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Anotace 

V závěrečné magisterské práci jsem se zabýval tvaroslovím interiérového osvětlení.

Zvolil jsem kolekci stolní lampy, stojací lampy a závěsného lustru.

Na  základě  studia  historického  vývoje  svítidel,  které  jsem  uplatnil  ve  své  teoretické 

diplomové  práci,  jsem  navrhl  svítidla  do  současného  interiéru  a  s  použitím  nových 

světelných zdrojů. 

Annotation

In the final thesis I dealt with morphology of interior lighting. I chose a collection of table 

lamps, floor lamps and pendant chandelier. Based on the study of the historical development 

of lights that I applied in my theoretical thesis, I have designed the lighting for contemporary 

interior with the use of new light sources.
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1         Úvod

Ve své praktické magisterské diplomové práci se stejně, jako ve své bakalářské práci 

zabývám tvarovým a technickým řešením interiérového osvětlení.  Bakalářská práce byla 

inspirována přírodním motivem a to  luskem katalpy, s  využitím rozptýleného světelného 

zdroje za použití technologie Rapid Prototyping. 

Magisterské studium bylo obdobím studia odborné literatury, které vyústilo v teoretickou 

diplomovou  práci,  ve  které  jsem  se  zabýval  vztahem  člověka  ke  světelnému  zdroji  od 

historie až po současnost.  Tato načerpaná zkušenost napříč historií  svítidel byla pro mne 

inspirací  pro  návrh  nové  kolekce.  V  této  kolekci  jsem  se  věnoval  třem  interiérovým 

svítidlům a to stolní lampě, stojací lampě a lustru.
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2         Inspirace

        Základní inspirací pro kolekci interiérových svítidel byla teoretická diplomová práce 

pojednávající o  přístupu člověka k tvorbě interiérových svítidel v průběhu dějin.  Inspirací 

se tak stává  snaha o využití poznatků technického a technologického rozvoje v dané etapě 

vývoje společnosti.  Inspirací tvarovou pro mne byl mikrosvět hmyzu. Dlouhé pavoučí nohy,

které nesou tělo pavouka, ze kterého vychází vlákno pavučiny. Štíhlost a přitom pevnost a

pružnost, která umožňuje pavoukovi nést o mnoho větší kořist a přitom působit elegantně.
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3         Cíle práce

Cílem práce bylo vytvořit kolekci svítidel do interiéru, která by v průběhu dne sloužila 

jako estetický doplněk a v nočních hodinách vytvářela příjemnou atmosféru. Záměrem bylo 

navrhnout kolekci svítidel, která by byla použitelná do běžného interiéru, aby se stala jeho 

vhodným doplňkem a nekonkurovala ostatnímu zařízení. Maximální jednoduchost tvaru v 

rovnováze s funkcí, použití úsporného a přitom výkonného zdroje světla a jeho zapojení do 

celkové koncepce výtvarného účinu designu svítidla.

3.1           Umístění 

Stolní lampa je určena na noční stolky, police, odkládací stolky, ale i na pracovní stůl.

Stojací lampa je určena k sedacímu nábytku, nebo do částí prostoru, který vyžaduje osvětlení 

v nižším parteru. Zavěšené svítidlo je určeno nad jídelní, nebo konferenční stůl.

3.2           Funkce

Toto svítidlo je navrženo pro osvětlení v bytových, případně hotelových  interiérech.

Vzhledem k použitému světelnému zdroji disponuje svítídlo velkou svítivostí. Pro snížení

intenzity světla a naladění potřebné atmosféry v interiéru, je u stolní i stojací lampy navrženo 

stmívací zařízení.
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4         Tvar 

4.1           Tvar stolní lampy

Stolní lampa vychází ze tří základních statických bodů, které má jako základnu. 

