu s člověkem jej nesmí nikdy tlačit, škrábat nebo 
na něj svým společným kontaktem nepříznivě působit. Designer ve svém návrhu musí 
tyto požadavky zohlednit a vyvarovat se takovéto situaci.

5.5 Tvar hlavního segmentu se zdrojem energie
Určitou výjimkou je atypický hlavní segment. Mezi jeho hlavní funkce patří především  
vytvoření prostoru pro energetický zdroj v podobě bateriových článků. Z pohledu 
ergonomie má funkci zlepšení stability, možnost využít jako nouzového madla a jsou 
na něm umístěny všechny ovládací prvky svítilny. 

obr 16. Nastavení a upnutí svítilny
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Zlepšení celkové stability upevnění bylo dosaženo díky jeho větší šířce a také více než 
dvojnásobné délce oproti ostatním segmentům, z nich je ruční svítilna zkompletována. 
Samotné tvarování tohoto segmentu zohledňuje požadavky vyplývající z jeho přímého 
kontaktu s člověkem. Hrany jsou výrazně zaobleny a všechny přechody jsou plynulé.  

Velikost tohoto segmentu nabízí možnost využít jej jako provizorní madlo. Celkové 
oblé tvarování hlavního segmentu není příjemné jen pro kontakt s předloktím, celkem 
pohodlně se dá uchopit také do ruky.  K tomuto užívání však není primárně určeno, jako 
nouzové madlo a madlo při manipulaci se svítilnou v neaktivním stavu je vhodným 
a vítaným prostředkem. 

5.6 ovládací a sdělovací prvky
Ovládací prvky jsou umístěny na hlavním segmentu, který je zároveň zdrojem energie 
pro celou svítilnu. Hlavním ovládacím prvkem je dvojité tlačítko pro aktivaci svítilny 
a regulaci výkonu světelného zdroje. Jedná se o kontaktní stiskací tlačítko zapuštěné do 
těla segmentu, sdělovacím prvkem  jsou grafické symboly v místě stisku tlačítka. Tlačítko 
má dvě polohy, zapnuto/vypnuto a jeho druhá část je určena pro režim maximálního 
světelného výkonu svítilny označeného jako turbo. Tlačítko je integrované do povrchu 
těla segmentu. Jeho povrch je tvořen dvěma výstupky usnadňující orientaci prstů při 
manipulaci. Tlačítko je umístěno v přední části segmentu, toto umístění je snadno 
dostupné a navíc i dostatečné chráněné proti samovolnému spuštění nebo případnému 
poškození způsobenému neopatrnou manipulací nebo úderem do svítilny.

Dalším sdělovačem umístěným na hlavním segmentu je indikátor slabé baterie. Jde 
o podsvícení tlačítka zapnuto/vypnuto. Jeho grafický symbol se v případě slábnoucí 
kapacity baterie rozsvítí a blikáním upozorní uživatele na nutnost dobití nebo výměny 
baterií.

5.7 Manipulace s ruční svítilnou
Manipulace s ručním zařízením v tomto případě s ruční elektrickou svítilnou zahrnuje 
také aktivity s nečinným zařízením. Především se jedná o přepravu nebo uskladnění. 
V tomto návrhu ruční svítilny lze využít různých možností přepravy nebo dočasného 
uskladnění svítilny. Svítilna ve složeném tvaru pro uchycení na předloktí zabírá 
poměrně velký prostor. Je však možné využít upínacího mechanismu a upnout ji 

obr 17. Ovládací prvek
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například na popruh batohu. Pro úsporu místa lze svítilnu rozepnout do jednoho pásu, 
který lze snadno vložit do kapsy nebo do tašky. Tyto možnosti a variabilita řešení 
umožňují snadnou a příjemnou manipulaci, přizpůsobitelnou aktuálním podmínkám 
a nárokům na přepravu nebo uskladnění.

