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ABSTRAKT

Předkládaná bakalářská práce se zabývá vlastním návrhem designu pákové vodovod-
ní baterie, která splňuje základní technické, ergonomické i ekonomické požadavky  
a současně umožňuje široké využití na umyvadlech domácích koupelen.

KLÍČOVÁ SLOVA

Páková vodovodní baterie, konstrukce vodovodních baterií, nerezová ocel, technické 
parametry, design

ABSTRACT

Presented bachelor thesis deals with the own concept of design of lever basin mixer 
that meets basic technical, ergonomic and economic requirements and also enables the 
widespread use for sinks in domestic bathrooms.

KEYWORDS

Lever basin mixer, construction of basin mixer, stainless steel, technical parameters, 
design
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ÚVOD

Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit baterii s nevšedním vzhledem, ale zároveň 
takovou, aby měla široké využití a dala se použít na většinu koupelnových umyvadel 
Určitě je třeba zmínit, že se jedná o stojánkovou umyvadlovou pákovou vodovodní 
baterii, má tedy specifický charakter těchto baterií. Na rozdíl od kuchyňské baterie 
nevyžaduje tak dlouhé výtokové ramínko a větší prostor pod proudem vody. Jedná 
se o menší baterii, která je pro použití v koupelně dostačující. Tato páková baterie 
není vhodná do veřejných koupelen či umýváren, kde se v dnešní době nejvíce vyu-
žívají hygienické bezdotykové baterie. Hlavní předností produktu je nejen zaujímavý 
vzhled, ale také kvalita materiálu, která občas na trhu mezi výrobky chybí a zákazníci 
volí koupi pouze na základě vizuální stránky a ceny. Po určité době jsou pak výrobkem 
sami zklamáni. Kvalita je u vodovodních baterií velice důležitá, nejedná se o krát-
kodobé spotřební zboží, ale o dlouhodobou investici. Ve své práci jsem se pokusila 
skloubit obě podstatné věci - moderní design i vysokou kvalitu.

Úvod



Vývojová analýza

strana
14

1 VÝVOJOVÁ ANALÝZA

Historie potrubních systému a samotných vodovodních baterií sahá až do starověku. 
Základní myšlenka vznikla ze samotné potřeby dopravit vodu k lidem, a to především 
hygienicky a efektivně. Od té doby vodovodní baterie prošly mnoha změnami, pře-
vážně z hlediska ovládání a celkového tvarového řešení, jejich základní funkce však 
zůstala dodnes.
. 
1.1 Starověk
Vodovodní a kanalizační systémy jsou nepostradatelnou součástí každodenního ži-
vota a existovaly už od starověku. Již kolem roku 1700 př. n. l. bylo v Minojském 
paláci Knossos na ostrově Kréta využito terakotové potrubí, které poskytovalo vodu 
pro fontány a koryta z mramoru, zdobené kohouty ze zlata a stříbra. Potrubní instalace 
a osobní koupelny byly využívány a stále zdokonalovány za římského období, přibliž-
ně od roku 1000 př. n. l.  Římské veřejné lázně měly mramorový interiér s různými 
typy kohoutů a doplňků z drahých kovů a slitin, jako je zlato, stříbro či mosaz. O roz-
šířenosti svědčí i skutečnost, že např. ve 4. století n. l. měl Řím 11 veřejných lázní, 856 
soukromých lázní a 1 352 kašen a cisteren. (Obr. 1) [1]

1.2 Středověk
Ve středověku se vodovodní a kanalizační systémy hojně rozšířily po celém světě a pro-
šly díky tomu velkým vývojem od zdokonalení pump, ohřevných systémů a kohoutů, 
až po moderní pákové baterie. Do roku 1937 se využívaly výhradně dva kohoutky, je-
den na studenou vodu, druhý na teplou vodu. Toho roku jeden vysokoškolský student

1.1

1.2

Obr. 1 Římské starověké lázně 

1
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1.2.1

1.3

1.3.1

jménem Al Moen (Obr. 2), žijící v Seattlu, použil pro vodovodní baterii pouze jeden 
kohoutek - bohužel si však opařil ruce příliš horkou vodou. Došel tím ale k nápadu vy-
robit jedno společné ovládání na teplou i studenou vodu s možností regulace teploty. [1]

1.2.1 Patent pákové baterie
Moenova první konstrukce baterie byla založena na dvojitém ventilu s vačkou. Tuto 
konstrukci však výrobci baterií odmítli jako nefunkční, takže se Moen pokusil vytvořit 
zcela odlišný typ konstrukce. Na základě svých dosavadních zkušeností se rozhodl 
vytvořit baterii, která by uživateli poskytla vodu s předem nastavenou požadovanou 
teplotou. Mezi roky 1940 a 1945 navrhl několik různých variant konstrukčních řešení, 
až nakonec jako první sestavil dnes známou pákovou baterii. (Obr. 3) [1]

1.3 Novověk
Na konci roku 1947 se páková baterie směšující teplou a studenou vodu a ovládaná 
pákou namísto kohoutků jako první začala vyrábět v San Francisku.  V roce 1959 se 
Moenova páková baterie rozšířila do stovek tisíců domácností ve Spojených státech 
a prodávala se přibližně v 55 zemích celého světa. Dnes jsou pákové baterie tak popu-
lární, že je lze nalézt ve více než 70% amerických domácností a více jak 40% domác-
ností po celém světě. [1]

1.3.1 Další Moenovy vynálezy pro vodovodní baterie
Moen během svého života přišel s mnoha dalšími, dodnes používanými a užitečnými 
vynálezy, včetně výměnné kartuše, perlátoru (provzdušňovač), sprchového přepínací-
ho ventilu, otočné sprchy a vyrovnávače tlaku sprchového ventilu. [1]

1.3.2 Patent kulového ventilu
Moen ale nebyl jediný, který se zabýval rozvojem vodovodních baterií. V roce 1945 
Landis H. Perry navrhl první kulový ventil pro vodovodní baterie. Jeho cílem bylo po-
skytnout regulaci objemu a vytvořit ovládání s jednoduchým a účinným prostředkem 
pro utěsnění ventilového prvku. Baterie se také mohla snadno opravit bez odborného 
zásahu. Patent pro kulový ventil byl vydán v roce 1952. Krátce poté koupil práva 
na tento patent Alex Manoogian (Obr. 4) a v roce 1954 představil první tzv. Delta ba-
terii. Delta páková baterie se stala první používanou baterií s kulovým ventilem a při-

Obr. 2 El Moen Obr. 3 El Moenova páková baterie z roku 1942 

1.3.2
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nesla vynálezci i výrobci obrovský úspěch. V roce 1958, pouhé čtyři roky poté, co byla 
první vodovodní baterie s kulovým ventilem vyrobena, překonal její prodej 1 milion 
dolarů. [1]

1.3.3 Patent keramického disku
O 20 let později byl patentován keramický regulační disk, který nahradil dříve pou-
žívaný mosazný disk na kontrolu vody. Na rozdíl od kartuší, které používají gumové 
těsnění s mosazným diskem, jsou keramické disky přesnější díky leštění do stupně 
rovnosti, které lze měřit pouze laserem. Takové disky vydrží mnohem déle díky své 
vysoké odolnosti proti opotřebení. Zároveň poskytují přesnější kontrolu. Kartuše s ke-
ramickým diskem jsou používány dodnes a jsou nejrozšířenějším typem konstrukce 
vodovodních baterií. [1]

1.4 Současnost
Mezi nejmodernější inovace patří například vestavěné filtrační vložky pro snižování 
množství chlóru a olova nebo také bezdotykové baterie fungující na principu infračer-
vených čidel. Byly vynalezeny v roce 1980 a zajišťují lepší hygienu a komfort.
Dalším hitem součastnosti jsou baterie ovládané digitálně za pomocí dotykových dis-
playů. [1]

1.5 Materiál
V historii byla většina baterií vyrobena ze zlata, stříbra či mosazi. Stejně tak i první pá-
ková baterie měla hlavní součásti z mosazi a k jejich výrobě byla využita technologie 
automatického frézování. To přispělo k vylepšení kvality výrobku a zvýšilo tak jeho 
produktivitu. Postupně se jednotlivé součásti vodovodních baterií začaly pokovovat 
přidáním další ochranné vrstvy, čímž se významně prodloužila jejich životnost. [1] 

Obr. 4 Alex Manoogian 

1.3.3

1.4

1.5
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V dnešní době můžeme sledovat, jak se technologie a výroba baterií rychle rozvíjí. 
Dříve lidé ovládali baterie za pomocí kohoutků, později páky a dnes už můžeme tyto 
armatury ovládat digitálně přes dotykové displaye. Již nyní jsou známy prototypy mo-
derních hi-tech baterií, jako například od firmy Grohe - Grohe Ondus digital basin 
mixer with display (Obr. 5) nebo od firmy Vado - Digital Basin Mixer (Obr. 6).