Z těchto tří  bodů vychází  vnější  i  vnitřní  část   těla  svítidla.  Vnější   má ve vrchní  části 

vykrojení  ve  tvaru  trojúhelníku,  které  slouží  pro  držení  stínítka.  Vnitřní  část  konstrukce 

slouží jako držák pro objímku  světelného zdroje. Tělo lampy se tak neskládá z podstavce  s 

objímkou a konstrukce s kloboukem, ale vše je propojeno jediným nosným a zároveň  celou 

formu vytvářejícím  tvarem obráceného trojnohého pavouka. 
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4.2           Tvar stojací lampy

Stojací lampa vytváří  se stolní  lampou 

kolekci,  tak,  aby  se  daly  obě  použít 

spolu  v  jedné  místnosti  a  vytvářely 

vhodný  doplněk  nejen  funkční,  ale  i 

estetický. Stojací lampa je prodlouženou 

variantou stolní lampy s využitím jiného 

světelného zdroje, vhodnějšího pro nový 

tvar. V této vertikální variantě lampy je 

navržena trojice LED diodových pásků, 

které jsou umístěny na plochách vnitřní 

části konstrukce těla lampy. Jejich tvar 

je pro ně speciálně upraven. Tedy stejná 

část, která u stolní lampy nese objímku, 

v této protažené variantě vytváří plochy 

pro  umístění  led  pásků  po  celé  její 

výšce,  čímž  je  zjištěno  rovnoměrné 

osvětlení. 
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4.3           Tvar lustru

Lustr  je třetím prvkem této ucelené kolekce interiérových svítidel a stejně,  jako kolekce 

šperků, které patří k sobě, také lustr vychází ze stejných principů jako stolní a stojací lampa, 

aby se v jednom interiéru vhodně doplňovaly. Lustr je trojnohým pavoukem spouštějícím se 

dolů po vlákně pavučiny.
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5         Výroba

Pro výrobu  kostry svítidla byla zvolena technologie Rapid prototyping, která je pro výrobu 

prototypu velmi přesná a cenově dostupná.Ke zhotovení modelu postačí výstup ze 3D 

softwaru v podobě STL.

5.1           Kostra za použití Rapid Prototyping

Na obrázku je vidět pracovní prostor 3D tiskárny o velikosti tiskové komory 400x350x400 

mm, kde probíhá tisk modelu, který byl rozdělen kvůli velikosti na dvě části. Model je 

přichycen na fólii, odkud je pomalu nanášeno vlákno z ABS. V případech, kdy je model 

příliš nakloněn od svého těžiště a přichycení na podložku nestačí, je model opatřen 

podpěrami, které se po tisknutí ponoří do tekuté lázně,kde se roztečou.
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5.2           Kostra jako odlitek

Pro masivní vyrobu svítidla je použití 3D tisku příliš drahé. Jsou zařízení, která umí tisknout 
i z kovu, ale pro případnou výrobu bych zvolil odlávání. Nabízí se brněnská slávárna Agro 
Tuřany.

1) Výroba voskových modelů

Voskový model se vyrábí vstřiknutím 
vosku do kovových forem.

2) Sestavování (lepení) stromečků

Vyrobené voskové modely jsou lepeny 
nebo pájeny na vhodně zvolené vtokové 
soustavy.

3) Výroba skořepin

Skořepina je vyráběna máčením 
voskových stromečků v keramické břečce. 
Stromeček namočený do keramické břečky 
se po odkapání posype ostřivem vhodné 
zrnitosti. Proces se opakuje cca 5x.
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4) Vytavování vosku

Vytavování vosku ze skořepiny probíhá v 
autoklávu, kde se tlakem přehřáté páry 
odstraní vosková hmota ze skořepin.

5) Žíhání

Cílem žíhání je odstranění zbytků 
nežádoucích látek, jako je voda a vosk z 
keramické skořepiny a dosažení její 
požadované mechanick é pevnosti.

6) Tavení a lití

Požadovaný materiál se taví v indukčních 
pecích při teplotě až 1700ºC. Po provedení 
chemického rozboru se roztavený kov 
nalévá do vyžíhaných skořepin.

7) Konečná fáze výroby

Zchladnutá  skořepina  se  ručně  nebo  mechanicky  zbaví  keramické  formovací  směsi. 
Stromečky jsou následně otryskány a jednotlivé odlitky jsou odděleny od vtokového kůlu. 
Odlitek  se  broušením  zbaví  zbytku  po  vtoku  a  následují  běžné  postupy  požadovaného 
dokončení tvaru a povrchu.
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5.2           Stínítko

Výroba kopyta na ohýbání akrylátu v horkovzdušné popouštěcí peci s cirkulací vzduchu.