5.8 Závěr
Z pohledu ergonomie zvolené umístění ruční svítilny na předloktí poskytuje určité 
výhody. Hlavní výhodou je uvolnění rukou, nemusíte v jedné ruce držet svítilnu. Takto 
uvolněné ruce umožňují činnost člověka ve stísněnějším prostoru, který svítilna dokáže 
přímo nasvítit. Světelný zdroj se nachází v bezprostřední blízkosti manipulačního 
prostoru ruky. Umístění na předloktí nabízí také dostatečné osvětlení prostoru v okolí 
člověka potřebného pro bezproblémovou orientaci za nepříznivých světelných 
podmínek. Uspokojení individuálních nároků uživatelů probíhá díky možnosti 
nastavení velikosti prstence svítilny, toto řešení tak umožňuje užívání se stejným 
komfortem pravákům i levákům. Svítilna je vyrobena z hygienicky nezávadných 
materiálů a žádné přímé zdravotní riziko při jejím používání nehrozí. Materiály lze 
posléze recyklovat a dosáhnout tak jejich dalšího využití.

obr 18. Umístění svítilna na předloktí
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6 TvaRovÉ (koMPoZIčNí) ŘEŠENí

6.1 Úvod
Zadáním této práce je návrh designu ruční svítilny, tvarové řešení je jeho nedílnou 
a podstatnou součástí. Tvarování finálního návrhu vychází z hlavní myšlenky 
a výchozího konceptu, který se dívá na svítilnu jiným pohledem. Snaží se nabídnout 
svítilnu, která neosvětluje pouze cestu, ale sama je světelným prvkem, který na sebe 
upozorňuje a informuje okolí. Celkový tvar ruční svítilny lze zařadit do kategorie 
organických tvarů. Tvar působí na první pohled kompaktně a jeho rozdělení do 
několika segmentů přispívá k jeho odlehčení a jistému provzdušnění. Dynamicky se 
zužující profil segmentů jasně poukazuje na funkci a také naznačuje chování a směr 
vycházejícího světelného kužele. Svítilna ve složeném tvaru vytváří prstenec, díky tomu 
lze říci, že hlavním prvkem tvarového řešení je kružnice. Ta se opakuje na jednotlivých 
segmentech v podobě zaoblení a zvolených rádiusech. Do celého kompozičního řešení 
vnáší asymetrii hlavní segment s bateriemi. I tuto část ruční svítilny lze rozložit na 
základní tvary a objevit zde kružnice. Tato asymetrie dodává celku dynamiku a dělá 
jej pohledově zajímavější. 

6.2 Jednotlivé segmenty svítilny
Tvarování jednotlivých segmentů, z nich je svítilna složena, ve své podstatě vychází 
z kružnice. Jedná se o výřez z kruhového profilu, který se z širší přední části postupně 
zužuje. Toto tvarování je zvoleno nejen z estetických důvodů, ale především z funkčního 
hlediska. V přední, rozšířené části segmentu je uložen světelný zdroj. Tvarování čelního 
zkosení slouží k usměrnění a dostatečnému rozptýlení světelného proudu a také jako 
ochrana samotného světelného zdroje. Zúžení směrem v zad celkově opticky odlehčuje 
celou konstrukci a je také v hodnější z pohledu ergonomie. Toto tvarové řešení navíc 
jasně udává funkční část segmentu a definuje tak jeho pozici jak v rámci celé svítilny, 
ale také ve vztahu k předloktí člověka.

obr 19. Celkové tvarování svítilny (pohledy) 
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6.3 Hlavní segment svítilny
Tvar hlavního segmentu vychází z tvarového řešení jednotlivých dílčích segmentů 
přesto se výrazně odlišuje od zbytku svítilny. Jeho hlavním účelem je dodávat 
elektrickou energii z baterií celé svítilně. Tvar na tuto skutečnost poukazuje a dává 
jasně najevo, že jsou v něm uloženy baterie. Celkově oblé tvarování tohoto segmentu 
v základu vychází z kružnic, i když výsledný tvar segmentu je organický. Tvarování se 
snaží oprostit od ostrých hran. Jediné se nachází v oblasti určené pro vsazení světelného 
zdroje a další v zadní části segmentu, kde je spoj zadní krytky a těla segmentu. Tato 
krytka je navržena na podobném principu, který se nachází u víček značkovačů. 
Jednoduchým sundáním vznikne dostatečný prostor pro přístup k bateriím. 

Na hlavním segmentu je také umístěno ovládací tlačítko zapnuto/vypnuto. Toto 
tlačítko opět  vychází z kruhového tvaru a je zapuštěno do tvaru segmentu. Odlišení je 
dosaženo nejen grafickým symbolem, ale také mírně vypouklým tvarováním povrchu 
z měkčeného materiálu, který usnadňuje manipulaci s tímto ovládacím prvkem. 