Obr. 5 Grohe Ondus digital basin mixer 
with display 

Obr. 6 Vado - Digital Basin Mixer 
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2 TECHNICKÁ ANALÝZA 

Tato kapitola se zabývá převážně charakteristikou a podstatou vodovodních baterií - 
armatur, podrobněji pak stojánkovými pákovými bateriemi s diskovou kartuší, vhod-
nými k umístění na umyvadlech koupelen. Tento typ baterie a konstrukce jsem také 
zvolila pro svůj návrh bakalářské práce.

2.1 Baterie pro domácnost a pro veřejné prostory
Jedním z hlavních kritérií výběru typu vodovodní baterie je, zda bude umístěna v do-
mácnosti nebo ve veřejných prostorech.

U vodovodních baterií pro domácnosti je nutné brát do úvahy různé faktory, jako např.:

• umístění 

Jde o nejdůležitější parametr pro výběr správného typu baterie (dřezová, umyvadlová 
či vanová). Každý typ této baterie se od sebe liší základními parametry a požadavky, 
které je třeba dodržet pro správnou funkčnost. Největší odlišnosti jsou v celkových 
rozměrech, použité kartuši (tím je ovlivněno množství průtoku vody) a způsobu ovlá-
dání. 
• ovládání

Další základní rozdělení armatur je dle typu ovládání. Nejrozšířenějším typem v dneš-
ní době jsou pákové baterie (ovládané pákou), můžeme však použít i kohoutkové ba-
terie (dva kohoutky – teplá a studená voda). 

Pro veřejné prostory s častým použitím a řadou uživatelů je nezbytné respektovat 
zejména hygienické hledisko. Proto jsou vhodné např. bezdotykové baterii, které se 
spouští za pomocí optoelektronického snímače a mají přednastavenou teplotu vody.
 
Dalším používaným druhem pro veřejné prostory jsou termostatické vodovodní bate-
rie, kde je teplota předem nastavena a uživatel spouští vodu za pomocí stlačení jedno-
ho ovládacího tlačítka. 

V neposlední řadě je třeba si uvědomit, kde bude baterie umístěna, tedy zvolit  

• místo montáže 

K dispozici jsou buď stojánkové baterie, přidělané přímo na sanitární keramiku (ať už 
umyvadlo, vanu či bidet) nebo nástěnné baterie, které jsou přidělány přímo na stěnu 
místnosti s vyústěním do umyvadla. Velice moderním způsobem montáže jsou po-
domítkové baterie, které mají tělo zabudované ve zdi a ven vystupuje jen páka nebo 
kohoutek.

2

2.1
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2.1.1 Rozdělení vodovodních baterií dle umístění

• „Umyvadlové baterie - stojánkové; nástěnné; podomítkové (jejich využití na- 
 bízí značnou úsporu místa a komfortní ovládání); s výsuvnou sprchou; s bide 
 tovou sprchou; pouze pro studenou vodu. (Obr. 7)

• Bidetové baterie - stojánkové. (Obr. 8)

• Vanové baterie - nástěnné; podomítkové; na okraj van. (Obr. 9)

• Sprchové baterie - nástěnné; podomítkové. (Obr. 10)

• Dřezové baterie - stojánkové; nástěnné (instalované na stěnu); 
 s výsuvnou sprchou; pouze pro studenou vodu.“ (Obr. 11) [2]

Pro moji bakalářskou práci byla vybrána umyvadlová baterie. Níže uvedené hodnoty 
jsou výsledkem vlastního šetření technických parametrů více než dvaceti vodovodních 
baterií značky NOVASERVIS a.s. s označením „1“ pro umyvadlové armatury. Na tomto 
základě byly stanoveny průměrné hodnoty a maximální odchylky a byly využity pro finální 
návrh.

Obr. 7 Umyvadlová baterie 

Obr. 10 Sprchová baterie Obr. 11 Dřezová baterie

Obr. 8 Bidetová baterie Obr. 9 Vanová baterie

2.1.1
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Umyvadlová baterie může být jak stojánková, tak nástěnná či  podomítková. Baterie 
tohoto typu musí splňovat základní parametry, jako je:

- výška výtoku od základní plochy umyvadla, kde je namontována, minimálně  
 60 mm, maximálně 100 mm, ideální je vzdálenost okolo 80 mm, 

- vzdálenost výtoku od zadní stěny umyvadla, ideální je od 80 mm do 115 mm, 

- vzdálenost ovládací páky od výtokového ramínka, od 25 mm až po 55 mm  
 a vychází z ergonomie držadel pro správnou a přirozenou manipulaci,

- sklon výtoku, nebývá přímo kolmo dolů, ale svírá úhel od 8° až po 35°,

- výška celé baterie, od 140 mm do 175 mm,

- šířka baterie, od 135 mm do 200 mm.

Povětšinou tyto armatury mají v těle kartuš 35 mm, která je z hlediska průtoku a hluč-
nosti nejpoužívanější. Od tohoto parametru je odvozen průměr těla baterie, který se 
většinou pohybuje okolo 50 mm, aby se do něj daly umístit všechny důležité kompo-
nenty pro správný chod baterie. 

2.1.2 Rozdělení vodovodních baterií dle způsobu ovládání

• „Pákové baterie – umožňují mnohem lepší citlivost a nastavení vody. Pákové 
baterie jsou praktičtější než kohoutkové, je možné s nimi manipulovat pouze jednou 
rukou. Pákou se nastavuje jak tlak, tak i teplota vody. Kvalita pákové baterie je závis-
lá zejména na kartuši, kterou tvoří dvě keramické destičky s otvory umístěnými proti 
sobě. Pomocí páky se jimi posouvá, otvory protéká voda, a podle toho, jak se pákou 
otáčí a zdvíhá, reguluje se průtok vody. (Obr. 12) 

• Kohoutkové baterie – oproti pákové baterii mají spotřebu vody vyšší až o 40%. 
Kohoutkové baterie jsou vhodné nad vanu, kdy při jejím napouštění není nutné na-
stavovat optimální poměr teplé a studené vody. Jednoduchým otočením kohoutku se 
spustí horká voda. Jsou určeny pro uživatele, kteří preferují klasické ovládání baterie 
samostatnými kohoutky.“ (Obr. 13) [2] 

• „Bezdotykové baterie– fungují na principu pohybu pod nebo před baterií, 
na základě čehož se aktivuje čidlo, které způsobí spuštění průtoku vody. Čidlo je napá-
jeno lithiovými bateriemi, jejichž doba životnosti se pohybuje zhruba kolem tří až čtyř 
let. Na přicházející uplynutí životnosti baterie nás upozorní energetická kontrolka, 
která se rozsvítí. Baterie jsou zpravidla umístěny v oddělené krabičce, která se nachází 
přímo pod umyvadlem, což přispívá k velmi snadné výměně. Na tuzemském trhu exis-
tují i bezdotykové baterie, které mohou být přímo napojeny na elektrickou síť 230 V. 
Teplotu vody lze ručně nastavit dle aktuální potřeby, průtok vody je u většiny baterií 
optimálně nastaven přímo výrobcem. U kvalitních bezdotykových baterií můžeme na-
stavit dobu, po kterou bude voda vytékat z kohoutku a intenzitu průtoku vody.“ 
(Obr. 14) [3]  

