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ABSTRAKT 
Náplní této bakalá�ské práce je návrh stolního svítidla, respektující základní 
ergonomické a technologické požadavky. Mým cílem bylo vytvo�it lampu, která by 
byla praktická a zárove� výtvarn� zajímavá a vkusn� by doplnila interiér moderního 
bytu nebo kancelá�e. Díky �ešení, kdy se t�lo lampy skládá z n�kolika stejných �ástí, 
by její výroba byla velmi ekonomická. 
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ABSTRACT 
The content of this bachelor thesis is design of table lamp, respecting basic 
ergonomic and technologic rules. My aim was to create a lamp, which is useful and 
in the same time visualy interesting and which can fit in an interior of modern room 
or office. Thanks to solution, when the construction consists of several same parts, 
the manufacturing is very economic. 
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ÚVOD 
Není pochyb o tom, že správné osv�tlení je d�ležitou podmínkou pro dobrou 
psychickou i fyzickou kondici �lov�ka a nutnou podmínkou pro zajišt�ní uspokojivé 
ergonomie práce. P�i �tení nebo kreslení, když není k dispozici dostatek denního 
sv�tla, bývá nej�ast�jším zdrojem sv�tla stolní lampa. Zam��il jsem se na tuto v�c 
každodenní pot�eby, s úmyslem vytvo�it takový návrh, který by v sob� spojoval 
praktickou funkci s estetickým vzhledem a který by byl vyrobitelný s použitím 
sou�asných technologií. 
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1 VÝVOJOVÁ ANALÝZA 
 
1.1 Zdroje sv�tla 
Hlavním prvkem, který p�edur�uje podobu svítidla, bývá použitý sv�telný zdroj. Zde 
tedy uvedu jednotlivé zdroje používané od po�átk� um�lého osv�tlení až do dneška. 
 
1.1.1 Ohe� 
Ohe� je prvním um�lým zdrojem sv�tla, který lidé za�ali používat. Svítili si s ním 
v jeskyních a krom� osv�tlení plnil taky další funkce, sloužil jako zdroj tepla, 
k tepelné úprav� jídla a k ochran� p�ed dravou zv��í. Nejd�ív lidé získávali ohe� 
pouze tehdy, když blesk zapálil strom a oni odnesli ho�ící v�tev nebo uhlíky. Takto 
získaný ohe� museli nep�etržit� udržovat a chránit p�ed uhasnutím. Velkým objevem 
bylo, když se nau�ili ohe� rozd�lávat. Známe n�kolik zp�sob� rozd�lávání ohn�:  
t�ením za pomoci tzv. lukové vrta�ky, k�esáním, v polynésii tzv. oh�ovým pístem. 
 
1.1.2 Pochodn� 
Vylepšením ho�ící v�tve vznikla pochode�. Je to ty� na konci napušt�ná smolou 
nebo olejem, konec m�že být taky omotaný tkaninou, která je napušt�ná ho�lavou 
látkou. Zdroj sv�tla tím pádem nebyl vázaný na jedno místo, lidé si mohli svítit t�eba 
p�i cest� v noci. 
 
1.1.3 Sví�ka 
Skládá se z knotu a ho�lavého t�la. Tím býval nejd�íve l�j nebo v�elí vosk, 
u dnešních sví�ek se používá stearin. Teplem plamene se taví materiál t�la, je 
nasáván knotem a z jeho povrchu se odpa�uje a ho�í. Výhodou sví�ky je pom�rn� 
stálý plamen, nevýhodou malá odolnost proti v�tru a malá svítivost, pro osv�tlení 
místnosti bylo pot�eba n�kolik svící. Sví�ky se pro osv�tlování používaly celý 
st�edov�k a i dnes se používají p�i zvláštních p�íležitostech (na váno�ním strome�ku, 
na h�bitovech). 
 
1.1.4 Petrolejová lampa 
Petrolejové lampy se za�aly používat v 19. století. Lampu tvo�í nádržka na petrolej, 
knot a sklen�ný cylindr, který chrání plamen p�ed v�trem a vytvá�í komín, díky 
kterému plamen nasává vzduch. Tyto lampy jsou odoln�jší proti v�tru než sví�ky 
a i dnes se ob�as používají, t�eba v chatách, kde není zavedená elekt�ina. 
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1.1.5 Plynová lampa 
Vynálezce plynového sv�tla je Angli�an William Murdoch, který roku 1792 sestrojil 
plynové osv�tlení svého domu. Plynové lampy m�ly p�íjemné sv�tlo a od 19. století 
se používaly pro ve�ejné osv�tlení ve velkých m�stech. Pro osv�tlení v interiéru se 
používaly z�ídka. 
 

 

 
 
1.1.6 Oblouková lampa 
Po objevu elekt�iny se v�dci a vynálezci pokoušeli využít ji v r�zných oblastech, 
osv�tlování bylo jednou z nich. Angli�an Humprey Davy sestrojil roku 1808 první 
obloukovou lampu, která však ješt� nebyla prakticky použitelná. Lampu dále 
zdokonalili francouzští fyzikové Foucault a Duboscq a kone�n� roku 1880 �eský 
vynálezce František K�ižík, který ji dovedl k praktické použitelnosti. Lampa 
obsahuje dva uhlíky, mezi kterými je elektrický výboj, který zá�í. Uhlíky postupn� 

Obr. 1.2 Plynová lampa 

Obr. 1.1 Petrolejová lampa 
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uho�ívají, proto se lampa musí �asto se�izovat. Pozd�jší lampy byly vybaveny 
mechanismem, který automaticky se�izoval vzdálenost mezi uhlíky. Obloukové 
lampy vydávaly jasné bílé sv�tlo, v p�ípad� tzv. Beckovy lampy má sv�tlo tém�� 
shodné spektrum jako denní. Používaly se pro ve�ejné osv�tlení, jako projek�ní 
lampy a n�kdy pro osv�tlení domácností. 
 