6.4 Závěr
Tvarové řešení je to první co člověk uvidí a co upoutá jeho pozornost. Z tohoto 
důvodu je to velice důležitá část navrhovacího procesu. Musí však splňovat všechny 
konstrukční a funkční náležitosti. V navrženém tvarovém řešení ruční svítilny 
zpracovaném v této bakalářské práci jde o ucelený objekt vycházející ze základního 
geometrického útvaru – kruhu, který je rozložen do jednotlivých segmentů. Celkový 
tvar  je doplněn asymetrickým prvkem hlavního segmentu s bateriemi, který dodává 
celku větší členitost a na pohled jej činí zajímavějším. Jasně definuje, jak se svítilnou 
manipulovat, když není nasazena na předloktí.

obr 20. Svítilna rozložená do jedné roviny

6.3

6.4



Barevné a grafické řešení

strana
35

7 BaREvNÉ a GRaFICkÉ ŘEŠENí

7.1 Úvod
Barevné řešení je podstatným prvkem každého produktu. Správně zvolená barva, její 
odstín nebo grafika dokáže dokonale podpořit tvarové řešení produktu a celkově mu 
tak pomoci. Při volbě barvy nebo barevné kombinace musí být bráno v potaz tvarové 
řešení produktu, do jakého prostředí je produkt určen a také pro jakou cílovou skupinu. 
Například mladým lidem budou určeny výstřednější a extravagantnější barevná řešení 
než lidem středního věku, zakládajícím si na určitém stylu. Barvou a grafikou produktu 
můžeme tak oslovit určitou skupinu lidí.

7.2 barva
Barevnost ruční svítilny může být v tomto případě rozmanitá. Umožňuje to jak zvolený 
materiál pro výrobu svítilny – umělá hmota, která může být probarvena širokou škálou 
barev a odstínů, tak také vkus daného zákazníka, který si může výslednou barevnou 
kombinaci sám upravit. 

Pro celkové barevné řešení svítilny byly zvoleny neutrální barvy doplněné o pastelové 
základní barvy. Barevné řešení lze rozdělit na dvě skupiny. První je využití neutrální 
barvy, jako je černá nebo případně i tmavě šedá barva pro dílčí segmenty svítilny, 
doplněné hlavním segmentem vyvedeným v pastelové barvě, jako jsou například 
modrá, žlutá, uvedené na Obr. 21, doplněné o polstrování ve stejné barvě. Druhé řešení 
představuje barevné provedení odkazující přímo na její určení. To může být  např. 
maskáčové provedení určené pro armádu nebo pro myslivce a trampy.

V tomto případě jde o produkt, který může sloužit také jako doplněk při práci. Bude 
užíván ve stísněných a náročných podmínkách spolu s pracovními nástroji i k tomuto 
musí být přihlíženo a z ohledem na možné užívání voleno barevné řešení. Pro tyto 
podmínky jsou vhodné neutrální barvy, především tmavé, černé provedení.

obr 21. Barevné řešení 1 
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7.3 Grafické řešení 
Grafické řešení ruční svítilny přenechává hlavní funkci barevné kombinaci, které tvoří 
sama o sobě grafikou prezentaci svítilny. Tělo svítilny mimo ovládací prvky obsahuje 
pouze logo svítilny umístěné na hlavním segmentu v oblasti víčka kryjícího baterie. 
Logo ruční svítilny vychází ze stylizovaného čelního pohledu na svítilnu a tvoří 
výsledný kruh, který poukazuje na charakteristický tvar svítilny. Tento stylizovaný 
náhled je doplněn o název ruční svítilny – MyLight.

Zvolený název MyLight, v českém jazyce MojeSvětlo, jednoduchým slovním spojením 
dokonale popisuje tuto svítilnu a vystihuje její filozofii. Svítilna je určena pro člověka, 
jako jeho pomocník, jako jeho opora, jako jeho světlo, pro jeho bezpečí a pohodlí. 
Název také poukazuje na blízkost této svítilny člověku, které je také fyzicky dosaženo 
umístěním na předloktí uživatele.

obr 22. Barevné řešení 2 

obr 23. Logo MyLight 

obr 24. Grafiké symboly ovládacího tlačítka 
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7.4 Závěr
Takto koncipovaná ruční svítilna si žádá větší škálu barevných provedení, v kterých ji 
lze zakoupit. Umožňuje tak individualizaci vzhledu každému jejímu uživateli, taková 
možnost je vždy zajisté výhodou.