2.1.2
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• „Termostatické vodovodní baterie - umožňují nastavení stálé teploty vody. 
Uživatel tak nemusí mít obavu z náhlé změny teploty vody při sprchování. Kladem 
termostatických baterií je jejich bezpečnost, což ocení hlavně rodiny s malými dětmi. 
Termostatické baterie mají totiž bezpečnostní dětskou pojistku proti opaření. Na úchy-
tu je naznačená teplotní škála a červeným tlačítkem se nastavuje požadovaná teplota. 
Perlátor míchá vodu se vzduchem, díky tomu je proud vody měkký, perlivý a též zame-
zuje nekontrolovanému kapání vody z kohoutku. Baterie je vyrobená z mosazného kor-
pusu, který je broušený, následně leštěný, pokrytý vrstvou niklu a nakonec dostatečnou 
vrstvou chromu.“ (Obr. 15) [2] 

Obr. 12 Páková baterie

Obr. 14 Bezdotyková baterie

Obr. 13 Kohoutková baterie 

Obr. 15 Termostatická baterie 
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2.1.3 Rozdělení vodovodních baterií dle místa montáže

• Stojánkové baterie – tento typ baterie je namontován buď přímo na samotnou  
sanitární keramiku, nebo vedle ní na dřevěném podkladu (v případě vestavěného umy-
vadla do koupelnového nábytku). (Obr. 16) [4]

• „Nástěnné baterie - jde o vodovodní baterie, které jsou přidělány přímo na zeď. 
Vyrábí se v rozteči 100 mm (dnes se u nových rozvodů vody již nepoužívá) nebo 150 mm. 
(Obr. 17)

• Podomítkové baterie - jedná se o moderní vodovodní baterie, které mají tělo 
baterie zabudované ve zdi a ven vystupuje jen páka nebo kohoutek.“ (Obr. 18) [4]

2.2 Materiál  a povrchové provedení vodovodních baterií
Jedním z nejdůležitějších parametrů každé vodovodní baterie je její materiál a povr-
chová úprava. Každý materiál má jinou charakteristiku a jiné vlastnosti.

2.2.1 Mosaz
Mosazný povrch se používal převážně v 19. století. Uživatelé oceňovali zejména jeho 
vzhled, pro zajištění vysokého lesku však byla nutná častá údržba a leštění. Výhodou 
mosazného povrchu byla velká odolnost proti vlhku a odolnost vůči nadměrné zátěži. 
[5]

2.2.2 Chrom
V roce 1930 se hojně rozšířila materiálová (povrchová) úprava – chromování. Do-
dnes je tento materiál nejrozšířenějším pro povrchy vodovodních baterií, jeho nejlepší 
praktickou vlastností je stálost perfektního vzhledu i po mnoha letech. Pro dlouhodobé 
zachování vysokého lesku je však i zde nezbytné baterii čas od času vyčistit. [5]

2.2.3 Nikl
Dalším materiálem, který se rozšířil převážně ve 20. století, je nikl. Jeho vzhled se 
velmi podobá chromu a nerezové oceli. Povrch může být buď leštěný (lesklý) nebo 
broušený (matný). Údržba je velice nenáročná, povrch opticky skrývá nečistoty (otis-
ky prstů, skvrny od vodního kamene), škrábance i drobné odřeniny. [5]

Obr. 16 Stojánková baterie Obr. 17 Nástěnná baterie Obr. 18 Podomítková baterie

2.1.3.

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3
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2.2.4 Nerezová ocel
Nejdražším a zároveň nejkvalitnějším materiálem pro vodovodní baterie je nerezo-
vá ocel. Povrch je stálý, vysoce odolný, nepodléhá okolním vlivům. Nerezová ocel 
je pro vodovodní baterie nejvhodnější i z hygienického hlediska, nevstřebává totiž 
do sebe nečistoty a bakterie. Ty zůstávají stále na povrchu (i proto se z ní vyrábí zdra-
votnické pomůcky a vybavení do nemocnic). V porovnání s chromem či niklem je 
nerezová ocel podstatně dražším, ale také podstatně kvalitnějším materiálem.

2.2.5 Povrchové provedení vodovodních baterií
Baterie mohou být vyrobené jak z různých materiálů (viz výše), tak mohou mít různé 
povrchové provedení - lesklé nebo matné. Zajímavým prvkem pak může být kombi-
nace dvou různých povrchů, například chrom a zlato (pozlacení) nebo chrom a bílý 
či černý plast. Např. firma NOVASERVIS a.s. představila velice zajímavou sérii ital-
ských vodovodních baterii La Torre – Dado, která je právě kombinací černé barvy 
a chromu.

2.3 Konstrukce vodovodních baterií
V dnešní době je několik možností konstrukce vodovodních baterií. Jejich vlastnosti 
se liší především ve způsobu ovládaní a vnitřního ústrojí. Každá možná konstrukce je 
založena na jiném principu. I přesto, že pákové vodovodní baterie jsou nejrozšířeněj-
ším typem, někteří mohou spíše preferovat kohoutky před pákou.

2.3.1 Konstrukce pákové baterie
Na níže uvedeném obrázku (Obr. 19) je znázorněna konstrukce pákové baterie.

Obr. 19 Konstrukce pákové baterie

2.2.4

2.2.5

2.3

2.3.1
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2.3.2 Jednotlivé součásti pákové baterie a jejich význam

Rukojeť - slouží pro ovládání celé baterie - spouštění a vypínání vody, regulace inten-
zity proudu a teploty.

Jistící šroubek - zabraňuje vertikálnímu a axiálnímu pohybu přidržované součásti.

Krytka - chrání důležité součásti před poškozením.

Stavěcí kroužek - těsnící statický pryžový kroužek těsní vodu, díky jeho statice (nepo-
hyblivosti) mají baterie dlouhou životnost.

Kartuš - nejdůležitější součást vodovodní baterie - zabezpečuje otevírání a uzavírání 
vody a zároveň míchá teplou a studenou vodu.

Montážní šrouby - drží celý mechanismus baterie pohromadě.

Ramínko - výtoková ramínka lze dělit dle účelu a umístění baterie (liší se především 
délkou a úhlem výtoku).

Perlátor - je osazen nerezovým sítkem a vyznačuje se vysokou trvanlivostí. Slouží 
pro provzdušnění proudu vody, tvoří tak větší objem a zároveň šetří vodu. Voda se 
také lépe rozptyluje. Předpokladem jeho bezchybné činnosti je voda zbavená nečistot 
(např. použitím filtrů na přívodním potrubí).

Disky - mohou být buď plastové nebo keramické. Slouží pro regulaci průtoku vody. 
Jakmile se otvory v disku kartuše ustaví proti sobě, voda teče plným proudem.

O-kroužky - těsnící kroužky v kartuši. Některé pákové vodovodní baterie mohou mít 
kartuš osazenou jedním větším těsněním namísto několika individuálních o-kroužků.

Tělo baterie - liší se tvarem, designem, velikostí a dalšími vlastnostmi.

2.3.3 Podstata pákové vodovodní baterie s diskovou kartuší
Tento typ konstrukce je v dnešní době nejrozšířenější. Nejdůležitější součástí celé vo-
dovodní baterie je kartuš. Zabezpečuje otevírání a uzavírání vody a zároveň míchá 
teplou a studenou vodu. Skládá se z několika dílů:

- tělo kartuše
- keramické disky
- těsnící kroužek s o-kroužky
- ovládací dřík

2.3.2

2.3.3
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Tělo kartuše (Obr. 20 a 21) je vyrobeno z plastu, stejně tak i ovládací dřík čtvercového 
průřezu, na kterou se nasazuje samotná ovládací páka.