 

 

 
 
1.1.7 Žárovka 
První žárovku vyrobil roku 1854 n�mecký mechanik Heinrich Goebel, m�la však 
krátkou životnost, vlákno se brzy p�epálilo. Ameri�an Thomas Alva Edison po 
experimentech s �adou materiál� p�išel na dostate�n� trvanlivý materiál - zuhelnat�lé 
bavln�né vlákno. Tento objev u�inil v roce 1879. Nebyl však sám komu se povedlo 
vyrobit použitelnou žárovku. Joseph Wilson Swan použil na výrobu vlákna 
zuhelnat�lý bambus se stejným úsp�chem. Po soudních p�ích o prvenství objevu se 
nakonec oba konkurenti rozhodli spolupracovat a založili továrnu na výrobu žárovek. 
Tehdejší žárovky m�ly životnost pouhých 40 hodin. Žárovka p�inesla zásadní pokrok 
do osv�tlování. K jejímu rozsvícení sta�ilo zmá�knout vypína�, žádné dopl�ování 
paliva, zapalování, se�izování knotu jako u d�ív�jších lamp. V roce 1908 byla 
vyrobena první žárovka s wolframovým vláknem, což p�ineslo prodloužení 
životnosti a v roce 1934 bylo vyrobeno vlákno dvojit� spirálovit� vinuté, díky �emuž 
se zvýšil sv�telný tok žárovky. V této podob� se žárovky používají dodnes. Na konci 
roku 2008 rozhodla komise Evropské unie z d�vodu úspory energie o postupném 
zákazu prodeje žárovek po�ínaje rokem 2009, k úplnému ukon�ení prodeje žárovek 
má dojít r. 2016. 
 
1.1.8 Zá�ivka 
Prvním p�edch�dcem zá�ivek byly neonové trubice sestrojené ve 20. letech 20. 
století. Používaly se a dodnes používají k reklamním ú�el�m.  Jejich postupnými 
úpravami a zkoušením nových materiál� se dosp�lo až k zá�ivkám vydávajícím bílé 
sv�tlo. P�vodn� se vyráb�ly jen ve form� rovných trubic, dnes se vyrábí 
i v kompaktních formách (tzv. úsporné žárovky), které je možné našroubovat do 
b�žné patice E27 místo žárovky. Z d�vodu úspory energie se pro osv�tlování 
interiér� používají �ím dál �ast�ji, místo klasických žárovek. 
 

Obr. 1.3 Oblouková lampa 
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1.1.9 LED diody 
Polovodi�ové diody jsou sou�ástky používané k usm�r�ování st�ídavého el. proudu 
a dalším ú�el�m. V roce 1962 se poda�ilo vyrobit první diodu vydávající sv�tlo, m�lo 
�ervenou barvu. T�mto svítícím diodám se �íká LED (Light Emitting Diode). 
Postupn� se vyvíjely další barvy. V roce 1995 byla vyrobena dioda p�ímo vyza�ující 
bílé sv�tlo. Nevýhodou tehdejších diod byla nízká svítivost, která je p�edur�ovala 
pouze do role signaliza�ních prvk� (displeje kalkula�ek a jiných p�ístroj�, kontrolky 
atd.) Další vývoj se zam��il na zvyšování výkonu a ú�innosti a v sou�asnosti tvo�í 
LED diody jako sv�telné zdroje konkurenci žárovkám a zá�ivkám. 
 
