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ABSTRAKT

Tato práce obsahuje návrh designu stojacího svítidla. Zabývá se výbìrem jeho 
zdroje osvìtlení a materiály. Snažila jsem se o obohacení interiéru nìèím jedineèným, co by 
tìšilo uživatele. 
Výsledkem je elegantní stojací lampa, která je tvoøena podstavcem a tøemi zdroji svìtla 
umístìných na trubkách. Jako zdroj svìtla jsou použity LED diody. V práci je také zahrnut 
vývoj a souèasný stav interiérových svítidel. Obsahuje i vývoj a popis navrženého svítidla.
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Presented thesis deals with the design of floor luminaire. It contains the selection of 
illuminating light and materials. I sought to bring something unique, which causes pleasure 
to users.
The result is the elegant floor lam. It consists of pedestal and three tubing with illuminating 
lights. The LED diode was used as the illuminating light. In this work you can find a 
progression and contemporary posture of interior light. It describes also progression and 
description of design light.
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1. Úvod

Tato práce se zabývá designem stojanového svítidla. Stojanová lampa tvoøí u 
vìtšiny z nás každodenní souèást. Patøí neodmyslitelnì do vybavení interiérù a obèas 
nám nahrazuje i stropní osvìtlení. 

V této práci se nezabývám pouze tvarem a zevnìjškem lampy, ale i jejím 
materiálem, barevností a konstrukcí. Poukazuji na problémy v osvìtlení interiérù a 
øeším problémy s jeho využitím a pùsobením. 
V první èásti práce se vracím zpìt do historie a sleduji vývoj svítidel i jejich zdrojù. Není 
zapomenuta ani technická stránka tématu. Po designérské stránce jsem si vybrala 
urèité typy svítidel a následnì je okomentovala. V dalších èástech se podrobnìji 
zabývám problémovými hledisky, jako je napøíklad volba svìtelného zdroje, volba 
vhodných materiálù atd.
Do návrhu jsem chtìla pøinést nové poznatky a prvky, které by obohatily výrobek jak ve 
smìru technickém, tak i estetickém. Mou snahou bylo obohatit také design v oblasti 
svítidel a tedy i pøímo uživatele.
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2. Historie

2.1 Pochodnì, louèe

Nejstarší umìlé osvìtlení byl oheò využívaný již 
pravìkými lidmi. V døívìjší dobì plnil oheò spíše úèelnou funkci 
nežli je tomu v souèasnosti, kdy plní funkci estetickou (divadelní 
vystoupení, restaurace, krby, atd.).
Dalším krokem v osvìtlení byly pochodnì. Pochodeò tvoøí tyè 
(nejlépe ze smolného døeva) hoøící na jednom z koncù. Tyto smolné 
pochodnì a louèe byly používány již ve starém Egyptì a udržely si 
své místo až do 19.století.
Louèe si lidé vytváøeli odseknutím tenkého pásku o délce asi pùl 
metru. Ty se poté upevnily zešikma do železných kleští, tím 
docházelo k lepšímu hoøení.

2.2 Svíèka

 „Nejstarší kamenná miska na ztuhlý tuk (lùj) pochází z doby pøed 17 000 lety a 
byla nalezena ve Francii v jeskyni La Mouthe. Svíèky znaly i starovìké kultury Pøedního 
východu a Mezopotámie, kde jsou doloženy první bronzové svícny z doby okolo 
poloviny 3. tisíciletí pø. n. l.“ [1]

Už v Egyptì používali hlinìnou nádobu naplnìnou olejem s volnì položeným 
knotem z pøírodního materiálu. Postupnì byly používány jiné náplnì, které po 
vychladnutí ztuhly a daly tak základ pro vznik dnešních svíèek. Tradièním materiálem 
na výrobu svíèky byl pøedevším lùj ze zvíøete nebo vèelí vosk. Postupem èasu se tyto 
materiály zlepšovaly nebo byly nahrazovány jinými. 

Výrobou svíèek se zabývali tzv. svíèkaøi, kteøí se zabývali nejen produkcí svíèek 
ale také výrobou voskových figurek, kvìtù, ozdob atd.