Těsnící kroužek (Obr. 22) je rovněž vyroben z plastu a má v sobě 3 otvory - jeden 
pro teplou vodu, druhý pro studenou a třetí již pro smíchanou vodu. Na obou stranách 
otvorů jsou malé pryžové o-kroužky (Obr. 23 a 24) pro utěsnění vody.

Ovládací dřík (Obr. 25) je plastový hranol, který se zasouvá do páky (Obr. 26 a 27). 
Tím je propojena ovládací páka s ústrojím kartuše a dovoluje tak uživateli libovolně 
volit teplotu vody a její průtok.

Obr. 20 Kartuš

Obr. 25 Ovládací dřík

Obr. 21 Tělo kartuše

Obr. 23 Pryžové o-kroužky

Obr. 26 Ovládací dřík a páka Obr. 27 Ovládací dřík a páka

Obr. 22 Těsnící kroužek Obr. 24 Pryžové o-kroužky
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Dalším dílem jsou 2 keramické disky (Obr. 28 a 29), jeden se třemi otvory s požadova-
nými výřezy a druhý s jedním větším otvorem. Tyto disky jsou absolutně hladké a jsou 
těsně na sobě, jejich posouvaním se odkrývají otvory, a tím se míchá voda dle potřeby 
uživatele.

 
Všechny tyto komponenty jsou uloženy v těle kartuše (Obr. 30 a 31) a jsou tak chrá-
něny před poškozením. Kartuš se dá snadno vyměnit, její rozměry jsou normované 
v průměrech 25 mm, 35 mm a 45 mm. Kartuše 35 mm jsou nejpoužívanějším typem 
do běžných vodovodních baterií, 25 mm mají menší průtok, používají se tedy spíše 
do bidetových armatur či drobných baterií. Jejich nevýhodou je větší hlučnost při prů-
toku vody než u kartuší větších rozměrů. Na vrchní části kartuše je umístěna kartušová 
matice se závitem pro upevnění do těla baterie, na něm je nasazena krytka s kulovou 
plochou, aby se po něm mohla pohybovat páka do všech možných směrů v rozmezí 
45° doprava a doleva a 20° nahoru.

2.3.4 Konstrukce dalších typů baterií
Dalšími možnými konstrukcemi vodovodních baterií jsou:

- kohoutkové (vřetenové) baterie,

- pákové baterie s kulovou vložkou,

- pákové baterie s posuvnou mixážní vložkou.

Obr. 28 Keramické disky Obr. 29 Keramické disky

Obr. 30 Uložení součástí do těla kartuše Obr. 31 Uložení součástí do těla kartuše

2.3.4



Technická analýza 

strana
27

Kohoutkové baterie jsou ovládány dvěma samostatnými kohoutky - jeden na teplou 
a druhý na studenou vodu. Otáčením těchto kohoutů regulujeme průtok vody a nasta-
vujeme její teplotu. Tyto typy baterií jsou nejvíce náchylné k poruchám, propouštění 
vody a jejich údržba je velice náročná. [6]

Pákové vodovodní baterie s kulovou vložkou se u nás téměř nepoužívají. Jejich prin-
cip se podobá bateriím s kartuší. Místo té je použita kulová vložka s otvory, která se 
otáčí v těle baterie, a tím tak otevírá a zavírá přívod teplé a studené vody. [6]

Pákové baterie s posuvnou mixážní vložkou jsou používané ojediněle. Pokud je ba-
terie v uzavřeném stavu, mixážní vložka dosedá na hrdlo otvoru. Posunem ovládací 
páky se nastavují otvory do různých poloh, a tím se zvyšuje či snižuje průtok vody. [6]

V této textové části - „Technická analýza“ - jsem se snažila postihnout základní vlast-
nosti a podstatu vodovodních baterií, umožňující jejich správný výběr jak k očekáva-
nému použití, tak pro jejich samotné navrhování a design.
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3 DESIGNÉRSKÁ ANALÝZA 

Od vzniku vodovodní baterie až po součastnost bylo představeno mnoho různých tva-
rů pákových i kohoutkových baterií. V dnešní době existuje mnoho „designových“ 
baterií, které ne vždy jdou ruku v ruce s jejich funkčností. Baterie by přitom měly 
splňovat jeden ze základních požadavků - jednoduché a zřetelné ovládání, aby uživa-
tel jasně věděl, jak baterii použít, a to bez jakéhokoliv předchozího studování návodu 
na obsluhu.

3.1 Ergonomie
Důležitým požadavkem je dnes zaměření vodovodní baterie na ergonomii ovládacích 
prvků - kohoutků a pák.

Užití páky by mělo být lehce pochopitelné, páka pak snadno ovladatelná, zabezpečená 
proti  vysmýknutí či špatnému držení uživatelem. Samotná manipulace musí být při-
rozená a bez nutnosti použití větší fyzické síly. Důležitý je tedy především tvar a ve-
likost, ale i vzdálenost od výtokového ramínka. To souvisí s umístěním celé baterie či 
přímo jedinečným řešením samotné baterie.

Výtokové ramínko by mělo být v takové výšce a vzdálenosti od stěny umyvadla, aby 
uživatel mohl pod proud vody vložit ruce, aniž by baterie musela být puštěná na nej-
větší proud. U koupelnových baterií postačí prostor na ruce, u kuchyňských vodovod-
ních baterií musíme brát zřetel na jejich další funkci - mytí nádobí. Proto musíme počí-
tat s nutnosti velkého prostoru pod proudem vody pro snadnou manipulaci s nádobím. 

3.2 Výtvarné pojetí
Dříve se vyráběly především baterie s kruhovým průřezem výtokového ramínka, 
v ojedinělých případech pak oválného průřezu. V dnešní době je nepřeberné množství 
nápadů a tvarů a designéři mají takřka „volnou“ ruku, od různých výtokových průřezů 
až po koryta či skleněné desky, po kterých voda stéká. I těla baterií se značně mění. 
Z jednoduchého oválného tvaru se přechází až k futuristickým a minimalistickým, 
či naopak geometrickým bateriím. U některých jen stěží můžeme na první pohled ro-
zeznat, že se jedná právě o vodovodní baterii.

3.2.1 Novinky
Velmi moderní záležitostí jsou dnes vodovodní baterie s displayem, na kterém lze 
předem nastavit teplotu a proud vody bez použití jakékoliv páky či kohoutku. Tato 
technologie je však složitější na výrobu a při poškození ovládacího panelu jsou nákla-
dy na opravu značně vyšší v porovnání s klasickými vodovodními bateriemi, u kterých 
lze jednoduše vyměnit lehce dostupnou součást. I proto je cena baterií s displayem 
mnohem vyšší.

Dalším velmi moderním designem je kombinace nerezu a skla. Skleněné talíře či des-
ky jsou použity namísto výtokového ramínka. Voda po nich stéká a jsou vidět základní 
vlastnosti a chování vody. Některé baterie jsou dokonce i podsvíceny LED diodami 
pro umocnění vizuálního efektu, který však s funkcí samotné baterie nemá nic spo-
lečného. Tyto baterie jsou vzhledově velmi zajímavé, jejich údržba bývá složitější 
a samotná skleněná součást je při opravě nebo výměně dražší než obyčejné výtokové 
ramínko.

