
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ
ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ

FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING
INSTITUTE OF MACHINE AND INDUSTRIAL DESIGN

DESIGN PIVNÍ PÍPY

DESIGN OF BEER TAP

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE KLÁRA VAŇKOVÁ
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. MARTIN ONDRA
SUPERVISOR

BRNO 2015





Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství

Ústav konstruování
Akademický rok: 2014/2015

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

student(ka): Klára Vaňková

který/která studuje v bakalářském studijním programu

obor: Průmyslový design ve strojírenství (2301R008) 

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách a se Studijním a
zkušebním řádem VUT v Brně určuje následující téma bakalářské práce:

Design pivní pípy

v anglickém jazyce:

Design of beer tap

Stručná charakteristika problematiky úkolu:

Cílem práce je analýza a návrh designu pivní pípy. Návrh má splňovat obecné předpoklady
průmyslového designu - respektovat funkční, konstrukční, technologické, estetické a ergonomické
zákonitosti. 

Cíle bakalářské práce:

Bakalářská práce musí obsahovat: (odpovídá názvům jednotlivých kapitol v práci)
1. Úvod
2. Přehled současného stavu poznání
3. Analýza problému a cíl práce
4. Variantní studie designu
5. Tvarové řešení
6. Konstrukčně technologické a ergonomické řešení
7. Barevné a grafické řešení
8. Diskuze
9. Závěr
10. Seznam použitých zdrojů

Forma práce: průvodní zpráva, digitální data, sumarizační poster, fotografie modelu, fyzický
model
Typ práce: designérská; Účel práce: vzdělávání
Rozsah práce: cca 27 000 znaků (15 - 20 stran textu bez obrázků).
Zásady pro vypracování práce: 
http://dokumenty.uk.fme.vutbr.cz/BP_DP/Zasady_VSKP_2015.pdf
Šablona práce: 
http://dokumenty.uk.fme.vutbr.cz/UK_sablona_praci.zip

DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark



Seznam odborné literatury:

LIDWELL, W., MANACSA, G.: Deconstructing product design. Massachusetts: Rockport
Publishers. 2008. 
FIELL C., FIELL P.: Designing the 21st Century. Köln: TASCHEN. 2001.
DREYFUSS, H. - POWELL, E.: Designing for People. New York : Allworth, 2003. 
JOHNSON, M.: Problem solved. London : Phaidon, 2002.
NORMAN, D. A.: Emotional Design. New York : Basic Books, 2004.
TICHÁ,J., KAPLICKÝ, J.: Future systems. Praha : Zlatý řez, 2002.
WONG, W.: Principles of Form and Design. New York : Wiley, 1993.
Časopisy: Design Trend, Designum, Form, ID Magazine ap.

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Ondra

Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2014/2015.

V Brně, dne 19.11.2014

L.S.

_______________________________ _______________________________
prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.

Ředitel ústavu Děkan fakulty

DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark



strana
5

ABSTRAKT
Předmětem bakalářské práce je design pivní pípy, konkrétně přenosný výčep s chlaze-
ním a vzduchovým kompresorem, jež musí splňovat konstrukční, ergonomické a este-
tické požadavky současného trhu. Cílem práce je uzpůsobení pípy k jejímu snazšímu 
přenosu a vytvoření nového vizuálního stylu v kontextu české tradice.

KLÍČOVÁ SLOVA
pivní pípa, přenosná, chlazení, česká tradice, design

ABSTRACT
The subject of my bachelor thesis is the design of a beer tap, in particular portable beer 
cooler and dispenser with a built in air compressor which has to comply with deman-
ding constructional, ergonomic and aesthetic requirements. The ultimate goal of the 
designing process is to facilitate the portability of the dispenser and enhance its looks 
by creating a new visual style relating to the Czech tradition.

KEYWORDS
beer tap, portable, cooler, Czech tradition, design

Abstrakt, klíčová slova, abstrack,  keywords
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Úvod

ÚVOD

Na trhu se vyskytují tři druhy pivní pípy - výčepní stojany, párty pípy a přenosná chla-
zení. Já jsem si pro svoji bakalářskou práci zvolila její přenosnou variantu, takovou 
pípu si sebou můžeme vzít na zahradní oslavu, chalupu nebo nám poslouží na stánku 
městského trhu. Dle mého názoru je pivní pípa objekt, který sbližuje lidi a podle toho 
by měl i vypadat. V souvislosti s tím by se měla pivní pípa dát co nejsnáze obsluhovat.
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1 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ

1.1 Vývojová analýza

1.1.1 Historie čepovacích zařízení
Zařízení, která sloužila k čepování piva, se objevila až ve středověku. Čepovalo 
se v hospodských sklepích, z ležáckého sudu (odměřovalo se plechovými žejdlíky). 
Načepovaná nádoba se odnesla na stůl, kde se pivo dále rozlévalo do džbánků a po-
hárů. Je tedy jasné, že toto pivo mělo téměř nulový obsah oxidu uhličitého (nulový 
říz). Občas byly uprostřed stolu kameninové desky, které udržovaly nižší teplotu piva 
ve džbánu. [1] [2] [3]

Ve vrcholném středověku již existovaly i pivnice s prvními, dřevěnými výčepy. Pivo 
se čepovalo z ležáckých sudů do menších nádob (soudků - 12,5l nebo 25l), a z těch už 
přímo do pivních konvic hostům. Soudek se nejprve usadil do tzv. kozlíku, narazila 
se dřevěná pípa a za krátký okamžik se musel uvolnit plnící otvor, to aby šel do sudu 
vzduch a pivo tak mohlo začít téct. [2]

Pípy s tlakováním
Pokrokem byla konstrukce ručně ovládaného tlakostroje (pumpy). Můžeme si jej před-
stavit jako hřídelem poháněný kovový píst, který je těsněný kůží. Měl dvousměrné 
klapky díky nim sál a tlačil vzduch do sudu popřípadě do tlakové nádoby. Důležité 
bylo, aby vzduch hnaný do tlakostroje nebyl čerpán ze sklepa, takový vzduch byl po-
važován za nečistý. [2] [4]