1.2 Vývoj tvar	 
Vzhled lamp je ur�en jednak principem funkce, ovšem projevuje se na n�m také 
doba ze které lampa pochází. Jednak stylem oblíbeným v daném období a také tehdy 
dostupnými materiály a technologiemi. Olejové lampy byly keramické nádoby 
oblých tvar�, n�kdy byly zdobené ornamenty a dekoracemi. U sví�ek se základní 
tvar moc zm�nit nedá, o to více se lidská tvo�ivost a zru�nost projevila p�i výrob� 
svícn�. Do konce 18. století se pro osv�tlování interiér� používaly svíce nebo lou�e, 
tedy zdroje s otev�eným ohn�m. V �ín� vymysleli vylepšení - lampión. Plamen byl 
skrytý uvnit� pr�svitného papíru, což poskytovalo m�kké rozptýlené sv�tlo. Papírové 
stínítko bylo �asto barvené a zdobily ho obrázky a dekorace. Lampióny se dodnes 
ob�as používají pro navození sváte�ní, pohádkové atmosféry. Pr�svitné stínítko se 
v Evrop� za�alo používat až v 19. století s nástupem petrolejových lamp. Jejich 
plamen byl p�íliš jasný a osl�ující, proto byl �asto krytý stínítkem z mlé�ného skla. 
První elektrické lampy se žárovkou vycházely tvarov� práv� z petrolejek. 
S nástupem secesního stylu se také lampy pokryly ornamenty a reliéfy a jejich 
stínítka byla vyráb�na podobnou technikou jako kostelní vitráže. Nejznám�jšími 
tv�rci svítidel té doby jsou ameri�an Louis Comfort Tiffany a francouz Émil Gallé. 
Ve 20. letech 20. století se prosadil funkcionalismus a od ornament� a dekorací se 
upustilo. Zejména škola Bauhaus zavedla jednoduché tvary vycházející z funkce 
daného výrobku. Lampy z té doby jsou ú�elné, bez zbyte�ných ozdob. Stínítka jsou 
n�kdy plechová, neslouží už k rozptýlení ostrého sv�tla, ale k jeho nasm�rování do 
požadované oblasti. P�ibyla možnost polohování, bu� ramenem, nebo pozd�ji husím 
krkem. S nástupem moderních sv�telných zdroj� jako halogenové žárovky, zá�ivky 
a LED diody získali návrhá�i více volnosti. Sou�asná svítidla jsou �asto hravá, 
minimalistická, futuristická,  n�kdy jsou to naopak napodobeniny historických lamp, 
vyrobené ovšem za použití moderních materiál� a �asto jsou to prost� klasické stolní 
lampy, které ni�ím nep�ekvapí, ale taky nezklamou. V dnešní dob� se ve vzhledu 
stolních lamp více projevuje individualita a vkus designéra, než tomu bylo d�íve, kdy 
byl ur�ující p�evládající um�lecký sloh. 
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Obr. 1.5 Lampa od Louise 
Tiffaniho 

Obr. 1.4 Secesní lampa 
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Obr. 1.6 Lampa Kandem od 
Marianne Brandtové – škola 
Bauhaus 
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2 TECHNICKÁ ANALÝZA 
 
2.1 Veli�iny pro m��ení a popis sv�tla 
Sv�tlo je elektromagnetické zá�ení o vlnových délkách 400 - 720 nm. Zá�ení s v�tší 
nebo menší vlnovou délkou �lov�k nevidí, u infra�erveného a ultrafialového zá�ení 
však m�že vnímat jeho ú�inky. Infra�ervené zá�ení má vlnovou délku v�tší než 720 
nm, vydávají ho všechny žhavé t�lesa a pokud dopadá na t�leso, m�že ho oh�át. 
Žárovky vydávají hodn� infra�erveného zá�ení, proto od nich �lov�k m�že cítit teplo. 
Ultrafialové zá�ení má vlnovou délku menší než 400 nm, zp�sobuje opálení k�že. 
Pro odhad síly sv�telného zdroje se �asto používá jednotka watt, což však není 
z fyzikálního hlediska správn�. Watt udává p�íkon, to znamená, kolik elektrické 
energie sv�telný zdroj odebírá. Jenom �ást této energie však p�em�ní na sv�tlo. 
R�zné zdroje m�žou mít r�znou ú�innost a tím pádem p�i stejném p�íkonu jeden 
m�že svítit více než druhý. Fyzikální veli�ina používaná pro sílu sv�telného zdroje je 
sv�telný tok, má jednotku lumen [lm]. Ideální sv�telný zdroj, který p�em�ní všechnu 
elektrickou energii na sv�tlo, má ú�innost 683 lm/W. To znamená, že každý watt 
elekt�iny p�em�ní na 683 lumen� sv�tla. Takový zdroj neexistuje, všechny sou�asné 
zdroje mají ú�innost mnohem nižší. 
 
2.2 Sou�asné sv�telné zdroje z technického hlediska 
 
2.2.1. Žárovka 
Žárovka se skládá ze sklen�né ba�ky, ve které je wolframové vlákno, kterým protéká 
elektrický proud. Pr�chodem proudu se vlákno zah�ívá na vysokou teplotu a zá�í. 
Ba�ka bývá u malých žárovi�ek vzduchoprázdná, u normálních velikostí pln�ná 
sm�sí dusíku a argonu. Žárovka vydává nažloutlé až bílé sv�tlo, jeho spektrum je 
spojité, to znamená, že obsahuje všechny barvy. Díky tomu má žárovka v�rné podání 
barev. Bohužel toto spektrum pokra�uje i mimo viditelnou oblast do infra�ervené 
a žárovka vydává mnohem více tepelného zá�ení než sv�tla. S tím se musí po�ítat p�i 
návrhu svítidla a �ásti, které jsou v bezprost�ední blízkosti žárovky (jako t�eba 
objímka), musí být z dostate�n� tepeln� odolného materiálu. Sv�telná ú�innost 
žárovek je 10 - 15 lm/W. Žárovky se vyrábí jak pro sí�ové nap�tí 230 V, tak pro nižší 
nap�tí. Žárovky pro osv�tlování interiér� se šroubují do standardizované patice E27. 
Životnost žárovky je nízká, okolo 1 000 hodin provozu, to je však kompenzováno její 
nízkou cenou. 
 