3

3.1

3.2

3.2.1
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3.33.3 Současné výrobky
Módním trendem jsou v dnešní době chromové baterie se skleněnými deskami různých 
tvarů, které zastávají funkci výtokového ramínka. Tato baterie je sice velmi atraktiv-
ní, avšak právě použití skleněné desky je nepraktické a vyžaduje častější údržbu než 
u běžné baterie. Na skle se usazuje vodní kámen a ničí celkový vzhled baterie. Dalším 
méně praktickým prvkem je ovladací páka, která je zde nahrazena jakýmsi joystickem. 
Takové řešení je pro uživatele hůře srozumitelné a méně jednoznačné než u tvarově 
klasických řešení páky. Také zde chybí označení teplé a studené vody, což je z hledis-
ka bezpečnosti problematické a uživatel se může opařit, než vodu nastaví do potřebné 
teploty. (Obr. 32)

Koncept níže zobrazené baterie je velice jednoduchý a elegantní. Výtok vody je v do-
statečné výšce a vzdálenosti od zadní stěny umyvadla pro použití uživatelem. Podsví-
cení výtoku vody tvoří zajímavý efekt a barvy se mohou libovolně měnit. Nevýhodou 
je ovládání baterie, které na první pohled není jasné a nejspíše je potřeba se s ním 
seznámit jestě před prvním užitím. Ani zde není vidět označení teplé a studené vody. 
(Obr. 33 a 34)

Obr. 32 Basin mixer – Model 
No: 28607 by Sanliv  

Obr. 33 Hansacanyon Chrome 
LED Basin Mixer by Hansa

Obr. 34 Hansacanyon Chrome 
LED Basin Mixer by Hansa



Designérská analýza 

strana
30

Tato baterie je velmi moderní z hlediska dnešní digitální doby, má jednoduchý a čistý 
vzhled. Baterie je ovládána za pomocí displaye, na kterém lze předem nastavit teplotu 
vody i intenzitu proudu. Nejvíce tuto nadčasovou technologii ocení mladší generace, 
zvyklá pracovat s podobnými technologiemi. Prozatím je na trhu jen pár takovýchto 
hi-tech baterií, avšak do budoucnosti se předpokládá, že se takový typ baterie rozšíří 
do mnoha domácností. (Obr. 35)

Při prvním pohledu na výše zobrazenou baterii ve vypnutém stavu je těžko rozeznatel-
né, jak baterie funguje, zda se má za vyčnívající prvek zatáhnout či ho sklopit. V obou 
případech hrozí její poškození, jelikož se jedná o výtokové ramínko. Pokud uživatel 
zná princip baterie, jedná se o velmi elegantní, nenásilný až stylizovaný dekorativní 
koupelnový prvek. Problémem tedy zůstává nesrozumitelné ovládání, pochopení toho, 
kde se voda zapíná či vypíná, natož pak kde se reguluje intenzita proudu a jeho teplota. 
(Obr. 36)

Obr. 35 Integrated Digital 
Bathroom Controls Enigma by 
Equa

Obr. 36 Hansa Latrava Faucet by 
Hansa
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Opět se jedná o velmi elegantní a jednoduchou věc. Parametry a základní rozměry, 
jako je výška výtoku a vdálenost od zadní stěny umyvadla jsou zachovány. Z dostup-
ných zdrojů nebylo možné zjistit, jaká je konstrukce baterie, zda jsou hlavní součásti 
zabudovány pod povrchem umyvadla či je použita nějaká nová technologie. Tělo se 
zdá příliš úzké i na nejmenší možnou vyrobitelnou kartuš 25 mm. Zajímavým faktem 
je malá ovládací páka, která je z hlediska ergonomie příliš drobná, umístěná za tělo 
baterie, a tak špatně přístupná uživateli. (Obr. 37)

Pokud si uživatel chce pořídit designovou baterii, je třeba dát pozor na funkční, kon-
strukční a praktické hledisko. Ne každá baterie s unikátním vzhledem je funkčně pro-
pracovaná a splňuje požadované užitné vlastnosti pro vodovodní baterie.

Obr. 37 Inspirit basin mixer by 
Gustav Schmiedl GmbH & Co 
KG
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4 VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU

Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit vodovodní baterii s nevšedním vzhledem, 
ale zároveň s širokým využitím pro většinu umyvadel. Ze všech nabízených možností 
jsem si vybrala koupelnovou stojánkovou umyvadlovou pákovou vodovodní baterii se 
všemi charakteristickými rysy tohoto typu baterií.

Na rozdíl od kuchyňské baterie nevyžaduje koupelnová baterie tak dlouhé výtokové 
ramínko pro vytvoření velkého prostoru pod proudem vody. Jedná se tedy o menší 
baterii, pro použití v koupelně dostačující. Navrhovaná páková baterie není vhodná 
do veřejných koupelen či umýváren, ve kterých se již dnes nejvíce využívají hygienič-
tější bezdotykové baterie. Cílem předkládaného návrhu je nejen zajímavý vzhled, ale 
také kvalita použitého materiálu a technického zpracování. Ta v současnosti na trhu 
mezi výrobky občas chybí a zákazníci volí koupi pouze na základě vizuální stránky 
a ceny. Po určité době jsou pak užitnými vlastnostmi výrobku sami zklamáni.
 
Kvalita vodovodních baterií je přitom velice důležitá, nejedná se o krátkodobé spo-
třební zboží, ale o dlouhodobější investici, na které by uživatel neměl šetřit. 

Předkládaná práce se snaží obě dvě podstatné věci - design a kvalitu - skloubit.

4.1 Návrh č. 1
První návrh byl opravdu nevšední, snažila jsem se vymanit z běžných a charakteristic-
kých tvarů vodovodních baterií. Zvolila jsem naprosto odlišnou cestu a tvarové řešení 
jsem hledala v odlišných sférách, zejména v podobě vody jako takové. 

V přírodě nacházíme vodu v různých formách, ale také na různých místech. Nejprve 
jsem se zaměřila na vodopády a vlny. Z těchto studií mně ale stále vycházely tvary, 
které už jsem dříve viděla a připadaly mi příliš všední. Nakonec jsem zvolila jiný pří-
stup - oceán, resp. odpovědi na otázku, co vše v oceánu žije.  Tak vznikl první návrh 
inspirovaný tvarem mořské lastury. Šlo o dvě části, připomínající škebli. Samozřejmě 
že tvar byl stylizován a zjednodušen. Po dalším rozvíjení této myšlenky se celý tvar 
přetransformoval z organických tvarů až na čistě geometrické, zůstal však zachován 
princip vrchní a spodní části, připomínající dvoudílnou schránku mlžů - škebli. Celé 
ovládání baterie bylo na principu vysouvání jedné části po druhé, a tím odkrývání 
koryta, kterým voda protéká. Podle toho, jak moc by se vrchní část posouvala směrem 
nahoru, tím větší proud vody by vznikal. Co se týče regulace teploty, na vrchní části 
se nacházelo posuvné tlačítko, jehož pohybem do strany se regulovala teplota vody. 
Na koncích posuvné drážky byly jasně viditelné barevné symboly pro odlišení teplé 
a studené vody. Po zasunutí vrchní části zpět na původní místo se průtok vody zastavil.
 
Tato varianta obsahovala i možné řešení zabudování nádržky na mýdlo přímo do těla 
baterie a tím úsporu místa v koupelně. To však bylo i úzkým místem celého návrhu. 
Riziko spočívalo v kvalitě výroby dávkovače mýdla, kdy by při nedostatečném těs-
nění mohlo dojít k vytékání mýdla do průtokového koryta, čímž by se tekoucí voda 
znehodnotila.

4
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Dalším sporným bodem prvního návrhu bylo řešení vnitřního ústrojí. Pokud bych 
se držela základních konstrukčních principů, vznikl by pravděpodobně problém se 
zakomponováním všech důležitých součástí pro správnou funkci vodovodní baterie 
do jeho těla.
 
Největším problém však byla vzdálenost a výška výtoku vody vzhledem k okraji umy-
vadla. To vedlo k vysunutí celku před hranu umyvadla do větší výše na podstavci, kte-
rý ale nebyl úplně tvarově ideální k celkovému designu baterie. Tyto dva tvary spolu
nekorespondovaly a objekt se zdál jako něco neurčitého, položeného na poličce. Na tom-
to zásadním problému celý koncept nakonec ztroskotal. (Obr. 38, 39 a 40)
 

4.2 Návrh č. 2
Druhý návrh již byl o něco reálnější, méně futuristický, přesto však měl svá pro a proti. 
Celkový koncept vycházel z rovných linií a standardních geometrických tvarů. Hlavní 
část baterie, ve které se nacházel celý vodovodní systém, měla kvádrový tvar. S ním 
korespondovala páka na regulování přítoku vody a její teploty, rovněž s geometricky 
podlouhlým tvarem pro snadnou manipulaci. Na přední straně těla baterie byla dlouhá 
drážka, ze které by vytékala voda dle intenzity proudění. Původním záměrem bylo ne-
chat celý výtok vody pouze touto drážkou, avšak voda by stékala i po těle baterie, čili 
baterie byla z hlediska své funkce nevhodná. 