1.1

1

Obr. 1-1 Středověký ležácký sud

1.1.1
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Jako ve většině technických zařízení, tak i pro pivní pípu byla přelomová průmyslová 
revoluce. Začaly se vyrábět jednoduché pivní pípy, tlakostroje bez ručního ovládá-
ní, byla většinou mosazná. V roce 1785 si Joseph Braham nechal patentovat zařízení 
pro točení piva. U nás se používalo od roku 1904, bylo to hygieničtější než ručně po-
háněné pumpičky. [2] [5] [6]

Natlakované sudy
V roce 1936 bylo ve Velké Británii představeno umělé sycení (pomocí kyseliny uhli-
čité), tato metoda se během dvaceti let rozšířila po celé Evropě, na začátku 1970 již 
byla rozšířena po celém světě. Točené pivo se tedy servírovalo z natlakovaných sudů. 
V roce 1971 organizace spotřebitelů Campaign for Real Ale v Británii vymyslela ter-
mín „real ale“ („opravdové“ pivo) pro toto přetlakované pivo. [2] [5]

1.1.2 Historie chlazení
Nejprve, v období středověku, k chlazení piva sloužila kamenná deska uprostřed stolu, 
ta měla udržovat džbán chladný. Pivo přesto bylo o dost teplejší, než jsme zvyklí dnes. 
Pro představu, Česká piva mají dnes v průměru teplotu 5-10 °C podle druhu piva. 
V historii měla teplotu 12-14 °C, což je teplota ve sklepích, po přinesení na kamennou 
desku se ovšem postupně, ale pomaleji než bez ní, pivo oteplovalo. [2]

Chlazení ledem
V 19. Století bylo pivo chlazené pomocí ledu, kterým se sudy ve sklepích obkláda-
ly. Tyto ledy dováželi ledaři na koňských povozech, někdy se vůz vystýlal slámou, 
to aby kry nezačaly tát. Ve sklepích byla stabilní teplota, led zde mohl vydržet až něko-
li měsíců. Často se zahazoval škvárou (výborné izolační vlastnosti). Nebyl-li dostupný 
led, použila se čerstvá studniční voda, která se musela vyměňovat. A nebo se sudy 
věšely přímo do studně. [4] [7] [8] [9]

Obr. 1-2 Tlakostroj

1.1.2
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Průtočné chlazení
Ve 20. století u nás bylo zavedeno chlazení tzv. solanka. Můžeme jej považovat 
za předchůdce dnešního průtokového chlazení, jež vychází z patentu r. 1876 (první 
pivní chlazení, pivo ním teklo samospádem). Solanka byla nádoba pod výčepem, na-
plněná slanou vodou, která má nižší teplotu tuhnutí nežli samotný led, směs tak spotře-
buje velké množství tepla na rozpouštění soli a na tání ledu, což způsobí její ochlazení. 
Uvnitř nádoby byl položen umělohmotný výparník s chladícími šneky, kterými pivo 
protékalo. Velkou nevýhodou však byla koroze kovových součástek solanky. [7]

Na začátku 21. století se začaly používat průtočné chladiče, vodní (mokré) a kontaktní 
(suché). Z důvodu lepší manipulace, se v pivních pípách, přenosných, dává přednost 
chlazení suchému. [5]

 

1.2 Technická analýza
Jsou tři základní druhy pivních píp - výčepní stojany, párty pípy a přenosná chlazení.  
Pro svoji práci jsem si vybrala třetí typ - pivní pípu s chlazením a navíc se vzduchovým  
kompresorem. [10]

Pípa má část vnější a vnitřní. Na vnější části pípy je standardně výčepní kohout, ma-
dlo, ovládací prvky, vstup pro přívod elektřiny a piva, výstup pro vzduch. Na obr. 1.4 
vidíme vnitřní část výčepu. Ta se skládá z chlazení (kompresor, výměník, kapilára, vý-
parník) a vzduchový kompresor pro natlakování piva. Částí, která ne vždy patří přímo 
k pípě, je odkapávací miska.

Obr. 1-3 První pivní chlazení 1876

1.2
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1.2.1 Výčepní kohouty
Kohouty slouží k čepování piva do sklenic. Jsou namontovány na pivní chlazení, vý-
čepní stojan nebo přímo na sud s pivem. Kohouty jsou z různých materiálů, pro če-
pování piva je nejvhodnější zvolit mosaz, která je pokovaná chromem nebo zlatem 
a zobák je obvykle z nerezové oceli. [11]

Pro nás nejběžnějším kohoutem je takzvaný Evropský typ. V jednoduchosti to funguje 
tak, že při přitažení rukojeti směrem k tělu (točí se kolem horizontální osy), se záklap-
ka otevře a pivo tak může vytékat ven. Tento typ kohoutu  mívá často kompenzátor 
(vyrovnávač), sloužící k nastavení optimálního průtoku. [12]

1.2.2 Přívod piva, vývod vzduchu, zdroj elektrické energie 
Vstupy bývají na zadní straně nebo na spodní desce, jsou otočné, takže můžeme ha-
dice pro přívod piva zapojit z libovolného směru. Vstupy mají rychlospojky pro po-
užití kalibrovaných nápojových hadic 9,5 mm. Na konci hadic jsou narážecí hlavi-
ce, které slouží k napojení sudu. Vidlice elektrického kabelu se zasouvají do zásuvky 
230V/50Hz. [19]

Obr. 1-4 Schéma výčepního zařízení

Obr. 1-5 Přívody, spínač

1.2.1

1.2.2
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1.2.3 Chlazení
Na trhu jsou k dostání dva základní druhy chlazení. Prvním typem je chlazení obje-
mové, kdy celý sud je chlazený na požadovanou teplotu, k tomu se využívají chladicí 
boxy či stroje. Druhým typem je chlazení průtočné (kontaktní), kdy se chladí pouze 
množství, které chceme právě načepovat. To nám šetří elektrickou energii, čas a také 
je chladič mobilnější. [10]

Dále se pivní chladiče dělí dle umístění - pod stůl a na stůl. Chladiče pod stůl jsou 
umístěny, jak již název napovídá, pod pultem, ale také mohou být v jiné místnosti. 
Většinou to bývá „mokrý“ chladič, ale při menší výtoči to může být i typ „suchý“. 
Chladiče na stůl jsou samozřejmě umístěny na stole, často jejich součástí bývá pivní 
kohout. Takové chlazení bývá vždy průtočné. [10]