Pozdìjší kvalitnìjší svíce se používaly k mìøení èasu, svíce 
byla rozdìlena na nìkolik stejných úsekù a každý úsek 
pøedstavoval stejnou dobu hoøení. Dnešní název jednotky 
svítivosti kandela je odvozen od svíce (candeó – lesknout 
se, svítit, záøit).
Svíce už nyní ztratila svùj funkèní význam a používá se 
podobnì jako louèe spíše k dekorativním, slavnostním 
úèelùm nebo pøípadnì pøi výpadku elektrického proudu.
Jak již bylo øeèeno, hlinìné nádoby využívaly k hoøení olej. 
Postupnì se zaèaly používat i další hoølaviny (líh, petrolej, 
plyn), èímž se dostáváme ke vzniku petrolejových a 
plynných lamp.Obr. 2.2 Olejová lampa [2]

Obr. 2.1 Louè [1]
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Obr. 2.3 Plynová lampa [3]
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Pøibližnì v druhé polovinì 18.století se zaèalo v Evropì svítit pomocí lamp se 
zemním èi jinak umìle vytvoøeným plynem. Plynové osvìtlení bylo ze zaèátku nejvíce 
využíváno v kanceláøích nebo továrnách, v domácnostech bylo spíše vzácností. 
Plynové lampy mìly urèité výhody oproti jiným tehdy používaným svìtelným zdrojùm. 

Mìly stálejší plamen, vìtší svítivost, byly bezpeènìjší a levnìjší. Ovšem nebyly 
zpoèátku až tak dostupné, plynárenské továrny se stavìly pouze ve vìtších mìstech a 
lidé na venkovì nemìli ke zdroji plynu pøístup.
U plynových lamp nebyla dekorativnost nijak omezena, využívaly se rùzné styly 
inspirující se antikou, gotikou, secesí, aj.

„V nìkterých svítidlech byly nekryté motýlové hoøáky, v jiných svítidlech byly 
hoøáky zakryty kulovitými èi baòatými sklenìnými kryty, které nejèastìji kopírovaly 
tvary cylindrù. Vyskytovaly se již i s kryty v podobì zvonù èi kalichù z èirého skla 
matovaného brusem.“ [1]

Vìtšina tvarù plynových lamp vycházela z olejových lamp a svícnù. 
Konstruktéøi se mimo dekorativností lamp museli zabývat i napojením na plynové 
vedení a úpravou hoøákù. 

„Roku 1853 sestrojil Polák Lukasiewicz lampu 
petrolejovou. Byla vyzkoušena nad lvovským operaèním 
stolem. Amerièan Benjamin Silliman sestrojil roku 1855 
petrolejovou lampu s nastavitelným knotem a cylindrem.“ 
[2]
I když byly sestrojeny petrolejové lampy, nepøedstavovaly 
pro plynové lampy žádnou hrozbu. Plynové lampy byly 
totiž stále levnìjší a bezpeènìjší, i když petrolejové lampy 
už nebyly napojeny na žádné potrubí.
Zásadní zlom pøišel až s pøíchodem elektøiny.

2.3 Plynové a petrolejové lampy

2.4 Žárovka

S nástupem elektøiny odpadla vìtšina obtíží s potrubím, rozsvìcováním, 
vìtráním místností, atd. Tím se otvírá neomezený prostor pro pøedstavivost a 
nápaditost.
V roce 1881 pøedvádí v Paøíži T. A. Edison osvìtlení pomocí svých elektrických žárovek. 
Tento jedineèný vynález nám slouží již více jak jeden a pùl století a i když prošel 
dlouhým vývojem, zachoval si bez vìtších úprav svùj tvar i funkci.

„1895 František Køižík (1847 až 1941) osvìtluje obloukovkami Karlín. Václavské 
námìstí osvìtluje z elektrárny na Karlovì“ [3]

Stejnì jako plynové osvìtlení, než se zaèala žárovka používat v domácnostech 
osvìtlovala nejdøíve úøady, firmy, výkladní skøínì a veøejné instituce. Stejnì jako u 
vìtšiny vynálezù mìla i žárovka své odpùrce. Také jejich výroba byla spíše kusovou 
záležitostí.
 „Žárovka je teplotním zdrojem. Svìtlo vydává jako souèást svého teplotního záøení.“ [4]
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Užití wolframového vlákna má urèité výhody, vlákno si zachovává tvar i pøi 
vysoké teplotì, má vysoký bod tání a malou rychlost vypaøování. U žárovek nás 
pøedevším zajímá jejich velikost, úèinnost, barva a stálost svìtla. 
Vývoj poèínaje obloukovou lampou, žárovkou s platinovým drátkem, s uhlíkovým 
drátkem, wolframové žárovky až neónové svítící trubice konèe.