Otázkou tedy bylo, jak vodu dopravit efektivněji k uživateli. Znovu jsem použila ná-
pad s výtokovým korytem. Na rozdíl od běžného výtokového ramínka (jak kruhového, 
tak elipsového průřezu), je u tohoto typu výtokového korýtka výhodou možnost vidět 
přirozené vlastnosti vody, proudění korytem připomíná řeku či potok. 

Dalším zajímavým prvkem tohoto řešení byl lom vody na hraně koryta, který vytvářel 
představu malého vodopádu. Bohužel i tato varianta měla jisté chyby. Výtok vody 
korytem je sice pro uživatele zajímavý a splňuje základní funkci vodovodní baterie 
(dopravit vodu k uživateli v určité výšce a vzdálenosti), ale z hlediska praktické údrž-
by opět nebyl příliš efektivní. Problémem byl vodní kámen, který se rychle usazuje 
a baterie by tedy vyžadovala častější údržbu než ostatní běžné baterie. Usazený kámen 

Obr. 38 Návrh č.1 Obr. 39 Návrh č.1 Obr. 40 Návrh č.1
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by ničil celkový dojem z jinak atraktivního designu, baterie by působila jako stará 
a špinavá. Právě díky tomuto poměrně zásadnímu problému jsem nakonec i tento kon-
cept zavrhla. (Obr. 41, 42 a 43)

4.3 Návrh č. 3
Pro třetí návrh jsem zvolila opět naprosto odlišný tvar od ostatních návrhů, navíc se 
jednalo o vodovodní baterii vhodnou do veřejných umyváren. Namísto pákové baterie 
jsem navrhla design termostatické vodovodní baterie. Tento typ je nejvhodnější do ve-
řejných prostorů, jako jsou toalety a umývárny s velkou frekvencí proudících lidí. Ře-
šení je vhodné především z hygienického hlediska a nevyžaduje žádnou zdlouhavou 
manipulaci ze strany uživatele. Pouze stisknutím jediného tlačítka uprostřed modelu se 
spustí proud vody již s přednastavenou teplotou, která se nedá uživatelem regulovat. 

Většina vodovodních baterií dnešní doby vychází z organických tvarů a využívá ob-
lých křivek. Ve svém návrhu jsem se pokusila o opačný přístup, tedy zakomponovat 
do návrhu geometrické rysy. Celkové tvarové řešení vycházelo z geometrického tvaru - 
kvádru, při pohledu na nárys se jevil jako čtverec, z bokorysu pak jako úzký obdélník. 
V hlavní části baterie se nacházelo celé ústrojí a všechny hlavní komponenty. Na kaž-
dé hraně těla baterie byl malý rádius, ostré rohy by mohly být nebezpečné. Části spoje-
né pravým či ostrým úhlem však zvyšovaly riziko zanášení vodním kamenem při sou-
časně špatném přístupu pro údržbu a náročné čištění. 

Na horní části těla baterie, nad výtokem vody, se nacházelo ovládací tlačítko. Tvarově 
korespondovalo s geometrickým tělem a mělo tvar krychle. Po lehkém zatlačení tla-
čítka se spustil proud vody s předem nastavenou intenzitou a teplotou. Rovněž doba, 
po kterou měla voda vytékat, byla předem nastavena, po jejím uplynutí se přívod vody 
sám zastavil a pro opětovné spuštění bylo nutné tlačítko znovu zmáčknout. Pro vý-
tok vody byla použita malá podélná drážka, která by samostatně byla nedostačující 
a prakticky nefunkční (voda by stékala po stěně baterie). Proto jsem se snažila najít 
další řešení, jak vodu přivést k uživateli blíž. Při opětovné snaze vyhnout se běžným 
a všedním řešením výtokových ramínek jsem zvolila mírně prohnutou rovinu, po kte-
ré voda může plynule stékat až do požadované vzdálenosti pohodlné pro uživatele. 
Celkový tvar baterie lehce „naboural“ dosud čistě geometrické tvary a přidal návrhu 
na dynamičnosti a zajímavosti. Dalším obohacujícím prvkem bylo zvolení netradiční-

Obr. 41 Návrh č.2 Obr. 42 Návrh č.2 Obr. 43 Návrh č.2
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ho, přesto však stále více oblíbeného materiálu – skla. Inspirovala jsem se především 
v designových návrzích firmy Hansa a Hans Grohe. Právě tam jsem viděla netradiční 
použití skla a skleněných ploch v kombinaci s nerezem. Tyto baterie mě velice zaujaly, 
a proto jsem se rozhodla použít tuto kombinaci materiálů v jednom ze svých návrhů. 
Plocha, po které voda stékala a přibližovala se k uživateli, měla být vyrobena z kva-
litního tlustého skla. Efekt, který voda na takovém povrchu vytváří, může obohatit 
celkový koncept. Na konci výtokového koryta se pak voda láme na hraně a při pádů 
dolů vytváří dojem malého vodopádu. Bohužel i toto řešení mělo své zápory. 

Prvním problémem byla obava, zda by se veškeré potřebné součásti pro funkci a chod 
baterie vešly do jejího těla, dále zde byl opětovný problém s údržbou skleněné plochy. 
Ta podléhá vodnímu kameni a vzhledem k průhlednosti by nečistoty byly značně vi-
ditelné. Baterie by vyžadovala častější údržbu a opět by se snížila její praktičnost. 
Pravděpodobným problémem by byla i cena, která by díky vysoce kvalitnímu sklu 
mohla být příliš vysoká. Při poškození a výměně skla by pak finanční náklady byly 
opět vyšší, než u běžného výtokového ramínka. Nekvalitní sklo by mohlo prasknout, 
odštípnout se či jinak znehodnotit, a baterie by ztratila svůj účel. Proto jsem nakonec 
i toto řešení po dlouhé úvaze raději zavrhla. (Obr. 44, 45 a 46)

4.4 Návrh č. 4
Z tohoto čtvrtého návrhu následně vychází finální řešení. Základním přístupem je 
kombinace několika tvarů, které spolu korespondují a vytvářejí vzhledově zajímavý 
dynamický celek. Klíčovým prvkem byla v tomto případě hlavní část baterie – výto-
kové ramínko. Tvar měl charakter ohnutého kvádru se čtvercovým průřezem, v zá-
kladním provedení výšku 120 mm, délku 160 mm a hloubku 40 mm. Pro bezpečnost 
při používání byly všechny hrany baterie technicky zaoblené, jejich rádius byl 1 mm. 
Přední spodní hrana výtokového ramínka byla zkosena pod úhlem 25°. V této zkosené 
ploše se nacházel perlátor o průměru 25 mm s cílem provzdušnit vodu a snížit tak její 
spotřebu. V těle výtokového ramínka byl vsazen kolmo na podložku umyvadla válec 
o průměru 34 mm (nelícovala tedy s hranami hlavní části). Vně válce se nacházelo 
ústrojí vodovodní baterie. Všechny důležité komponenty pasovaly do průřezu válce, 
nacházela se zde kartuš 25 mm. Kartuš v tomto návrhu měla menší průtok vody než 
kartuš 35 mm. Proto byla baterie vhodná spíše pro menší umyvadlo s menší frekvencí 
užívání. Výška válce byla 120 mm, vrchní hrana byla zarovnaná s hranou výtokového 

Obr. 44 Návrh č.3 Obr. 45 Návrh č.3 Obr. 46 Návrh č.3
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ramínka. Na vrchní ploše válce byl pákový systém na ovládání celé vodovodní bate-
rie. Madlo mělo stejný poloměr jako spodní válec, jeho výška byla 23 mm. Z válce 
kolmo na přední plochu vycházel kvádr se zaoblenými hranami, samotné madlo. Jeho 
délka byla odvozena od nejpohodlnější manipulace páky uživatelem - 80 mm, šířka 
madla byla stejná jako šířka válce - 34 mm,  výška - 6 mm.  Přední hrana madla byla 
zarovnaná se začátkem zlomu na výtokovém ramínku, prostor pro uchopení páky mezi 
madlem a výtokovým ramínkem byl navržen na 25 mm.