Průtočný chladič
Tento typ chladiče se dělí, jak už jsem dříve zmínila, ta tzv. „mokrý“ a „suchý“. Mokrý 
(vodní) chladič je nádoba s vodou a ledovou bankou, zde se ochlazuje šnek, kterým 
protéká pivo. Suchý chladič vodu neobsahuje. Díky tomu je snazší na manipulaci a in-
stalaci. Čas určený pro instalaci je u suchých chladičů několik minut, u těch mokrých 
i několik hodin. [13]

Z těchto důvodů je pro přenosnou pivní pípu nejvhodnější suché průtokové chlaze-
ní. Chladivem je nejčastěji R134a (bezfreonové ekologické chladivo), jež mění tlak, 
teplotu a skupenství. Průběh chlazení má 4 základní fáze a to v části teplé a studené. 
Toto chlazení je principielně stejné jako u ledničky. V první fázi kompresor chladivo 
v plynném nízkotlakém stavu změní na stav vysokotlaký, zahřeje se. Kompresor jej 
tlačí do kondenzátoru (výměníku). V další fázi se ve výměníku plyn ochladí a změní 
na vysokotlakou podchlazenou kapalinu. Poté tato kapalina projde kapilárou, kde se 
sníží její tlak, teplota je nižší než hliníkový blok, tímto blokem prochází i trubka, jež 
vede pivo, to se ochladí. V poslední fázi tedy nízkotlaké chladivo proudí výparníkem 
(teplá část), zde se kapalina otepluje a stává se tak nízkotlakým plynem. Tato pára 
proudí zpět ke kompresoru a cyklus se opakuje. [14] [15]

Obr. 1-6 Schéme suchého průtokového chlazení

1.2.3
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Pro výčepní zařízení je určující výkon, ten závisí na výkonu chlazení. Do deseti osob 
si vystačíme s výkonem chlazení přes 15 piv za hodinu. Ty výkonnější jsou v průmě-
ru 50 – 60 piv za hodinu. Kontaktní (suché) chlazení má výkon maximálně 120 piv 
za hodinu, pak už musíme volit chlazení vodní, které je schopné vychladit až 200 piv 
za hodinu. [16]

1.2.4 Vestavěný vzduchový kompresor
Slouží k výrobě stálého a nepulzujícího stlačeného vzduchu. Je potřeba dobře dimen-
zovaných vzdušníků (zásobárny stlačeného vzduch), ty tlumí pulsy, které vznikají při 
výrobě stlačeného vzduchu. [17]

Výčepní zařízení s integrovaným kompresorem má jednu jistou výhodu, a to, že není 
potřeba žádná další bomba plněná technologickými plyny (nejkvalitnější směs oxidu 
uhličitého a dusíku v poměru 1:1 = biogon), která by sloužila k natlakování sudu. 
Kompresor ve většině případů obsahuje molekulový filtr nasávaného vzduchu pro lep-
ší kvalitu piva. [18] [19]

Tlak vzduchu ve vestavěném vzduchovém kompresoru bývá obvykle nastaven na 1,9-
2,2 bar. [19]

1.2.5 Odkapávací miska
Odkapávací misky jsou různého tvarování. Občas se u nich vyskytuje i ostřik. Co se 
týče materiálů, používá se nerez či plasty. Ve většině případů misky nejsou součástí 
výčepu, občas už ale můžeme vidět taková chlazení s pípou, kdy jsou k nim na pevno 
přidělané. [20]

Obr. 1-7 Odkapávací miska

1.2.4

1.2.5
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1.3 Designérská analýza
Výčepní stojany a tzv. kegatory (pípa s chlazením určené pro 5-10 l pivní soudky) se 
vyskytují na trhu ve velkém množství, v různých barvách a tvarech, z různých mate-
riálů. Přenosné pivní chlazení s kohoutem, další typ pivní pípy, je ovšem designérsky 
značně jednotvárné i díky tomu, že se ve světě moc nevyužívá. Na našem trhu jsou dvě 
přední značky, které tento typ chlazení vyrábí – Lindr a Sinop.

1.3.1 Pivní pípy značky Lindr
Značka Lindr vyrábí přenosná chladící a výčepní zařízení již od roku 1992. V dnešní 
době má nejširší sortiment na evropském trhu. [21]

Nejobvyklejším designem je chlazení kvádrového tvaru, které má stříbrnou barvu a to 
díky zvolenému materiálu (leštěná nerezová ocel), tento materiál plní nejvyšší hygie-
nické normy a také z technického hlediska je to nejlepší, co můžeme použít. Montáž 
výčepu je jednoduchá, také výroba je ekonomicky nenáročná. Z chlazení pouze vyční-
vá kohout z nerezové oceli či chromu. Stejně tak vyčnívá madlo, které je ergonomic-
kého tvaru a z důvodu nízkých nákladů je u většiny typů stejné. Design je poněkud 
stereotypní, ale funkční, určený pro zákazníky, kteří mají rádi dobré pivo, a ne příliš 
jim záleží na tom, z čeho jej čepují, hlavně že mu drží pěna. Příkladem tohoto výčepu 
jsou řady PYGMY a KONTAKT. [22]

PYGMY EXCLUSIVE patří mezi řadu luxusních výčepních zařízení. Vyznačuje se 
elegantním vzhledem, má podsvícený přední panel, na který můžeme použít libovol-
nou grafiku, nejčastěji to bývají loga malých pivovarů, či hospod, které tuto možnost 
využívají pro vlastní reklamu. Madlo určené pro přenos je zasouvací, což je určitý 
pokrok vůči vyčnívajícím madlům, které má základní řada. Základním tvarem je opět 
kvádr. [22]

Další z přenosných výčepních luxusních zařízení je řada PYGMY TOWER, její vzhled 
nám připomíná výčepní stojan, který je připevněný přímo na chlazení. Tato pípa 
má velkou nevýhodu, má být přenosnou, ale díky tomu, že nemá madlo, manipulace 
s ní je velice složitá. Celkové tvarování není ničím zajímavé. Volba materiálu (nerezo-
vá ocel) určuje barvu výčepu. Ovládací prvky a vstupy jsou nevzhledně, a v případě 
rychlospojky i zcela neprakticky umístěné v přední části chlazení. [22]