2.2.2 Halogenová žárovka 
Halogenová žárovka má ba�ku pln�nou plynem s p�ím�sí halogenu. To zvýší 
životnost wolframového vlákna a zvýší sv�telný tok žárovky. Má v�rné podání 
barev, její sv�tlo není tak nažloutlé jako u oby�ejných žárovek. Vyrábí se v�tšinou 
pro nízké nap�tí 12 V, existují i žárovky pro sítové nap�tí 230 V, ale jsou podstatn� 
dražší. Halogenové žárovky jsou menší než klasické, bývají v�tšinou vybavené 
reflektorem, který sv�tlo ze zadní strany odráží dop�edu, nesvítí tedy do všech sm�r�, 
ale v kuželu dop�edu. Sv�telná ú�innost je okolo 20 lm/W, životnost až 2 000 hodin. 
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2.2.3 Zá�ivka 
Zá�ivka je nízkotlaká rtu�ová výbojka. Tvo�í ji sklen�ná trubice napln�ná argonem 
a parami rtuti. Na koncích jsou elektrody, mezi kterými probíhá v plynu elektrický 
výboj. Ten vyza�uje neviditelné ultrafialové zá�ení, které dopadá na st�ny trubice. Ty 
jsou pokryté bílým luminoforem, který po dopadu UV paprsk� bíle zá�í. Spektrum 
zá�ivky není spojité, proto nemá tak v�rné podání barev jako t�eba žárovka. Starší 
typy zá�ivek pracují p�ímo se sí�ovým nap�tím o frekvenci 50 Hz, jejich sv�tlo tedy 
bliká s frekvencí 100 Hz, to m�že unavovat o�i. M�že to zp�sobit také tzv. 
stroboskopický jev, kdy se pohybující se p�edm�ty m�žou jevit jako nehybné, proto 
se takovéto osv�tlení z bezpe�nostních d�vod� nemá používat v pr�myslových 
provozech. Nov�jší typy a všechny kompaktní zá�ivky mají zabudovaný elektronický 
p�ed�adník, který zvýší frekvenci sí�ového nap�tí na 30 kHz. To už je vyšší 
frekvence, než dokáže lidské oko vnímat, proto sv�tlo zdánliv� nebliká. Dnes jsou 
dostupné r�zné odstíny sv�tla, od chladných namodralých až po teplé nažloutlé. 
Zá�ivky se vyrábí jak ve form� rovných trubic, tak v kompaktní podob� pro 
našroubování do žárovkové patice E27. Sv�telná ú�innost zá�ivky je 50 - 100 lm/W, 
životnost okolo 10 000 hodin provozu. 
 

Obr. 2.1 Halogenová žárovka 



 

Strana 19 
 

������������������
 

 

 
 
2.2.4 LED diody 
Jsou to polovodi�ové zdroje sv�tla, pracují pouze na nízké nap�tí (1,5 - 3,5V). Bílé 
LED se vyrábí jak s chladným namodralým sv�tlem, tak s teplým nažloutlým, 
podobn� jako zá�ivka ani LED dioda nemá moc v�rné podání barev. Hlavní výhoda 
LED diod je dlouhá životnost 30 000 - 100 000 hodin, nevýhoda vysoká cena. 
Výkonné LED diody mají ješt� jednu nevýhodu - pot�ebují chladi�. I v diodách 
vzniká p�i provozu teplo, na rozdíl od žárovek nebo zá�ivek ho však nevyza�ujou a to 
se v nich hromadí, pokud by nebyl zajišt�n odvod tepla chlazením, došlo by snadno 
k p�eh�átí. Sv�telná ú�innost v sou�asnosti prodávaných diod je 30 - 60 lm/W, 
v laborato�ích se poda�ilo vyrobit i pokusné exemplá�e s ú�inností  tém��  200 lm/W. 
Diody jsou dostupné jednotliv�, v modulech po n�kolika kusech (i do patice E27) 
nebo v pásech. 

Obr. 2.2 Kompaktní zá�ivka 
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2.3 Materiály používané v konstrukci lamp 
Pro t�lo lampy se �asto používají kovy: ocel, hliník, d�íve i bronz. V�tšinou mívají 
povrchovou úpravu, n�kdy jsou pouze broušené. Pro pr�svitná stínítka se používá 
mlé�né sklo, pokud je použit sv�telný zdroj, který se moc nezah�ívá, používá se 
mlé�né plexisklo, papír nebo i tkanina. Pro izolaci elektrických vodi�� se používají 
plasty, guma, porcelán. 

Obr. 2.3 LED modul do patice 
E27 
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3 DESIGNERSKÁ ANALÝZA 
 
Stolní lampy lze rozd�lit do dvou kategorií: dekorativní a pracovní. Dekorativní 
nej�ast�ji osv�tlují nep�ímým, odraženým sv�tlem, nebo sv�tlem které proniká skrz 
pr�svitné stínítko. V konstrukci se používají r�zné materiály, od skla, kov�, d�eva, 
plast� až po papír a tkaniny. �asto mívá �lov�k možnost upravit si lampu podle 
svého vkusu natvarováním pohyblivých �ástí, nebo m�že m�nit intenzitu a n�kdy 
i barvu sv�tla. Lampy, z druhé kategorie, pracovní, mívají v�tšinou jednodušší tvar 
bez dekorací, mezi používanými materiály p�evládá kov a plast. Mají také 
nastavitelný krk, nebo jiný pohyblivý systém umož�ující namí�it sv�tlo tam, kde je 
ho pot�eba, a stínítko, které zabra�uje osln�ní a osvícení zbytku místnosti. Najdeme 
modely minimalistické, organické, geometrické i retro. N�které lampy jsou zam��ené 
ryze prakticky, jiné p�edstavují spíše um�lecké objekty, u nichž je svícení jen 
vedlejší funkcí. 
 