obr 25. Detail logo MyLight 
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8 koNsTRUkčNĚ-TECHNoloGICkÉ ŘEŠENí

8.1 Úvod
V designerském návrh nesmíme opomíjet konstrukční hledisko. Designer musí umět 
připravit návrh, který ve své finální podobě bude možné vyrobit sériově nebo kusově 
podle jeho zaměření. Z tohoto důvodu musí designer jasně určit rozměry jednotlivých 
částí, jejich materiálovou skladbu, popsat jaké vnitřní mechanismy budou nejvhodnější 
a jakou elektroniku zvolit. Celkové designerské řešení se opírá o řadu technologických 
prvků a postupů. Navržený produkt by měl být co nejjednodušeji vyrobitelný a při 
volbě správného výrobního procesu dospět k minimalizaci nákladů na jeho produkci.

8.2 Rozměry
Celkové rozměry a jednotlivé proporce musí být vhodně zvoleny, v tomto případě 
rozměrové řešení vychází z průměru předloktí a jeho průměrné hodnoty. Základní 
uspořádání svítilny s jedním hlavním segmentem a jedenácti dílčími segmenty je 
výchozím řešením. Vnitřní průměr v tomto uspořádání je 70 mm a byl zvolen jako 
základní rozměr, který bude doplňován dalšími segmenty. Variabilita celého systému 
tak umožňuje měnit celkové rozměry podle požadavků a nároků jednotlivého uživatele. 
V tomto konkrétním případě a zvoleném způsobu užívání produktu je to nezbytným 
řešením.

8.2.1 Rozměry segmentu se světelným zdrojem
Jednotlivé dílčí segmenty jsou dlouhé 52 mm, široké 20 mm (šířka se spojovacím 
mechanismem). Výška segmentuje v přední části 10 mm se postupně směrem vzad 
z ergonomických důvodů zužuje na výšku 5 mm. Přední část s LED čipem je nakloněna 
o úhel 40° vzhledem k vertikále.

130

20

52

3342

70

90

obr 26. Celkové rozměry
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8.2.2 Rozměry segmentu se zdrojem energie
Hlavní segment obsahující baterie je 130 mm dlouhý, široký 40 mm (šířka se spojovacím 
mechanismem) a vysoký 15 mm. Přední část s LED čipy je opět nakloněna v úhlu 40° 
od vertikály.

8.3 konstrukce
Návrh ruční svítilny si zakládá na variabilitě konstrukce z jednotlivých segmentů, 
která umožňuje flexibilně upravovat velikost a také tvar svítilny. Koncept svítilny 
využívá hlavního segmentu jako jediného zdroje energie pro celou svítilnu. Energie je 
k jednotlivým LED čipům dopravována obvodem umístěným ve spojovacím/upínacím 
mechanismu svítilny, který funguje jako konektor.

8.3.1 konstrukce segmentů
Dílčí segmenty svítilny jsou navrženy pro výrobu z umělé hmoty. Každý segment by byl 
vyráběn vstřikováním do formy jako jeden kus společně se spojovacím mechanismem 
a konektorem pro přívod elektrické energie. Do tohoto dílu by poté byl vložen LED 
čip s rezistorem a optikou, venkovním krytím a konektorem pro spojení s obvodem. 
Stejný způsob konstrukce byl zvolen také u hlavního segmentu se zdrojem energie. 
V tomto segmentu se však nachází kromě světelného zdroje, optiky a konektorů také 
baterie a ovládání svítilny. Přístup k bateriím je řešen jednoduchým víčkem, které je 
nasazeno v zadní části dílu. Víčko se oddělává a nasazuje stejně jako u značkovacích 
fixů. Je vybaveno těsněním pro ochranu baterií a elektrických spojů uvnitř segmentu 
proti vlhkosti a znečištění.

8.3.2 konstrukce spojovacího/upínacího mechanismu
Spojovací/upínací mechanismus slouží nejen jako prostředek pro spojení jednotlivých 
segmentu a upevnění svítilny na předloktí, ale také zastává funkci elektrického obvodu. 
Konstrukce tohoto mechanismu je inspirována klipy používanými například u batohů 
a využívá pružnosti umělé hmoty. Je navržen, tak aby šlo s mechanismem jednoduše 

obr 27. Řez svítilnou
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pracovat. Mechanismus je vybaven konektory přivádějící elektrickou energii k LED 
čipům.