Svìtelné zdroje jako žárovky a záøivky postupnì mizí a na jejich místo pøicházejí 
novìjší svìtelné zdroje. 
„Zatím posledními moderními prakticky využívanými zdroji svìtla jsou zdroje plnì 
výbojové, což jsou nízkotlaké a vysokotlaké výbojky, a dále zdroje polovodièové nazývané 
LED.“ [5] 

Velmi dobøe se LED diody osvìdèily 
pøedevším v osvìtlení exteriéru a to hlavnì díky 
své dlouhé životnosti, malé spotøebì a velikému 
výkonu, který se bude i v budoucnu nadále 
zvyšovat.

Dalším svìtelným zdrojem, který stojí za 
zmínku, jsou optická vlákna. Optická vlákna 
nejsou jen záležitostí dnešní doby, první vzorky 
celosklenìných vláken byly  vynalezeny už v roce 
1950. Dnes se více používají celoplastová vlákna 
pro osvìtlení saun, bazénù, vlhkého prostøedí, 
jsou vhodná i do prostøedí s nebezpeèím výbuchu. 
Díky množství výhod lze oèekávat jejich další 
vývoj a stále vìtší uplatnìní.

2.5 Svítidla 21.století

Obr.2.4 Aplikace vláken v saunì [4]
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3. Technická analýza

3.1 Svìtelné zdroje

3.2 Materiály používané v osvìtlení

Rozdìlení svìtelných zdrojù podle druhu, které uvádí na 
svých stránkách spoleènost Luxplan [6]:

· Žárovky
· Halogenové žárovky
· Záøivky
· Kompaktní záøivky
· Výbojky
· Polovodièové svìtelné zdroje
· Optická vlákna

Žárovky rozmanitých tvarù a velikostí. Mohou vydávat mìkké neoslnivé 
svìtlo ale i výkonné smìrové svìtlo. Má dobrou svìtelnou stálost a je 
èlovìku bližší, protože barvou pøipomíná svìtlo v pøírodì tìsnì po 
východu nebo pøed západem slunce.

Halogenové žárovky výkonné a odolné proti otøesùm. Mají pøíjemné bílé svìtlo a 
dobrou stabilitu svìtelného toku. Vyznaèují se dlouhou životností díky 
neustálému rozkládání a sluèování jódu a wolframu v baòce.

Záøivky nízkotlaké, ekologické osvìtlení. Vyrábìjí se rùzné tvary, 
konstrukènì je to sklenìná trubice, která má na konci wolframové 
elektrody. Uvnitø trubice je argon a malé množství rtuti.

Kompaktní záøivky „Velký výkon, malá spotøeba. Vhodné pro vnìjší i vnitøní 
osvìtlování. Chránìné proti vlhkosti. Dodávají mìkké neoslnivé svìtlo, jsou 
vhodné i pro otevøená dekorativní svítidla. “ [6]

Výbojky mnohem výkonnìjší, mnohem delší životnost. Hojnì se užívají k 
venkovnímu osvìtlení budov. 

Polovodièové svìtelné zdroje (LED) v dnešní dobì nejrozšíøenìji využívaný svìtelný 
zdroj. Mají øadu výhod jako jsou nízké tepelné ztráty, produkce svìtla 
jakékoli barvy, vysoká odolnost proti otøesùm a vibracím, vysoká 
úèinnost, nízká spotøeba, aj.

Optická vlákna naprostá bezpeènost, vhodné použít k osvìtlení saun, bazénù, 
sprch. Ideální k osvìtlení exponátù citlivých na UV a IR (infraèervené) 
záøení. Tyto vlákna mohou být celoplastová nebo celosklenìná.

Hmoty používané v osvìtlování mùžeme rozdìlit do dvou skupin, na aktivní a 
pasivní. Aktivní jsou ta, která nám ovlivòují rozložení svìtla. Z velké èásti je použito 
právì sklo, a� již jako baòka žárovky nebo jako stínítko.

Obr. 3.1 Optická vlákna [5]
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Je to urèitì díky jeho pøizpùsobivosti, rozmanitosti a nestárnoucí eleganci. Stínítka ze 
skel mohou být èirá, barevná nebo broušená. V posledních letech je ale velmi èasto 
nahrazováno jinými materiály pøedevším plasty nebo pøírodními materiály.