 

 

Obr. 3.1 Zip, dekorativní stolní 
lampa, která vtipn� využívá zip� k 
regulaci intenzity sv�tla. 
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Obr. 3.3 Multi X, lampa pro 
technicky založené lidi. Její �lenitý 
krk p�ipomíná bortící se 
p�íhradovou konstrukci a p�sobí až 
zneklid�ujícím dojmem. 
 

Obr. 3.2 Daphine, lampa s 
odkrytým transformátorem. Je to 
p�íklad toho, že funk�ní prvky 
nemusí být vždy skryté pod 
povrchem, ale m�žou tvo�it i 
výrazný prvek estetický. 
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Obr. 3.5 Ra. Velmi naturalisticky 
tvarovaná lampa ve tvaru dvou 
had� výrazn� p�ipomíná artefakty 
z faraonského Egypta. Sv�telný 
zdroj je ukrytý ve spodní �ásti a 
sv�tlo je vedeno optickými vlákny 
skrz t�la had� a vystupuje z jejich 
tlam. T�la jsou pohyblivá a je 
možné jimi nasm�rovat sv�tlo. 

Obr. 3.4 Zed, na první pohled 
v�bec nep�ipomíná lampu. Její 
sv�telný zdroj je skrytý v t�le, a 
sv�tlo je vedeno pomocí optických 
vláken a vystupuje z drobného 
konce. Tato lampa nezachovává 
zažité kompozi�ní �len�ní 
podstavec - krk - sv�telný zdroj se 
stínítkem. Do hry tu vstupuje 
kontrast pom�rn� robustního t�la a 
subtilního, jakoby neukon�eného 
krku. Vzhledem p�ipomíná žížalu 
vylézající ze zem�. 
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Obr. 3.8 Kolekce USB lampi�ek, 
díky použití jedinné LED diody a 
uprost�ed zten�enému husímu krku 
mají tyto lampi�ky velmi elegantní 
tvar. Sv�tla sice moc nevydávají 
ale na osv�tlení klávesnice v noci 
to sta�í. 
 

Obr. 3.7 Další z jeho model� 

Obr. 3.6 Kolekci lamp ve 
zvláštním retro-fantastickém stylu 
vytvo�il n�mecký designér Frank 
Buchwald. Jeho lampy vypadají 
jako tajuplné p�ístroje z laborato�í 
19. století. 
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Obr. 3.10 Glasgow Table Lamp. 
Skotský designér David Taylor 
nápadit� vy�ešil upevn�ní žárovky 
v lamp� 

Obr. 3.9 Leaf Lamp. P�írodou se 
inspiroval francouzský designér 
Sofian Tallal, jeho lampa vypydá 
jako rostlina, vypína�e mají tvar 
stékajících kapek vody. 
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4 VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU 
 
4.1 První varianta 
Naprostá v�tšina stolních lamp má jednu v�c spole�nou: jeden sv�tený zdroj. Je 
ú�eln�jší vybavit lampu jednou žárovkou požadované svítivosti, než dv�ma nebo 
více slabšími. Toto však neplatí pro jeden z perspektivních sv�telných zdroj� 
sou�asnosti - LED diody. Ty se zatím nevyrábí v takové výkonosti, aby jediná dioda 
poskytla dostate�n� silné sv�tlo nap�íklad pro �tení. V lampách jich musí být vždy 
n�kolik, n�kdy i n�kolik desítek. Diody m�žou být zabudované p�ímo ve svítidle, 
nebo v modulech, tzv. "LED žárovky" s paticí E27, kterými lze nahradit žárovky ve 
stávajících svítidlech. I v p�ípad� kdy je lampa od po�átku konstruovaná pro LEDky, 
bývají v�tšinou koncentrované na jednom míst�. Mojí myšlenkou bylo oprostit se od 
tohoto zvyku a využít možnosti, dát tvar nejenom lamp�, ale i samotnému zdroji 
sv�tla. Tím myslím, že pokud použijeme žárovku, sv�tlo vychází z p�ibližn� kulové 
plochy, lineární zá�ivka má tvar válce, diody jsou v podstat� bodové zdroje sv�tla, 
a když už jich tam musí být více, tak pro� z nich nevytvo�it n�jaký obrazec. Jedním 
z nejzákladn�jších geometrických tvar� je kruh a ten se stal také hlavním motivem 
mého prvního návrhu. Lampa obsahovala diody uspo�ádané do kruhu, uprost�ed bylo 
prázdné místo, což vytvá�elo zajímavý protiklad k b�žnému, centralizovanému pojetí 
svítidel. 
 

 
 

 
4.2 Druhá varianta 
P�i práci na druhé variant� jsem využil k vedení a sm�rování sv�tla optická vlákna, 
což  umožnilo zakomponovat sv�telný zdroj do podstavce lampy. Tím pádem 
stínítko se zdrojem sv�tla by bylo nahrazeno pouze zakon�ením, výstupem sv�tla. 
Podstavec a zakon�ení je spojeno ohebným husím krkem, uvnit� kterého jsou optická 
vlákna. Tvar podstavce a zakon�ení je prohnutý kužel, husí krk má prom�nlivý 
pr�m�r, uprost�ed je nejten�í. Tato varianta je více než na technických aspektech 
založena esteticky, na harmonickém tvaru t�í �ástí, které na sebe plynule navazují 
a na kontrasu mezi velkým t�lem - podstavcem lampy a subtilním výstupem sv�tla. 
 