Páka navrhované varianty měla klasický charakter, při zvedání se voda pouštěla a re-
guloval se její průtok, při 25° byla voda otevřena naplno. Pohybem páky vpravo nebo 
vlevo docházelo k regulaci teploty vody, tím bylo ovládání snadné a uživatelem dlou-
hodobě ověřené. 

Původně zamýšlený tvar baterie s kartuší 25 mm, omezující použití na více druhů 
umyvadel, jsem se následně snažila upravit tak, aby zde šla použít kartuš 35 mm, 
praktičtější pro vodovodní baterie do koupelen a vůbec všude v domácnosti. (Obr. 47, 
48 a 49)

4.5 Finální návrh
Ve finálním návrhu jsem se snažila vyvarovat všech předchozích problémů a modi-
fikovat baterii čtvrtého návrhu tak, aby byla pro uživatele tvarově zajímavá, zároveň 
plnila svůj účel a její ovládání bylo co nejpřirozenější. Přizpůsobila jsem tedy tvarové 
řešení pro výtok vody vlastnostem běžného výtokového ramínka. Dalším přínosem fi-
nálního návrhu je modifikovatelnost výtoku vody s možností vyrobit libovolnou výšku 
i délku výtokového ramínka. Tím je baterie vhodná pro široké spektrum všech druhů 
umyvadel dle přání uživatele. Celkový koncept má ověřenou konstrukci, použití je 
pro uživatele srozumitelné a není třeba předchozího studování návodu. Ovládání je 
v tomto případě pákového charakteru, což je pro domácí koupelny nejběžnější způsob. 
(Obr. 50, 51 a 52)

Obr. 47 Návrh č.4 Obr. 48 Návrh č.4 Obr. 49 Návrh č.4
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Obr. 50 Finální návrh

Obr. 51 Finální návrh Obr. 52 Finální návrh
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5 KONSTRUKČNĚ - TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ

V této kapitole je technický popis finálního řešení, základní rozměry a celková kon-
strukce. Další částí je vnitřní konstrukce, neboli ústrojí předkládané vodovodní bate-
rie, její umístění v těle baterie a základní princip.

5.1 Technické řešení finálního návrhu
Jak už jsem se výše zmínila, celkový finální koncept vychází ze čtvrtého návrhu. Za-
chovala jsem zde základní myšlenku výtokového ramínka, celou konstrukci jsem na-
klonila o 15° dopředu směrem k uživateli. Tím se prodloužila vzdálenost výtoku vody 
od zadní stěny umyvadla na 100 mm pro optimální použití. Zůstala zachována vodo-
rovnost výtokového ramínka a jeho vzdálenost od podložky 80 mm. Základní stojná 
část baterie má čtvercový průřez 50 mm na 50 mm a směrem k výtoku vody se ramínko 
zužuje na obdélníkový průřez 30 mm na 50 mm. Na jeho konci je zkosení 20°, na této 
ploše se nachází normovaný perlátor 25 mm pro provzdušnění vody. Zároveň pod tím-
to úhlem vytéká voda směrem k uživateli. Celé tělo baterie má z bezpečnostních dů-
vodů technické zaoblení všech hran o 1 mm. Z těla baterie vychází válec o průměru 
48 mm se stejným sklonem jako výtokové ramínko - 15° a mezi těmito tělesy je za-
oblení 1 mm pro plynulejší přechod a pro zamezení ostrých úhlů, které by mohly být 
nepraktické pro zanášení vodního kamene a jiných nečistot. Válec ční nad výtokové 
ramínko o 8 mm.

V těle válce se nachází ústrojí celé vodovodní baterie. Je zde použita kartuš 35 mm, 
která je pro běžné použití nejrozšířenější, má optimální průtok vody a je méně hlučná 
než kartuš s průměrem 25 mm. Válec opticky pokračuje a přechází v samotné ovládání 
této baterie – páku. Ta je tvořena z válce o stejném průměru 48 mm, na něm je „nasa-
zeno“ madlo kvádrového charakteru, takže tvoří přechod z oblého tvaru do hranatého. 
Můžeme tedy říct, že přední stana páky je zaoblená, zadní strana končí hranou. Páka 
má v zadní spodní části pro lepší manipulaci zkosení 20°. Zadní rohy jsou zaobleny 
ve všech pohledech, zde se nacházejí  barevné symboly pro označení teplé a studené 
vody. Snažila jsem se tyto značky zakomponovat přímo do tvaru baterie tak, aby ne-
vytvářely samostatný prvek přidělaný na madlo a tím nebyla narušena celá harmonii 
finální baterie. Samotné madlo má výšku 8 mm, přední hrana je zarovnaná s přední 
hranou výtokového ramínka, hloubka je 48 mm, madlo vychází z válce bez jakéhoko-
liv zúžení nebo rozšíření. Na všech hranách páky je technické zaoblení o 1 mm s vý-
jimkou spodní zadní hrany se zaoblením 3 mm.

5
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5.2 Vnitřní konstrukce finálního návrhu
Finální řešení funguje na principu pákové vodovodní baterie s keramickými disky. 
Teplá a studená voda je přivedena přes trubky do kartuše, kde se voda mísí. Je zde 
použita kartuš 35 mm, která je pro tento typ směšovacích armatur nejpoužívanější 
i díky jejímu vysokému průtoku a nízké hlučnosti. Z kartuše vede již smíchaná voda 
výtokovým ramínkem až k perlátoru, ten vodu provzdušňuje a tím i spoří. Kartuš je 
uložena v těle baterie v horní válcové části a upevněna kartušovou maticí s napojením 
na páku přes ovládací dřík (Obr. 53). 

Obr. 53 Vnitřní konstrukce finálního návrhu

5.2
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6 ERGONOMIE

Z hlediska ergonomie musíme dbát na základní rozměry, které jsou rozhodující pro po-
hodlné ovládání. A to jak výška montáže vodovodní baterie na umyvadlo, která udává 
výšku ovládací páky, tak i páka samotná.

6.1 Ergonomie ovládací páky finálního návrhu
Ergonomie páky u vodovodní baterie je velice důležitá a zabezpečuje co nejjedno-
dušší manipulaci. Důležitým faktorem je také celková délka madla. Čím delší madlo 
je, tím méně síly musíme vynaložit při otevírání a zavírání ventilu pro přívod vody. 
Proto jsem zvolila adekvátní délku pro jednoduché ovládání a zároveň korespondující 
s celkovým tvarovým řešením baterie. Rozsah pohybu páky je zhruba  20° - 25°, záleží 
na možnostech jednotlivých kartuší. Pro svůj finální návrh jsem zvolila kartuš s roz-
sahem 20°. 

Regulace teplé a studené vody je v rozsahu 90°, a to 45° doprava a 45° doleva. Zacho-
vala jsem i uživatelem zafixované ovládání na studenou vodu doprava, teplou doleva. 

6.2 Ergonomie finálního návrhu vzhledem k základním rozměrům
Dalším ergonomickým požadavkem je výška a vzdálenost celé baterie od země, 
v předkládaném finálním případě stojánkové. Výška páky baterie samozřejmě závisí 
na celkové výšce umyvadla. Pokud uvažujeme výšku umyvadla od země okolo 85 cm, 
je výška páky v rozmezí od 100 cm do 105 cm. Vzdálenost výtoku vody od zadní stěny 
umyvadla je běžně v rozmezí 80 mm - 115 mm, pro svůj návrh jsem zvolila adekvátní 
vzdálenost 100 mm. Všem výše uvedeným požadavkům tedy návrh vyhovuje. (Obr. 54)
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6.2

Obr. 54 Rozsah páky z hlediska ergonomie
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7.1

7 TVAROVÉ (KOMPOZIČNÍ) ŘEŠENÍ

Důležitou stránkou vodovodní baterie je samotný design. Mnohdy právě estetický 
vzhled rozhoduje o koupi baterie. V dnešní době baterie nesplňují pouze funkční strán-
ku, ale také slouží jako dekorativní prvek celé koupelny.