Obr. 1-8 PYGMY Obr. 1-10 PYGMY TOWERObr. 1-9 PYGMY EXCLUSIVE

1.3
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Řada luxusního zařízení SOUDEK se vyznačuje odlišným základním tvarováním, jak 
již název napovídá, základním tvarem je soudek. Také materiál odpovídá názvu, tím je 
dubové dřevo. Tento tvar a materiál měl jistě určitý význam v minulosti, ale v dnešní 
době má své umístění pouze na chalupě či hájence. Madlo je také dřevěné, na rozdíl 
od předešlých píp není připevněno na chlazení kolmo ke kohoutu, ale podélně, takže 
přenos pípy je jednodušší. [22]

1.3.2 Pivní pípy značky Sinop
Tato firma má na našem trhu již dvacetiletou tradici. Zabývá se různými typy píp, mezi 
něž patří i ty přenosné s chlazením a mnohdy i s kompresorem. Má dvě řady tohoto 
druhu a to ANTA a ANTELA. [23]

ANTA jsou z devadesáti procent opět pouze stříbrné (nerezová ocel) kvádry, které mají 
černé umělohmotné madlo, upevněné podélně (lepší pro manipulaci) na horní části 
chlazení, vyčnívající z tohoto kvádru společně s kohoutem. V této řadě je ovšem jedna 
výjimka, kterou je ANTA GK24. Tento výčep je tvarově naprosto jiný než všechny 
ostatní, což je určitě jeho velkou výhodou na trhu. Tvar se jeví jako výřez ze sudu. 
Na část opláštění je zvoleno dubové dřevo mající zlaté kování. Odkapávací miska je 
taktéž zlatá společně s kohoutem, pípa tak má působit luxusním dojmem. Rukojeť je 
dřevěná, přechází pozvolna z opláštění. Ovšem kombinace dřeva, zlatých prvků a stří-
brného nerezového plechu je velice nevkusná. [23]

Obr. 1-11 SOUDEK

Obr. 1-12 ANTA GK24

1.3.2
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1.3.3 Heineken
Značka Heineken si na designu velice potrpí, ať už jde o sklenice či dárková trička. 
Heineken má řadu designových píp, na jejich speciálně navržené pětilitrové soudky, 
která se nazývá BeerTender (BT), o design a technickou stránku se postarala společ-
nost Krups. Základní tvarování vychází ze soudku, využitá je černá a stříbrná barva, 
která v nás má budit dojem elegantnosti. Pípa má čtyři malé LED obrazovky, které 
jsou nad kohoutkem a slouží k snadnému rozpoznání teploty piva, jeho možství apod.
BeerTender má i své limitované edice jako Chromatic, Black vs White, Black, Sum-
mer, Must a jednu od designérky Metali Crasset. [24] [25]

BeerTender od Metali Crasset je tvarován stejně jako všechny ostatní, avšak designér-
ka z něj dokázala díky materiálu, vzoru a barvě udělat „nesoudek“. Materiálem, který 
nám tvoří vzorování na vnější straně soudku, je kůže. Barevné provedení je bílá, olivo-
vě zelená, zděná, šafránově zelená. Základním vzorem je ječmen (hlavní surovina pro 
výrobu pivního sladu), který svým jednoduchým grafickým projevem soudek vizuálně 
zpestřuje. [25]

Obr. 1-13 BT - základní Obr. 1-14 BT - Black Obr. 1-15 BT - Chromatic

Obr. 1-16 BT - Metali Crasset

1.3.3
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE

2.1 Analýza problému
Při rozboru pivní pípy jsem přišla na to, že k jejím hlavním nevýhodám patří velká 
váha (pohybuje se v rozmezí od 18 do 25 kg), která je způsobena tíhou komponentů 
jako je chlazení a kompresor. Váhu nejsme schopní snížit, znamenalo by to, vzdát 
se nějaké součásti, a tím ztratit některou z funkcí pípy. Ale přesto potřebujeme pípu 
přenést, k tomu slouží madlo, popřípadě dvě madla. Ve většině případů ovšem nejsou 
vhodně umístěna. 

Dalším problémem je odkapávací miska, dost často nebývá součástí pípy a ne každý 
výrobce ji přidává alespoň do balení, ve kterém bychom ji společně s pípou koupili. 
Tím pádem jsme často nuceni před pípu dávat např. tác (zabráníme tak pivu aby volně 
stékalo na stůl), jenže v takovém případě stavíme sklenici neustále do piva , které se 
nám postupem času v tácu nahromadilo.

Velkým nedostatkem pípy bývá nevhodně zvolený materiál, dřevo. Dřevo se těžko 
udržuje, natož když přijde do kontaktu s lepkavou kapalinou. Také je mnohem dražší 
nežli nerezová ocel nebo plasty, které se také využívají.

A v neposlední řadě je  problémem její jednotvárný design, jak jsem ukázala v desig-
nérské analýze, na trhu se objevují buďto stříbrné kvádry, dřevěné soudky a přenosné 
pípy, jež jsou podobné výčepním stojanům postavených na chlazení.

2.2 Cíl práce
Cílem je vymyslet systém pro snazší přenos pípy. Pomyslně by nám tak měl pípu od-
lehčit a také by mělo být přenášení výčepu pro člověka ergonomické co nejpřirozeněj-
ší. Dalším dílčím úkolem bylo vymyslet způsob, jakým by se odkapávací miska stala 
součástí výčepu. Důležitým aspektem je i jeho snadná údržba. Pípa by měla mít nový 
vizuální styl, a protože je pípa určena lidem, kteří mají rádi pivo, což je česká, tradiční 
záležitost, chtěla bych českou tradici odrazit i v jejím designu. Všech výše uvedených 
cílů by mělo být dosaženo za co nejnižších nákladů na výrobu pípy samotné.
 

2.1

2

2.2
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3 VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU
Již v technické analýze jsem zmínila, že bych se ve své práci ráda zabývala přenosnou 
pivní pípou s chlazením a kompresorem.