8.4 světelný zdroj
Jako zdroj světla byly zvoleny bílé LED čipy, které poskytují dostatečný světelný 
výkon, jsou odolné vůči nárazům a mají výrazně delší životnost oproti žárovkám. Pro 
volbu tohoto světelného zdroje hraje i menší spotřeba energie, klesající náklady na 
produkci této součástky a především kompaktní rozměry. LED čipy budou již vybaveny 
vlastním odporem, nebo k nim bude do obvodu zapojen rezistor o požadované hodnotě 
odporu.

8.5 Baterie
Baterie jsou nedílnou součástí ručních elektronických zařízení. Pro napájení 
ruční svítilny této koncepce byly zvoleny dvě dobíjecí Li-Ion baterie s napětím 
3.7 V a kapacitou 350 mAh o velikosti AAA článku. Tyto baterie dostatečně pokryjí 
spotřebu 13 a více sériově zapojených LED diod. 

8.6 Materiály

8.6.1 Jednotlivé segmenty svítilny
Tvarování i konstrukce dílčích segmentů svítilny je navržena tak, aby byla odolná 
vůči vnějšímu mechanickému poškození. Jako nejvhodnější materiál pro výrobu 
jednotlivých segmentů byla zvolena umělá hmota, konkrétně polyamid vhodných 
vlastností. Tento materiál se vyznačuje vysokou odolností vůči oděru, ale také 
chemickým činidlům. Vyniká také vysokou pružností a snadnou údržbou. 

obr 28. Detail klipového spojovacího mechanismu svítilny 
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8.6.2 Polstrování
Polstrování vnitřní části musí splňovat nároky kladené na materiál z hlediska ergonomie 
a také jeho vlastností. Pro dosažení dostatečné poddajnosti materiálu vzhledem k tvaru 
předloktí a zajištění pevné fixace se jeví jako nejvhodnější materiál EVA. Tento 
materiál se dá lehčit a dosáhnout tak požadovaných vlastností, které jsou kladeny na 
vnitřní polstrování tohoto návrhu.

8.7 Závěr
Z konstrukčně-technologického hlediska se jedná o složitější produkt, který klade důraz 
na vyspělost zvolených výrobní technologií a postupů. Využívá však mechanických 
vlastností různých materiálů, čímž se snaží zjednodušit a také zlevnit výrobu.

8.6.2

8.7
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9 RoZBoR DalŠíCH FUNkCí DEsIGNERskÉHo NávRHU

9.1 Úvod
Designerský návrh musí brát na zřetel spoustu dalších požadavků a funkcí. Každý 
nový produkt totiž ovlivňuje své bezprostřední okolí. Ovlivňuje ho nejen tím, že je 
vyráběn a je nutné zpracovat suroviny, zkompletovat finální produkt, ale také tím jak 
působí na veřejnost, jaké si získá postavení na trhu. Tato část bakalářské práce se 
zaměří na tuto problematiku.

9.2 Psychologická funkce
To, jak člověk vnímá daný produkt, ovlivňuje řada věcí. Výraznou roli v tomto hraje 
smyslové vnímání člověka. První co člověk vidí je tvar a barevné řešení, dále je důležitá 
struktura povrchu a také jestli produkt vydává nějaký zvuk nebo vůni. V tomto návrhu 
designu ruční svítilny nejvíce ovlivňují její tvarování ergonomické požadavky, ale 
i přesto návrh nezapomíná na estetické požadavky. Tvarování návrhu je dynamické 
a člověka nutí nad produktem přemýšlet. Jemný a matný povrch navozuje příjemný 
pocit z dotyku.

Je známo, že různé barvy působí na člověka odlišně. V tomto případě jsou vhodnější 
spíše neutrální barvy, které by se měly objevovat u stěžejní části produkce. Určitě by 
nebylo dobré opomíjet výrazné barvy z důvodu možnosti využít svítilnu jako doplněk 
nebo také jako dominantní část, kontrast barevnosti oblečení a svítilny.

Návrh svítilny nepůsobí příliš honosným dojmem. Jedná se o produkt běžného denního 
užívání. Celkový vzhled není podbízivý a je na každém člověku čím a jestli vůbec jej 
osloví. Z pohledu určení pro určitou skupinu uživatelů navržená svítilny necílí čistě na 
vybranou skupinu. Dá se však předpokládat, že výraznější zájem o takto řešenou ruční 
svítilnu projeví mladá a střední generace, které se bude chtít odlišit a nebo vyzkoušet 
něco nového. Návrh nerozlišuje mezi pohlavím uživatele, konstrukce umožňuje 
jednoduché přizpůsobení se jednomu nebo druhému, i když samotné umístění ruční 
svítilny na předloktí nevyžaduje specifické úpravy pro muže a ženy.