7.1  Výtvarné hledisko finálního řešení
V dnešní době je nepřeberné množství různých tvarů a typů baterií. Povětšinou ale 
mají spíše oblé křivky organického charakteru, ovšem i geometrické tvary jsou na trhu 
dnes běžnou věcí.  Výchozí tvar předkládaného finálního návrhu hlavní části baterie 
vychází ze čtvercového průřezu, z profilu si tento tvar můžeme představit jako ohnutý 
zužující se kvádr mírně nakloněný dopředu. Zprvu může působit poměrně masivně, 
a to díky rozměrům v průřezu 50 mm na 50 mm. Z technického hlediska je však tento 
rozměr nejmenším možným (optimálním) řešením, pokud chceme použít kartuš 35 mm. 

Pro vizuální odlehčení celku jsem zvolila zkosení přední hrany, která zároveň slouží 
pro regulaci směru výtoku, ten není kolmo k zemi, ale sešikmený o 20° (a tím tak prak-
tičtější pro uživatele). Na zkosené ploše se nachází perlátor pro provzdušnění vody. 
Na obrázku je zobrazeno jednoduché schéma průřezu baterie, kde najdeme přesné 
umístění kartuše a všech potřebných součástí. Z důvodu bezpečnosti jsou po celém 
těle baterie technická zaoblení, zároveň to tvoří i estetický prvek a objekt nevypadá 
tak strojově přesně. Pouze hrany, které dosedají na plochu umyvadla, mají nepatrný 
rádius, aby mezi plochou a baterií nebyl ostrý úhel, kde by se mohly usazovat nečis-
toty. Z tohoto celku vychází válec o průměru 48 mm. Je o 2 mm menší, navazuje tedy 
na tělo baterie až za zaoblenými hranami, a tvoří tak plynulý přechod mezi těmito dvě-
ma tělesy. Při bočním pohledu můžeme vidět, že vrchní hrana válce je o 8 mm vyšší 
než vrchní hrana výtokového ramínka. Dalším odlehčujícím prvkem celé vodovodní 
baterie je páka. (Obr. 55) Její tvar je hranatého charakteru, vychází z válcové plochy 
a tvoří tak zajímavý objekt. Originální je tedy na finálním návrhu i kombinace různých 
základních geometrických tvarů. (Obr. 56)
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Obr. 55 Render finálního řešení

Obr. 56 Render finálního řešení
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8 BAREVNÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ

U finálního řešení není třeba zabývat se barevným provedením, neboť samotná barva 
vychazí z vlastností  a charakteristiky materiálu.

8.1 Materiál finálního návrhu
Pro výrobu vodovodní baterie lze použít mnoho materiálů, každý má své výhody i ne-
výhody. Co se týče broušeného nebo leštěného chromu, vypadá takto upravený mate-
riál velmi atraktivně, avšak jeho výroba je poměrně neekologická z důvodu technolo-
gie pochromování. Při ní je zapotřebí užití chromovací lázně, která obsahuje mnoho 
škodlivých látek a jejich odstranění je náročné a nákladné. Na druhou stranu je tento 
materiál velice praktický pro údržbu a má perfektní vzhled i po mnoha letech. Praktic-
ky stejnou charakteristiku má i leštěný nikl. 

Pro svoji baterii jsem zvolila austenitickou korozuvzdornou nerezovou ocel ČSN 17 240 
(AISI 304). Náklady na výrobu jsou sice o něco vyšší, ale tento materiál se osvědčil 
jako jeden z nejlepších z hlediska vlastností. Jeho využití je téměř v každém oboru, 
zejména se používá při výrobě lékařských nástrojů a v nemocnicích vůbec. Je totiž nej-
hygieničtější, bakterie se do materiálu nepropouští, zůstávají na povrchu. Přesto, že je 
tento materiál náročnější na povrchovou údržbu (je třeba častějšího otírání povrchu), 
je vysoce odolný vůči okolním vlivům a zajišťuje tak jeho dlouhou životnost. Vysoká 
kvalita materiálu má pak logicky za následek vyšší cenu finálního výrobku.
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9.1

9.2

9.3

9 ROZBOR DALŠÍCH FUNKCÍ DESIGNÉRSKÉHO NÁVRHU 

Důležitým faktorem je psychologické, ekonomické a sociální hledisko. Proto jsem se 
i na tyto odvětví zaměřila.

9.1 Psychologická funkce
Pro ovládání vodovodní baterie je velice důležité psychologické hledisko - co nej-
pohodlnější a nejpřirozenější ovládání pro uživatele. Proto jsem ve finálním návrhu 
zachovala mnoha lety osvědčenou strukturu a rozvržení celé baterie, a to od klasického 
ovládání pákou, až po výtok vody. Regulace teploty vody a intenzity proudu zůstala 
rovněž jako u běžných baterií, pohybem páky nahoru zvyšujeme proud, doprava a do-
leva pak regulujeme teplou a studenou vodu. (Obr. 57) Výtokový otvor s perlátorem se 
nachází na konci výtokového ramínka a pro pohodlnější použití je pod úhlem 20°, aby 
proud vody směřoval k uživateli.

9.2 Ekonomická funkce
Cena baterie je díky použitému materiálu - nerezové oceli, vyšší, ale srovnatelná 
s ostatními podobně kvalitními bateriemi. Díky unikátnímu designu není tato baterie 
určena pro běžnou sériovou výrobu, jedná se spíše o designový produkt, jeho cena je 
vyšší než u standardně vyráběných baterií. Přesto je jeho praktické využití v nejširší 
míře možné. 

Cena baterie je odhadnuta na cca 7 500,- Kč.

9.3 Sociální funkce
Baterie je vyrobena pro domácí užití a koresponduje se všemi náležitostmi k tomu ur-
čenými. Na rozdíl od bezdotykových baterií není regulace proudu stanovena, uživatel 
si reguluje průtok vody sám. Pro větší úsporu vody je nainstalován perlátor, který vodu 
provzdušňuje a tím ji šetří. 

9

Obr. 57 Barevné označení teplé a studené vody
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ZÁVĚR

Cílem bakalářské práce bylo vytvořit baterii, která by byla po estetické stránce pro  uži-
vatele zajímavá, zároveň však plnila všechny současné technické, ergonomické, eko-
logické a ekonomické požadavky. 
 
Z technického hlediska je baterie prakticky vyrobitelná, základní prvky konstrukce 
jsou lety ověřené. Přesto by však před výrobou byla nutná konzultace s odborníkem 
v technickém odvětví. 

U projektování madla i všech základních rozměrů jsem se co nejvíce snažila respekto-
vat ergonomické požadavky uživatele.  Vycházela jsem při tom z parametrů vodovod-
ních baterií již zavedených a funkčních na trhu firmy NOVASERVIS a.s.. 

Pro ekologické řešení jsem zvolila materiál nerezovou ocel, která nevyžaduje žádné 
pochromování či poniklování, vytvářející řadu škodlivých látek, jejichž likvidace je 
finančně drahá a náročná. 

Z ekonomického hlediska je navrhovaná baterie srovnatelná s armaturami podobného 
typu. Tím, že je zachován princip kartuše, lze ji při poškození bezproblémově vyměnit 
za novou bez větších finančních nákladů.

Při zpracování jednotlivých návrhů jsem se snažila vše do detailů propracovat a získat 
i co nejvíce informací s ohledem na nároky případné výroby. Není však vyloučeno, že 
při testování by mohly být objeveny nedostatky, které by bylo třeba před zahájením 
výroby odstranit. 
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