Hned na začátku jsem se zamýšlela nad tím, zda využít chlazení suché či mokré. Mok-
ré chlazení je objemné a příliš těžké, takže jsem se ve variantních návrzích zaměřila 
pouze na chlazení suché.

Moje první myšlenka byla vymyslet pípu, která by nebyla závislá na tom, zda je na mís-
tě, kde chceme čepovat (umístit pípu), pevná plocha na níž výčep položíme. Snažila 
jsem se vymyslet systém nohou, které by výčep držel. Pokud by však byly dostatečně 
pevné, nedaly by se dobře složit a výčep by tak byl ještě hůře přenosný. 

V dalším kroku navrhování jsem se snažila o netradiční tvarování, snažila jsem se 
kombinovat různé válce, kužely, nakonec do tvaru dostat dynamiku. V závěru jsem ale 
došla k tomu, že pípa pak vypadá jako něco jiného, ať už to byl kávovar nebo kanistr. 
I z technického hlediska by toto tvarování nemělo velký význam, takže jsem se začala 
zabývat spíše tvarováním jednodušším.

3.1 Varianta 1
První variantou je návrh pivní pípy, která má naprosto odlišný způsob čepování. 
U výčepního kohoutu Evropského typu se čepuje přitažením rukojeti k tělu, což se 
může zdát někomu nepohodlné. Systémy jako známe dnes u automatů na limonády, 
kdy opřením kelímku o páčku se nám začne kelímek plnit tekutinou podobně tak při 
zmáčknutí tlačítka u automatu na kávu, nepřicházelo v úvahu. Pro „pivaře“ je důležitá 
možnost čepování piva ovlivnit. K tomu jsou důležité dvě věci. První je moci v oka-
mžiku čepování zastavit. Druhou věcí je manipulování se sklenicí v ruce tak, aby byli 
schopní čepovat „po skle“ (sklenice je opřená o zobák kohoutu), či nikoliv. Každý 
druh piva má totiž být jinak načepovaný, jinak vypadat, a hlavně pak i jinak chutnat. 
Z těchto důvodů je potřeba zachovat systém rukojeti a zobáku. 

Obr. 3-1 Varianta 1

3

3.1
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První varianta má tedy kohout, kdy místo přitažení rukojeti k tělu, se o ní pouze opřete. 
Je to pohodlnější a přirozenější pohyb. Ovšem když jsem si tento druh čepování zkou-
šela, tak jsem zjistila, že i při velké váze výčepu, jsem schopná jej tímto čepováním 
shodit ze stolu, pokud si nehlídám jakou vahou se o rukojeť opřu. Další nevýhodou by 
bylo čepovat pomocí takového výčepu celý den, ruka by se unavila, protože její poloha 
je příliš stálá.

Velkou výhodou pípy je však madlo jež je upevněno podélně, je to přirozenější 
pro uchopení. Navíc je na pantech, díky kterým se dá složit do skeletu a pohledově 
tak nevyčnívá. Již v této variantě jsem se zabývala odkapávací miskou, ta je tvarově 
vhodná pro přiložení k samotné pípě, pro přenos pípy se dá snadno zasunout do jedné 
ze stěn. Materiálem skeletu i misky je nerez, který je vhodný na údržbu a zároveň 
funguje jako chlazení.

Jelikož však celkové tvarování výčepu není nijak zajímavé a také nový typ kohoutu 
není vhodný, od této varianty jsem upustila.

3.2 Varianta 2
Ve druhé variantě jsem se snažila udělat pípu co nejsnáze přenosnou. Samozřejmostí 
tedy bylo madlo, které je podélné. Avšak při váze výčepu by bylo stále obtížné pípu 
přemístit jednou rukou. Snažila jsem se tedy vymyslet nějaký systém madel, který 
by tomu ulehčil. Možností byla dvě madla, kdy by se pípa nesla oběma rukama. V ta-
kovém případě by člověk držel poměrně dost velký objekt před tělem a to není vhodné 
pro přenos na delší trasy. Nakonec jsem se nechala inspirovat cestovní taškou, která 
má dvě ucha, a díky tomu ji mohou pohodlně nést dva lidé. 

Tato pípa má jako svoji součást odkapávací misku, která je na způsob zásuvky zastr-
čena ve spodní části výčepu, pípa se tak stává kompaktnější. Po umístění pípy tedy 
jednoduše misku vysuneme. Ovšem díky dnu, který výčep má, se povysunutá miska 
dostává do vzduchu a stává se nestabilní. 

Obr. 3-2 Varianta 2

3.2
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Dalším problémem je, že při přenosu pípy jednou osobou by se mohlo snadno stát, 
že se madla po bočních stranách uvolní, začnou se kývat a tak tlouct člověka do nohy.   
Z těchto důvodů jsem ji nezvolila za finální návrh.

3.3 Varianta 3
Třetí variantou je výčep, který vychází z druhého návrhu. V této variantě jsem se sna-
žila pomocná madla pro přenos pípy dvěma osobami, umístit vhodnějším způsobem. 
Využila jsem tak svinovacího systému 4 popruhů, přičemž na každé dva je přidělané 
jedno madlo. Tato pípa má samozřejmé i „hlavní“ madlo v horní části, jež slouží k pře-
nosu výčepu jednou osobou (jednou rukou). Toto umístění madel mě nasměrovalo 
k celkovému tvarování pípy.

Uvědomila jsem si, že tímto splňuji cíl, který jsem si dala. Povedlo se mi změnit vizu-
ální styl, to díky umístěním madel a v návaznosti s tím i tvarováním, které odkazuje 
na českou historii. Také jsem umístila vestavěnou odkapávací misku. Miska je vysu-
novací, jezdí na kolejničkách, a díky tomu, že má vlastní podélné nohy, nedojde k je-
jímu visení ve vzduchu. Pípa je snadněji přenosná v porovnání s pípami dostupnými 
na  rhu. Díky materiálům a konstrukci je snadná pro výrobu i údržbu.

Díky splnění cílů v této variantě, jsem si ji vybrala jako návrh finální.