Obr. 4.1 První varianta 
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4.3 T�etí varianta 
Mým cílem p�i práci na t�etím návrhu, bylo vytvo�it lampu, která by se skládala 
z n�kolika identických segment�, jež by tvo�ily zárove� podstavec, krk i stínítko. Za 
výchozí segment jsem zvolil válec. Bylo by žádoucí, kdyby lampa umož�ovala 
nasm�rovat sv�tlo a zvýšit �i snížit jeho výšku tak, aby vyhovovala r�zn� vysokým 
lidem, p�ípadn� aby se dala používat na r�zn� vysokých stolech. Z tohoto d�vodu 
jsem musel vymyslet vhodné kloubové spojení, které by umož�ovalo pohyb 
v požadovaném rozsahu a zárove� aby nep�sobilo rušiv�. První co m� napadlo byl 
kloub podobný jako na kleštích nebo n�žkách, nakonec jsem ale usoudil, že by 
vypadal p�íliš robustn� a má pozornost se p�esunula jiné druhy. V úvahu p�ipadaly 
kulové klouby, které nabízejí více stup�� volnosti. Cht�l jsem však vést elektrický 
kabel skrz t�lo lampy, a tyto klouby to neumož�ovaly. 	ešení, které se mi nakonec 
líbilo nejvíc, byl kloub podobný potrubnímu kolenu. Umož�uje rotaci o 360°, vedení 
kabelu skrz a ve všech polohách zachovává plynulou siluetu lampy. Úhel mezi 
dv�ma segmenty p�i tomto �ešení z�stává konstantní. Zkoušel jsem varianty s úhlem 
60°, 90° i takové, kdy by v každém kloubu byl jiný úhel. Jako nejvíce harmonické 
a praktické �ešení m� p�ipadala pravoúhlá konfigurace, se �ty�mi válcovými 
segmenty spojenými t�emi navzájem stejnými klouby. Využití válce jako základního 
tvaru nabízí jako nejp�irozen�jší možnost použít jako sv�telný zdroj lineární zá�ivku. 
Ta by byla zabudovaná v posledním segmentu a byla by krytá difusorem, jež by 
opticky zachovával siluetu válce. 
 

 

 
 

Obr. 4.3 Ranné stádium t�etí 
varianty 

Obr. 4.2 Druhá varianta 
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4.4 Výb�r finální varianty 
Jako návrh, který v kontextu sou�asn� vyráb�ných svítidel p�ináší nejv�tší inovaci, 
m� p�ipadala t�etí varianta. Po konzultaci s vedoucím mé práce jsem jej zvolil jako 
finální návrh. 
 

 
 Obr. 4.4 Finální varianta 
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5 ERGONOMICKÉ �EŠENÍ 
Úkolem stolní lampy je dostate�n� a rovnom�rn� osv�tlit desku stolu. Lampa by však 
nem�la osl�ovat �lov�ka. Zdrojem sv�tla je v p�ípad� mého návrhu zá�ivka, 
vodorovn� umíst�ná uvnit� posledního segmentu t�la lampy, tvo�ícího stínítko. To 
usm�r�uje sv�tlo požadovaným sm�rem. Díky vodorovnému umíst�ní a délce 
zá�ivky je zajišt�na rovnom�rnost osv�tlení. Otá�ivé klouby umož�ují nastavit jak 
výšku, tak sklon sv�tla a tím variabiln� m�nit jeho charakter. P�i vyšších polohách 
lampa nasvítí celou desku stolu, p�i nižších pouze malou oblast a tím vytvo�í 
tlumené, intimní sv�tlo. Velikost je zvolena pro zá�ivku o pr�m�ru 16 mm a délce 
288 mm, což je jeden z b�žn� vyráb�ných rozm�r�. Zá�ivky této velikosti dosahují 
sv�telného toku pot�ebného pro dostate�né osv�tlení, nap�. Osram Lumilux T5 krátká 
má 450 lm. [3] Další d�ležitou vlastností lampy je stabilita, p�i necht�ném doteku by 
se nem�la p�evrátit. Základní stabilitu m�j návrh má již díky svému geometrickému 
uspo�ádání, ta je ješt� zv�tšena p�idáním zát�že do spodních dvou segment�. 
Vypína� je umíst�n na za�átku prvního segmentu tvo�ícího základnu, tím pádem je 
na velmi dostupném míst� a �lov�k se nemusí nikam natahovat. Pracuje na 
podobném principu jako vále�ek na konci propisky, p�i zmá�knutí se lampa rozsvítí 
a p�i op�tovném zmá�knutí zhasne. Kabel p�ívodu elekt�iny je pravoúhle p�ipojen na 
za�átek prvního segmentu, díky tomu kabel nep�ekáží na stole. 
 