9.3 Ekonomická funkce
Cena výrobku je pro spoustu potencionálních uživatelů důležitým faktorem ovlivňujícím 
jejich konečné rozhodnutí, zda zakoupit nebo nezakoupit tento produkt. Cenová relace 
finálního produktu se odráží již v navrhovacím procesu a postupně se vyvíjí s požadavky 
na daný produkt. Cena této ruční svítilny se výrazně odvíjí od velikosti série, v které 
se bude vyrábět a také kde se bude vyrábět. Závislost ceny na materiálu není tak velká, 
převážná část svítilny je vyráběna z umělé hmoty a všechny díly jsou totožné, čím se 
náklady na výrobu zásadně snižují. Tento návrh však klade poměrně vysoké nároky 
na technologii výroby, konkrétně v České republice se v současnosti nachází 2 až 
3 společnosti zabývající se výrobou plastových dílů, které by byly schopny vyrábět 
plastová těla segmentů svítilny. Druhou finančně nejnáročnější položkou při výrobě 
celé svítilny jsou LED čipy. Jejich výroba je s rostoucím požadavkem na kvalitu 
a výkon technicky náročnější a to se promítá na jejich ceně. 
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Ruční svítilna by se pohybovala ve středu nabídky. Cenová relace by byla v rozmezí 
1 000–2 000 Kč, a to především kvůli výrobním technologiím spojených s navrženou 
konstrukcí ruční svítilny, náklady na vývoj tohoto produktu a také zavedení do sériové 
produkce. Do budoucna lze počítat s postupným poklesem ceny díky snižování nákladů 
na její výrobu.

9.4 sociální funkce

9.4.1 Zájmy společnosti
Tento návrh ruční svítilny přináší nový pohled na tento druh produktu. Přináší nový 
životní styl, novou filozofii ručních svítilen. Neukazuje ruční svítilnu pouze jako věc, 
která svítí a umožňuje člověku orientaci za nepříznivých světelných podmínek. Ale 
prezentuje ruční svítilnu jako produkt, který uživatele podrží, neomezí ho v činnostech, 
poskytne mu pohodlí a dostatečně zajistí orientaci v daném místě. Idea finálního 
výrobku nemá, jak již bylo uvedeno dříve, přímo specifikovanou cílovou skupinu. 
Potencionální uživatelé jsou ve všech věkových i sociálních skupinách. Vzhledem 
k charakteru svítilny lze předpokládat, že ruční svítilna nejpravděpodobněji najde 
uplatnění od dětí až po střední generaci, u aktivních lidí všeho druhu, a to na celém 
světě. 

Tradice ručních svítilen je dlouhá a zavedení tohoto řešení ruční svítilny do portfolia 
firmy s tradicí výroby svítilen zajisté zvýší její image. Nebo pomůže prorazit nové 
společnosti v tomto segmentu na trh.

9.4.2 Ekologie
Každá lidská činnost, každý výrobek je zátěží pro přírodu. Snahou designera by mělo 
být navrhovat produkty tak, aby zatěžovaly přírodu co nejméně. Většina použitých 
materiálů na ruční svítilně je snadno recyklovatelná nebo se dá také šetrně zlikvidovat. 
I přes větší nároky na výrobní technologie lze zavést výrobu ve více regionech a zkrátit 
tak cestu surovin, dílů do výroby a také výsledného výrobku ke koncovému uživateli. 
Svítilnu lze také balit do minima obalového materiálu, který může být recyklovatelný 
nebo snadno odbouratelný v přírodě, např. papír. Z důvodu sériové výroby a usnadnění 

obr 29. Vizualizace využití svítilny MyLight
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užívání ruční svítilny je zvolena strategie výměny poškozeného segmentu za nový 
místo jeho opravy. Oprava by byla náročná, segment se dá jednoduše recyklovat 
a použité materiály naleznou další využití.