 

Obr. 3-3 Finální varianta

3.3
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4 TVAROVÉ ŘEŠENÍ 
Při navrhování bakalářské práce pro mne bylo důležité vymyslet tvarové řešení, které 
je odlišné od druhů píp, jež jsou na trhu. Podstatné je, aby i při zajímavém tvarování 
byla zachována funkčnost a pípa stále vypadala jako pípa. Výčepní zařízení je statická 
věc, postavíme-li ji na stůl, neměla by se nám žádným způsobem pohnout, jinak by 
mohla být svržena. Proto je důležité tuto statiku využít i v tvarování, nesmíme mít 
pocit, že by nám pípa měla někam ze stolu ujet.

4.1 Madla
Jednou z nejdůležitějších věcí na přenosné pivní pípě je její madlo. Já zvolila madla 
celkem tři, to celkové tvarování značně nasměrovalo. Snažila jsem se nějakým jedno-
duchým způsobem madla tvarově zakomponovat do celkového rázu pípy, aby nikde 
nevyčnívala (snadno pak můžeme dát dvě pípy vedle sebe), ale zároveň byla snadno 
dostupná. 

„Hlavní“ madlo, jež je určené k přenosu pípy jednou rukou (jednou osobou), musí být 
uprostřed, v horní části pípy. Další dvě madla jsem vzhledem k sobě dala zrcadlově. 
Všechna tři madla jsou umístěna podélným směrem Společně tak vytvořila pomyslnou 
stříšku nad samotnou pípou. A při pohledu na tuto stříšku mne napadlo, že by to oprav-
du mohla být stříška. Vedlejší madla mi z přední strany připomínají voluty na domech 
ze selského baroka. Tímto směrem se odvíjelo moje další tvarování pípy. Přední a zad-
ní část výčepu se tak stali tvarově značně podobné štítům těchto domů.

Obr. 4-1 Tvarové řešení

4

4.1



Tvarové řešení 

strana
30

4.2 Přední strana
Na přední části je umístěn výčepní kohout. Z toho důvodu, aby pípa nebyla příliš dra-
há, jsem použila klasický kohout Evropského typu. Na stole, pod kohoutem je potřeba 
odkapávací miska. Vidím velkou výhodu v tom, když je součástí výčepu. Při čepování 
piva na misku odkládáme sklenici, chtěla jsem tvarově upozornit na to, že to je to mís-
to, kam něco patří. Proto jsem v ní chtěla udělat prolis, že by do něj sklenice jakoby 
zapadla, ale z praktického hlediska jsem od toho upustila. Při čepování piva je potřeba 
se sklenicí manipulovat a schodek vytvořený prolisem by mohl způsobit její převrže-
ní. Nakonec jsem prolis udělala do přední strany pípy, ve tvaru oblouku, další typický 
prvek domů z doby selského baroka. Nad prosilem, po obou stranách  kohoutu, se 
nachází teploměr s manometrem. Díky celkovému duchu pípy, by měly mít čtvercový 
tvar, ten ale není pro ciferníky příliš vhodný. Ciferníky by byly hůře čitelné, z pípy  
by se stával více domeček než výčep a ani z ekonomického hlediska to není vhodné. 
Zvolila jsem tedy klasické kruhové tvarování, které se běžně vyrábí a tyto ciferníky 
jsou dostatečně přehledné.

4.3 Zadní strana
Zadní strana má základní tvarování stejné jako přední, nejvýraznější je na ni mřížka, 
která kryje kondenzátor. Tato mřížka je kruhová, opakuje se tak tvar využitý pro cifer-
níky. Ve spodní části jsou ovládací prvky, jež nejsou tvarově nijak zvlášť zajímavé, aby 
na sebe zbytečně neupozorňovaly, ale přesto byly funkční.

 
4.4 Odkapávací miska
Miska tvarově navazuje na šířku prolisu na přední straně. Je ve tvaru kvádru, což ko-
responduje s tvarováním boxu, který nám kryje vnitřní komponenty. Miska má v sobě 
otvory pro odtékání piva, tyto otvory jsou kulaté, o stejném průměru jako průduchy 
na bočních stěnách a na mřížce kryjící kondenzátor.

Obr. 4-2 Přední strana Obr. 4-3 Zadní strana

4.2
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5  KONSTRUKČNĚ TECHNOLOGICKÉ A ERGONOMICKÉ 
ŘEŠENÍ 

5.1 Konstrukčně technologické řešení

5.1.1 Základní konstrukce
Základem konstrukce pípy je přední a zadní strana, která je propojena dnem a „hlav-
ním“ madlem z Ertacetalu C. Na dně je umístěna vnitřní technika (kompresor, rozvod 
elektřiny a částečně výparník), z toho důvodu musí být dostatečně pevné. Je vyho-
toveno z nerezové oceli o tloušťce 2 mm a je přišroubováno k přednímu a zadnímu 
„štítu“. Ty jsou stejně jako madla z Ertacetalu C, jež má vysokou mechanickou tuhost, 
pevnost, je dostatečně průžný, fyziologicky netečný a stoprocentně omyvatelý. [26]

Přední štít nám kromě techniky umístěném na dně, nese i zbytek váhy výparníku a vý-
čepní kohout, který je na výparník napojen. Zadní strana musí navíc unést kondenzá-
tor, vzduchový kompresor s molekulovým filtrem a termostat. Štíty se zhotoví obro-
bením desek z Ertacetalu C. Díky základní konstrukci, která nese veškerou techniku, 
se do výčepu jednoduše dostaneme při potřebě opravy či čištění. [26]

Obr. 5-1 Rozměry v mm 
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5.1.2 Boční strany
Na základní konstrukci jsou přišroubovány boční strany a to do hran strany přední 
a zadní. Boky jsou z nerezového plechu o tloušťce 1 mm, tento materiál je vhodný 
pro jeho snadnou údržbu a také nám slouží jako pasivní chlazení. V plechu jsou vy-
raženy otvory, kterými teplo z chladiče vychází ven. Z vnitřní strany, ve spodní části 
plechu, je přivařen nerezový plech ohnutý do profilu L, ten je důležitý k tomu, aby se 
o něj opřelo dno a tak neprohýbalo. 