 

 
 

 

 

Obr. 5.2 Vyza�ování zá�ivky ze 
stínítka: 
1 – oblast plného osv�tlení 
2 – oblast �áste�ného osv�tlení 

Obr. 5.1 Ergonomický nákres: 
možnosti polohování, umíst�ní 
vypína�e 
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6 TVAROVÉ (KOMPOZI�NÍ) �EŠENÍ 
Nej�ast�jším kompozi�ním �len�ním stolních lamp bývá podstavec, krk a stínítko. 
Každá �ást má svou jasn� definovanou funkci: podstavec zajiš�uje stabilitu, krk 
umož�uje polohování a stínítko sm�rování sv�tla. M�j návrh je tvo�en �ty�mi 
identickými segmenty, které se nespecializují na vykonávání jednotlivých funkcí 
svým tvarem, ale svou polohou. Tak první a druhý segment, které leží na stole, plní 
úlohu podstavce, t�etí segment roli krku a �tvrtý, který je nejvýše, v sob� ukrývá 
sv�telný zdroj. Tyto �ásti mají válcový tvar a jsou navzájem spojeny klouby. Ty mají 
kruhový pr��ez a tvarov� navazují na válce. Použití kruhového pr��ezu nabízí 
z estetického hlediska jednu výhodu: p�i r�zném nato�ení kloub� tvo�í povrch lampy 
stále jeden kompaktní tvar. Celek tím pádem trochu získává vzhled zohýbané trubky. 
Poslední segment, stínítko, má ve spodní �ásti otvor, krytý pr�svitným difusorem. 
P�vodn� jsem zamýšlel ponechat tuto �ást bez difusoru, samotná zá�ivka poskytuje 
dostate�n� rozptýlené sv�tlo. Mezi válcovým tvarem a otvorem tak však vzniknul 
p�echod, který p�sobil rušiv�. Po naskicování n�kolika tvarových variant p�echodu 
jsem usoudil, že nejlepší z estetického hlediska bude, když otvor p�ekryji difusorem, 
tím pádem bude poslední segment stejného tvaru, jako ostatní. Lampa v této fázi 
p�sobila velmi minimalisticky. Možná až p�íliš jednoduše, proto jsem na horní �ást 
stínítka p�idal dva v�trací otvory. Ty mají tvar dvou tenkých št�rbin, prohnutých tak, 
že jejich konce jsou dále od sebe a st�edy blíže k sob�. Tento organický prvek vnesl 
zajímavou dynamiku do jinak �ist� geometrického tvaru. Objekt na první pohled 
v�bec nep�ipomíná lampu, vypadá spíše jako n�jaká abstraktní plastika. 
 

 

 

Obr. 6.1 Pohled zhora na v�trací 
otvory 
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7 BAREVNÉ A GRAFICKÉ �EŠENÍ 
První barevná verze, o které jsem uvažoval, byla matn� �erná. Použitím neutrální 
barvy lampa získá tém�� neosobní vzhled ryze užitkového p�edm�tu. V šeru a v noci, 
v situaci kdy by lampa byla jediným zapnutým zdrojem sv�tla v místnosti, by na sebe 
díky �erné barv� neupozor�ovala, splynula by s pozadím, a centrem pozornosti by se 
stala osv�tlená plocha stolu. Neutrální barva se také dob�e snáší s r�zn� barevn� 
za�ízenými místnostmi. Jsou ovšem lidé, na které �erná p�sobí smutným, poh�ebním 
dojmem. Hodn� lidí má také n�jakou svou oblíbenou barvu. Možnost vybrat si 
z n�kolika barevných verzí je dnes u v�tšiny výrobk� samoz�ejmá a m�že hrát 
d�ležitou roli p�i rozhodování potenciálního zákazníka o koupi. Proto jsem p�ipravil 
také vizualizace lampy v n�kolika barevných variantách. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Obr. 7.3 Barevné varianty: fialová 

Obr. 7.2 Barevné varianty: bílá 

Obr. 7.1 Barevné varianty: matná 
�erná 
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Obr. 7.4 Barevné varianty: 
�ervená 



 

Strana 33 
 

/�0	���� �*�12�����	�	����$�%�&���
 

8 KONSTRUK�N�-TECHNOLOGICKÉ �EŠENÍ 
 
8.1 Materiál 
P�i výb�ru materiálu, ze kterého budou vyrobeny mechanické �ásti lampy (segmenty 
a klouby) jsem se �ídil n�kolika kritérii. V první �ad� to byla tepelná vodivost. 
Vzhledem k tomu že zá�ivka se za provozu zah�ívá, je nutné aby materiál stínítka 
dob�e odvád�l teplo. Také by m�l snášet vyšší teploty. Tyto kritéria vy�adily z úvahy 
plasty. Nejb�žn�ji používané kovy jsou ocel a hliník. Hliník má dobrou tepelnou 
vodivost (vyrábí se z n�j chladi�e nap�. pro PC komponenty) tím pádem nehrozí 
p�eh�ívání zá�ivky, je dostate�n� pevný a lehký. Ocel je oproti hliníku t�žší a nemá 
tak dobrou tepelnou vodivost. Jako nejvhodn�jší se mi tedy jeví hliník. Byl by 
opat�en povrchovou úpravou, jednak proti korozi a také z estetických d�vod�. 
Povrchová úprava stínítka by z vnit�ní strany byla bílá, aby odrážela maximum sv�tla 
ven z lampy. 
 