Materiál na sestavení kopyta z MDF a plechu. 

Sestavená horní a dolní část kopyta v požadovaném tvaru stínítka.

Kopyto opatřené panty pro fixaci horní a dolní části.
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Do hotového kopyta se vloží požadovaný rozměr s přídavkem pro ohýbání a kopyto se 
zafixuje a vloží do horkovzdušné popouštěcí pece s cirkulací vzduchu. Ohýbání probíhá při 
teplotě 100°C po dobu 15 minut. 

 Naohýbané kusy ofrézované do 
požadovaného úhlu (úhel frézovaných hran 
52° / 104°) se přiřadí k sobě a zafixují 
páskou. Lepení probíhá pod takovým 
úhlem, aby lepidlo teklo mimo klobouk a 
zaplnilo rovnoměrně lepený spoj. Lepení 
dvousložkovým lepidlem – Acrifix 192 

Požadovaný rozměr – 303 x 228 mm

Přídavky pro ohýbání – 306 x 236 mm

Materiál - Akrylát opál ( satin) 3 mm
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5.3           Elektro instalace 
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5.4           Světelný zdroj

Stolní lampa je skonstruována tak, aby byla použitelná pro velkou škálu světelných zdrojů s 

paticí E27.

5.5           Povrchová úprava 

Barvu kostry všech variant jsem zvolil Bezovou cappuccino m. 9202. Tato barva zdůrazňuje 

tvary kostry svítidla. Jednou z návrhových variant byla povrchová úprava pochromováním 

kostry.  Tato  varianta  byla  zamítnuta  z  důvodu příliš  velké  reflexe,  která  zesiluje  dojem 

organického tvaru kostry a znečitelňuje její skutečný tvar.
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Kostra stolní lampy s barvou cappuccino 
m. 9202

Kostra stolní lampy s pochromováním



6         Fotodokumentace Prototypu
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7         Závěr

Přínosem magisterské diplomové práce bylo seznámení se s technologiemi a výrobou firem 

DecoDisplay a MCAE., které jsou pro mne  neocenitelnou zkušeností do budoucna. 

8         Obsah prezentace

Pro školní prezentaci jsem zvolil model stolní lampy v měřítku 1 : 1. Lustr a stojací lampa 

budou  prezentovány  pouze  v  tištěné  podobě   v  měřítku  1  :  1  za  doprovodu  projekce. 

Doprovodný panel se záběry z výroby a kopyto pro výrobu stínítka až na 1000 kusů.

9         Přílohy

9.1           Obsah přiloženého CD

Digitální verze diplomové praktické práce v PDF

Vizualizace stolní lampy

Vuzualizace stojací lampy

Vizualizace lustru

Technické výkresy

Fotodokumentace
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10         Elektronické zdroje

Slévárna Agro Tuřany. Tuřanská slévárna přesného lití [online] 

[cit. 2013-20-4] Dostupné z : http://www.agro-turany.cz/24768-slevarna

physicsworld.com. IOP a website from the Institute of Physics [online] 

[cit. 2013-20-4] Dostupné z : http://physicsworld.com/cws/article/news/2012/feb/03/spider-webs-

strengthened-by-local-sacrifices

32


	BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
	1         Úvod
	2         Inspirace
	3         Cíle práce
	3.1           Umístění 
	3.2           Funkce

	4         Tvar 
	4.1           Tvar stolní lampy
	4.2           Tvar stojací lampy
	4.3           Tvar lustru

	5         Výroba
	5.1           Kostra za použití Rapid Prototyping
	5.2           Kostra jako odlitek
	5.2           Stínítko
	5.3           Elektro instalace 
	5.4           Světelný zdroj
	5.5           Povrchová úprava 

	6         Fotodokumentace Prototypu
	7         Závěr
	8         Obsah prezentace
	9         Přílohy
	9.1           Obsah přiloženého CD

	10         Elektronické zdroje