5.1.3 Poklop, svinovací systémy, vedlejší madla
Plechy na bočních stranách jsou v horní části ohnuté, ohyby vytváří dvě podlouhlé 
plochy na které lze přišroubovat poklop. V každé plošce a zároveň tak i poklopu jsou 
vyražené obdelníkové otvory, celkem jsou čtyři, těmito odvory jsou provlečené pásy. 
Každé dva popruhy jsou spojnicí dna a jednoho z bočních madel. Na dně jsou přiděla-
né 4 svinovací systémy do kterých jsou pásy namotané. Ty jsou opět z nerezové oceli 
a díky pružinám které jsou uvnitř se pásy po použití smotají zpět. Na vnějších hranách 
otvorů je nasazený plast, který chrání pásy od přeříznutí plechem.

5.1.2

5.1.3

Obr. 5-2 Základní konstrukce

Obr. 5-3 Vnitřní uspořádání
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5.1.4 Odkapávací miska
Další částí pípy je odkapávací miska. Ta je ze dvou částí, z mřížky, skrze kterou pivo 
protéká do vaničky, kde se pivo hromadí. Odkapávací miska je umístěna až pod dnem 
pípy. Dno má ze spodu přivařené dvě nerezové kolejnice, ve kterých miska jezdí. Toto 
je jeden z důvodů, proč má miska podélně nohy, aby neznamenala další váhovou zátěž 
pro základní konstrukci. Dalším důvode je, že díky nohám misku společně s pípou 
snadno postavíme i na ne zcela dokonale rovný povrch. Také proto jsou v rozích přední 
a zadní strany pípy upevněny pryžové podložky. 

5.1.5 Elektrický kabel
Na zadní straně pípy, ve spodní části, je umístěn napájecí přívod. Přípojka se zapo-
juje ke zdroji napětí 220-240 V. Délka kabelu je 2 m a z tohoto důvodu je potřeba 
ho při přenášení někam zavěsit. K zavěšení slouží dva háčky, které jsou na něm přidě-
lány. Háčky jsou z pružného plastu, takže je podobně, jako ubrusovou sponu nasuneme 
na stůl, nasuneme na zadní čelo.

5.2 Ergonomické řešení

5.2.1 Přenos 
Již z druhu pivní pípy, kterou jsem si zvolila - přenosné chlazení, je patrné, že snadná 
manipulace s ní bude jedna z jejich hlavních vlastností. Jak jsem již uvedla výše, pípa 
má tři madla. Hlavní madlo je určené pro přenos jednou osobou, madlo je válcovitého 
tvaru, jeho průměr je 25 mm, délka mezi přední a zadní stěnou je 240 mm, a mezi 
madlem a vrchní částí boxu je 55 mm. Toto jsou tři míry, díky kterým se madlo drží 

Obr. 5-4 Systém pojezdů odkapávací misky

Obr. 5-5 Použití háčku Obr. 5-6 Háček - rozměry v mm

5.1.4

5.1.5

5.2

5.2.1
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pohodlně v ruce a my i při váze kolem 20 kg můžeme pípu přenést kam potřebujeme. 
Pro mnoho z nás je však tato váha poměrně velká, a proto má pípa další dvě madla po 
stranách, o stejné průměru a délce, sloužící k přenosu dvěma osobami. V praxi to zna-
mená, že každý chytne rukou jedno z bočních madel, vysune popruhy, a pípu společně 
nesou podobně jako cestovní tašku, její váha se tak rozloží. 

Po přenosu pípy na místo kde se bude čepovat, pak madla vrátí do původní polohy 
a pásy se smotají zpět do vnitřní části pípy, nikde tak nepřekáží a zároveň drží madla 
na svém místě. Stejně tak nezavazí odkapávací miska, jež je zasunutá uvnitř výčepu. 
A nakonen ani elektrický kabel, který je zavěšen pomocí háčků, které má na sobě 
upevněné.

5.2.2 Zapojení, nastavení, spuštění
Po úmístění pípy na dané místo kabel zapojíme do zásuvky. Na zadní straně pípy jsou 
umístěny dvě rychlospojky, do jedné patří zapojit hadici pro přívod piva, do druhé 
pro vývod vzduchu. Na zadní straně také najdeme dva otočné knoflíky, jeden slouží 
k nastavení teploty piva a druhý k nastavení tlaku (tlak se odvíjí od druhu piva, a nebo 
pokud cheme výčep použít místo piva třeba na limonádu). Vedle nastavení tlaku je 
tlačítko, které nám zapíná a vypíná kompresor, to využijeme v tom případě, máme-li 
k tlakování sudu plynovou bombu, v tomto případě kompresor vypneme. A konečně 
v levé části zadní strany je hlavní vypínač. Uspořádání ovládacích prvků je logické 
a tak i snadné pro samotné ovládání.

Obr. 5-7 Přenos jednou osobou Obr. 5-8 Přenos dvěma osobami

Obr. 5-9 Ovládací prvky

5.2.2
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5.2.3 Čepování
Pro samotné točení piva se využívá výčepní kohout. Já si zvolila Evropský typ, kdy 
čepovat začneme přitáhnutím rukojeti směrem k tělu. K tomu je rukojeť přizpůsobena 
svým kapkovitým tvarem, můžeme ji tak držet celou rukou a nebo se o ni jen ledabyle 
zapřít dlaní. Kohout má kompenzátor korigující průtok piva, tím ovlivníme, zda bude 
pivo více či méně pěnit. Na přední straně máme dva ciferníky – teploměr a manometr, 
ukazují teplotu na kterou se pivo aktuálně chladí (4-12 °C) a tlak (1-3 bary), který je 
v sudu. Jsou snadno čitelné a díky mechanickému řešení i méně závadné nežli digitální 
ukazatel. 