8.2 Mechanické �ásti 
Základní segment je dutý válec o vn�jším pr�m�ru 40 mm a délce 320 mm. 
P�edpokládaná tlouš�ka st�n je 1 mm. Poslední segment tvo�ící stínítko se odlišuje 
otvorem pro difusor a v�tracími otvory. Toho lze dosáhnout vložením p�íslušn� 
tvarovaného jádra (jader) do formy. Vnit�ní stavba kloubu je znázorn�ná na obrázku 
8.1. Skládá se z t�la kloubu, rota�ní �ásti a šroubu. T�lo kloubu má na jedné stran� 
z�ženou �ást, na kterou je nasunutý segment 1, k usnadn�ní nasunování je hrana na 
konci z�žené �ásti sražená. Nepohyblivé spojení mezi segmentem 1 a t�lem kloubu 
je zajišt�no pomocí t�ecí síly. Na druhé stran� t�la kloubu je vyvrtaná díra, do které 
je zasunutá rota�ní �ást. Na širší konec rota�ní �ásti je nasunutý segment 2 a obdobn� 
jako u p�edchozího p�ípadu zde dochází díky t�ení k nepohyblivému spojení mezi 
segmentem 2 a rota�ní �ástí. Rota�ní �ást se vn�jším povrchem své užší �ásti dotýká 
t�la kloubu. Mezi t�mito dv�ma povrchy je rovn�ž t�ení. P�i nastavování polohy 
segment� lampy je nutné p�ekonat ur�itý malý odpor v kloubu, ten následn� 
zabra�uje tomu, aby se segmenty sklopily dol� vlastní vahou. Pracuje to stejn� jako 
klouby mezi t�lem a displejem notebooku. Rota�ní pohyb tedy nastává mezi t�lem 
kloubu a rota�ní �ástí. Proti vysunutí ven z t�la kloubu je rota�ní �ást zajišt�na 
šroubem. Ten je dutý, spole�n� s dutinou v t�le kloubu tak vzniká prostor pro 
provle�ení kabelu p�ívodu elekt�iny. V prvních dvou segmentech tvo�ících podstavu 
jsou závaží tvaru dutého válce. 
 

 

 
Obr. 8.1 Vnit�ní stavba kloubu 
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Pozd�ji m� napadla jiná, jednodušší konstrukce kloubu, znázorn�ná na obrázku 8.2. 
Tento kloub je podstatn� technologicky jednodušší. Z�žená �ást kloubu se zasune do 
segmentu a há�ky zapadnou za rozší�enou �ást segmentu, tím se kloub zajistí proti 
vysunutí. Pot�ebné t�ení je v kloubu zajišt�no mírným stla�ením pružné z�žené �ásti. 
Tento spoj je nerozebíratelný. 
 

 

 
 

8.3 Elektrické �ásti 
Elektrické �ásti jsou v lamp� tyto: p�ívodní kabel, vypína�, elektronický p�ed�adník, 
elektrické vodi�e, patice a zá�ivka. P�ívodní kabel vstupuje do lampy pravoúhlou 
koncovkou, v jejímž st�edu je tla�ítkový vypína�. Elektronický p�ed�adník dodává 
vysokofrekven�ní elektrický proud do zá�ivky skrze patice. P�ed�adník není moc 
veliký (kompaktní zá�ivky ho mají zabudovaný dokonce p�ímo v sob�), proto 
p�edpokládám, že by nebyl problém vyrobit ho ve válcovém tvaru aby se vlezl 
dovnit� jednoho segmentu. Patice jsou umíst�ny v krajních �ástech stínítka. K patici, 
jež je na konci segmentu, vedou vodi�e pod horní stranou stínítka. Jsou tam fixovány 
vložkou, ve které je pro n� vytvo�en žlábek, viz. obrázek 8.3. To zabra�uje prov�šení 
a kontaktu vodi�� se zá�ivkou. Stínítko je zakon�eno vsunutou záslepkou. 
 

 

 

Obr. 8.3 Detail uchycení zá�ivky: 
Modrá – patice 
Fialová – el.vodi�e 
Zelená - vložka 

Obr. 8.2 Zjednodušený kloub 
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9 ROZBOR DALŠÍCH FUNKCÍ DESIGNÉRSKÉHO NÁVRHU 
 
9.1 Ekonomická a ekologická funkce 
T�lo lampy se skládá ze dvou druh� sou�ástí: segmentu a kloubu. Pro výrobu t�chto 
díl� jsou tedy zapot�ebí pouze dv� formy, díky tomu by výrobní cena nem�la být 
vysoká. Použitím zá�ivky jako zdroje sv�tla se docílí úspory elekt�iny oproti 
žárovkám. Zá�ivky se po skon�ení životnosti dají recyklovat, výrobek tím pádem 
spl�uje i ekologické požadavky, kladené na sou�asné elektrické spot�ebi�e. 
 
9.2 Psychologická a estetická funkce 
Celkový estetický dojem závisí nejenom na samotném svítidle, ale také na jeho 
umíst�ní. Moderní, trochu minimalistické tvary mého návrhu by se nejlépe hodily do 
podobn� za�ízené místnosti, a� už pokoje, pracovny nebo kancelá�e. Díky možnosti 
nastavit výšku stínítka m�že lampa vytvo�it jak siln�jší osv�tlení, které se hodí pro 
práci, tak slabší tlumené sv�tlo, vytvá�ející uklid�ující, relaxa�ní atmosféru. 
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ZÁV�R 
Cílem této práce bylo vytvo�it návrh praktického a vzhledov� atraktivního svítidla, 
v rozsahu odpovídajícímu bakalá�ské práci. Myslím, že tohoto cíle jsem dosáhnul. 
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