9.4.3 Etika
Návrh ruční svítilny byl vytvořen tak, aby byl originální, ale zároveň nikoho neurážel 
a nebyl nijak vulgární. Je koncipován s ohledem na aktivní způsob života a jako 
pomůcka při práci. Design není inspirován žádnou ideologií ani není přímo určen pro 
kontroverzní nebo radikální skupiny ve společnosti jako prostředek propagace jejich 
přesvědčení.

9.5 Závěr
Koncept ruční svítilny na předloktí přináší nové řešení, které závisí na reakci široké 
veřejnosti, na to jak jej přijme a zda dokáže ocenit jeho přednosti. V této části bakalářské 
práce byly popsány jednotlivé aspekty návrhu ovlivňující reakce na nový design, na 
nový pohled na ruční svítilny jako takové.

9.4.3

9.5
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Závěr

ZávĚR

Práce na projektu designu ruční svítilny nejdříve vycházela pouze z všeobecné znalosti 
daného produktu, po technické i konstrukční stránce. Toto však bylo výhodou v prvotní 
fázi tvorby nového designu ruční svítilny, i když první skici a návrhy vycházely 
z klasické představy o ruční svítilně jako předmětu válcového tvaru. Jednoduché 
technické řešení ruční svítilny skládající se ze zdroje energie - baterie, jednoduchého 
obvodu a světelného zdroje umožnilo hledat její nové tvarové řešení. Toto tvarové 
řešení začalo u hranatých objektů a postupným vývojem a hledáním dospělo přes řadu 
variant k finálnímu řešení celého projektu. Toto tvarové hledání probíhalo v úzkém 
propojení s osvojováním historických aspektů a postupného vývoje ručních svítilen. 
Od konce 19. století, kdy bylo toto elektrické zařízení patentováno se na trhu objevilo 
velké množství zajímavých svítilen, které vynikaly nejen svým designem, ale také 
filozofií a jistým příběhem. Všechny tyto poznatky postupně vedly k vytvoření návrhu 
usilujícího o nový pohled na již tradiční a tvarově ustálený produkt.

Hledání finálního tvaru návrhu je výsledkem nového pohledu na ruční svítilny, nejen 
jako přenosného zdroje světla. Pojetí představené v této práci bere ruční svítilnu jako 
přirozenou součást člověka. Je pojata jako pomocník, jako ochránce uživatele. V tomto 
duchu byl pro svítilnu zvolen název MyLight, který jednoduchým slovním spojením 
popisuje celou filozofii svítilny a důvody vedoucí k jejímu vzniku. Svítilna primárně  
nezastává funkci osvítit co nejvzdálenější prostranství nebo objekty, hlavním prostorem 
působnosti je blízké okolí jejího uživatele. Nedílnou součástí tohoto konceptu je také 
reflexní a bezpečnostní funkce svítilny, kdy slouží jako světelný bod informující 
o přítomnosti člověka na určitém místě, jako je např. chůze podél vozovky v nočních 
hodinách.

Celá svítilna je charakteristická svým atypickým tvarováním, které vychází především 
ze vzájemného vztahu s člověkem. Toto tvarové a konstrukční řešení je výsledkem 
hledání onoho nového pohledu na svítilnu, jako na součást člověka, jeho pomocníka. 
Umístění na předloktí přináší uživateli nový a inovativní produkt, který otevírá 
další možnosti využití ruční svítilny. Konstrukce složená z jednotlivých segmentů 
nabízí velkou variabilitu celého systému, od možnosti snadné změny velikosti, až po 
kompaktní rozměry při přepravě nebo skladování. Hlavní předností této svítilny je 
volnost, svoboda, na kterou byl kladen důraz již od samého začátku tvůrčího procesu. 
Tato volnost umožňuje uživateli usnadnit práci při zhoršených světelných podmínkách, 
ale také úplně nové aktivity, které vyžadují volnost obou rukou.

Návrh vychází ze standardních výrobních technologií používaných v současnosti 
a snaží se z nich využít to nejlepší z ohledem na výrobní náklady a výslednou 
cenu produktu. Konstrukce ze stejných segmentů a hlavní materiál - umělá hmota 
(polyamid), zajišťují postupně klesající náklady na velkosériovou výrobu.
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Seznam použitých zkratek

sEZNaM PoUžITÝCH ZkRaTEk

EVA - Ethylen Vinyl  Acetát 
HID - High Intensity Discharge
LED - Light Emitting Diode
PCB - Printed Circuit Board
SLT - Smart Light Technology
USA - United States of America
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