5.2.4 Odkapávání
Pivo, které se nedostane do sklenice, zachytí odkapávací miska. Mřížka má dostatek 
otvorů aby kapalina stekla přímo do vaničky. Jedna s děr je větší, slouží ke snadnému 
vytáhnutí mřížky z vaničky, abychom následně pivo vylili či jednotlivé části umyli. 
Odkapávací miska nám podobně jako zásuvka stolu, jezdí v kolejnicích, jež jsou při-
vařené na dno pípy. Spodní část pípy tak není uzavřená, znamená to, že pokud bychom 
zapomněli misku včas vylít a a díky tomu se přelila, nestane se, že se pivo vylije 
do mechaniky. Odkapávací miska má tři základní polohy, buďto je zastrčená v pípě 
(při přenosu), nebo si ji můžeme vysunout podle toho jak velkou sklenici máme a kolik 
místa je před pípou a nakonec ji můžeme zcela vytáhnout, otočit o devadesát stupňů 
a dostáváme tak dostatek prosotru pro více než jednu sklenici.

Obr. 5-10 Detail výčepního kohoutu

Obr. 5-11 Miska součástí pípy Obr. 5-12 Miska povysunutá Obr. 5-13 Miska celá vně 
pípy, přetočená o 90°

5.2.4

5.2.4



Barevné a grafické řešení 

strana
36

6 BAREVNÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ 

6.1 Barevné řešení celku
Barva pípy je částečně určená volbou materiálů. Těmi základními třemi je nerezová 
ocel, Ertacetal C - plast (přední a zadní strana, madla) a polypropylenové (brašnářské) 
popruhy. Nerezovou ocel jsem nechala ve své základní stříbrné barvě, pípa tak působí 
dostatečně čistě, hygienicky. 

Barva pro přední a zadní štít může být různá, já se snažila vybrat barvu, která by byla 
v kontrastu s tradičním tvarováním selského baroka. Zvolila jsem limetkově žlutou 
barvu, která je v dnešní době módní. Ale pořád je to barva do žluta, připomíná nám 
tak pivo (viz obr. 3-3). Další barevné řešení by mělo odpovídat dle místa využití pípy. 
Barevně by tak mohla být vhodná do baru, na svatební hostinu, zahradní párty nebo 
jen tak domů. Pro chalupy a chaty by bylo možností využít na štíty dřevo, jež má svojí 
typickou texturu a barvu.

Třetí základní barvou je černá, barva madel a rukojetě. Tyto části přijdou nejvíce do 
kontaktu s rukama, takže je důležité, aby byli v barvě, která se snadno neumaže. Černá 
barva je také využita pro orámování ciferníků, háčků a některých ovládacích prvků.

Obr. 6-1 Barevné varianty

6
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6.2 Ovládací prvky
Ovládací prvky jsou barevně odlišené, otočné knoflíky jsou v černé barvě a mají střed 
v barvě přední a zadní stěny. Díky tomu barevně zapadají do celku, ale při používání 
se snadno nezašpiní. Stejně tak je černý vypínač, na kterém je pouze bílými symboly 
označení on/off. V šedé barvě jsou pak rychlospojky a vypínač vzduchového kompre-
soru, tato ovládání nejsou tak často používána, proto si mohou dovolit světlejší barvu.

Pro snazší ovládání pípy bylo potřeba jednotlivé ovládací prvky popsat. Pro tento po-
pis jsem zvolila verzálky, popřípadě číslovky, písmo bez stínu a patek. Stupnice kolem 
otočných knoflíků a stupnice na cifernících si vzájemně odpovídají. Na kompresoru  je  
v rozmezí 1-3 bar, na teploměru 4-12 °C.

Obr. 6-2 Popis tlaku - otočný knoflík, manometr

6.2

Obr. 6-3 Popis teploty - otočný knoflík, teploměr
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7 DISKUZE 

7.1 Psychologická funkce
Pivní pípa slouží k čepování piva, pivo si lidé dávají při setkáních s přáteli, rodi-
nou. Při těchto příležitostech mají dobrou náladu a společensky konzumovaný alkohol 
v podobě piva jim ji (většinou) ještě zlepšuje. Taktéž pípa by tedy měla působit pří-
jemně, domácky, což splňuje už jen díky tvaru odkazujícímu na českou historii. Přesto 
na nás díky nerezové oceli, která je využitá pro většinu částí, pípa stále působí čistě 
až hygienicky.

7.2 Ekonomická funkce
Záměrně byly zvoleny takové materiály a technologie, díky nimž by výroba pípy ne-
byla příliš nákladná a tím pádem i dostupná pro běžné spotřebitele. Odhadovaná cena 
je v rozmezí 10 000 - 15 000 Kč.

7.3 Sociální funkce
Pivní pípa je objekt, který svým způsobem sbližuje lidi. Já jsem si vybrala přenosný 
výčep. Ten může sloužit pro zahradní party nebo víkendy na chatě, kam si lidé jezdí 
odpočinout. Díky jejímu tvarování lze však pípu využít i pro různé městských slav-
nosti.

7

7.1

7.2

7.3
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ZÁVĚR
Navržený produkt splňuje všechny mnou stanovené cíle práce. Prvním cílem bylo vy-
tvořit systém pro jednodušší a přirozeníjší přenos pípy. Toho jsem docílila díky jedno-
mu hlavnímu a dvěma vedlejším madlům, všechna jsou umístěna podélně. Zejména 
díky  vedlejším madlům, jsme schopní s pomocí druhé osoby výčep snadno přenést, 
váha výčepu se rozloží. 

Dalším úkolem bylo vymyslet způsob, jakým by se odkapávací miska stala soušástí 
výčepu. Toho jsme docílila pomocí kolejnic umístěných na dně pípy, do nichž misku 
jednoduše zasuneme podobně jako zásuvku.

Jedním z cílů byla i snadná údržba. Pivní pípa je vyrobena především z Ertacetalu C 
a nerezové oceli. Tyto dva materiály jsou stoprocentně omyvatelné. A díky základní 
konstrukci, na které je upevněna veškerá technika, je po odejmutí vrchního a bočních 
krytů, do vnitřní části pípy snadný přístup pro případné opravy.

Pípa má nový vizuální styl, který odkazuje na českou tradici. Díky různým barevným 
variantám může být využivána na zahradních oslavách, svatbách, chalupách a nebo 
v restauracích či barech.

Posledním úkolem bylo, tohoto všeho docílit za co nejnižších nákladů, což se povedlo 
díky volbě materiálů, které jsou snadno dostupné a jednoduše opracovatelné. Přispěla 
tomu i možnost využití teploměru a manometru, které se v daném průměru již vyrábí. 

Závěr
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