Pasivní materiály jsou ty které, pøímo 
neovlivòují rozložení svìtla, tedy materiály 
používané na konstrukce. Od konstrukce svítidla se 
pøedpokládá, že bude pøedevším stabilní, bezpeèná 
a nebude ohrožovat uživatele napø. špatnou izolací. 
Materiály pro konstrukci se od dob bronzových 
svícnù výraznì zmìnily. Používají se pøedevším 
pevné materiály jako je ocel, pochromované kovy,   
a jiné.

Doby, kdy byl v pokoji centrálnì umístìn jeden lustr, jsou snad již za námi. Pøi 
návrhu interiérového osvìtlení musí architekti brát ohled na urèitá hlediska. 
Napøíklad kolik lidí obývá daný byt, jakého jsou vìku, jak èasto budou v dané místnosti 
pobývat, atd. Dùležitá je pøedevším volba intenzity osvìtlení. S pøibývající intenzitou je 
èlovìk více aktivnìjší, zlepšuje se viditelnost a místnost vypadá prostornìjší.

„Dùležitou skuteèností v tomto smìru je rozdíl mezi celkovým vnímáním 
místnosti, pøi nìmž oko volnì tìká a vybírá si místa pro 
chvilkové zastavení, a mezi situací, pøi níž se oèi musí 
dlouhodobì soustøedit na jedno místo. Podle toho se 
obvykle odlišuje celkové osvìtlení od místního.“ [1]

I když se mùže zdát, že je intenzivnìjší osvìtlení 
lepší, nìkterým lidem prosvìtlený prostor, v nìmž je 
vše dobøe vidìt, mùže pøipadat málo intimnì. Proto je 
dùležité pøistupovat ke každému návrh individuálnì. 

Dalším dùležitým faktorem je rovnomìrnost 
osvìtlení. Pokoj by nemìl být pøesvìtlen, nemìl by 
oslòovat, vrhat velké stíny nebo vùbec žádné. Cílem je 
dosáhnout harmonie estetického a funkèního osvìtlení 
v prostoru.

 „Osvìtlení jako dùležitá složka smyslového vnímání mùže pùsobit na lidskou duši 
v rozsahu zahrnujícím citové a estetické vjemy, ale i umìleckým úèinkem. Nejvíce známé 
je jeho pùsobení pøi scénickém osvìtlení, zèásti využívaném i pro komerèní úèely, a také v 
nìkterých svìtelných poøadech.“ [1]

3.3 Svìtlo v interiéru 

3.3.1 Návrh osvìtlení

3.3.2 Vliv osvìtlení na pocity a nálady

Obr. 3.3 Lampa v interiéru [7]

Obr.3.2 Tvarovatelná žárovka [6]
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Svìtlo by mìlo na èlovìka pùsobit v souvislosti s vykonávanou èinností. Pro 
ètení nebo drobnou práci zvolíme intenzivnìjší osvìtlení. Pro navození relaxace nebo 
urèité nálady zvolíme svìtlo tlumené nebo barevné osvìtlení. Jistì každý ví, že každá z 
barev vyvolává u èlovìka jiné pocity, napøíklad žlutá barva pùsobí svìže, povzbudivì, 
modrá barva zmíròuje depresi a únavu.
"Úèinek, jímž osvìtlení pùsobí, v koneèném výsledku závisí na dušením stavu a ladìní 
èlovìka.“ [1]

Stojanová lampa je jistý prvek, který zabírá urèité místo a pøi jeho instalaci 
musíme s tímto místem poèítat. Výhodou stojanových svítidel oproti nástìnným 
nebo stropním svítidlùm je ta, že je mùže uživatel podle své libosti kdekoli umístit, 
pøípadnì mìnit v prùbìhu èasu jejich umístìní. Jediné na co by mìl být brán zøetel 
pøi umis�ování je napájecí kabel lampy. U nìkterých lamp jsou kabely vidìt více u 
nìkterý ménì a záleží pouze na vlastním uvážení uživatele zda kabel skryje nebo mu 
dá vyniknout. Svítidla je dùležité také umis�ovat podle jejich úèelu. 

K usmìrnìní toku svìtla a k jeho nasmìrování slouží stínítka. Slouží nejen k 
usmìrnìní, ale mají sloužit k zastínìní, chránìní žárovky pøed prachem, zbarvit 
svìtlo a celkovì zkrášlit lampu. Podle internetového obchodu designlights.cz [5] 
mohou stojanová svítidla osvìtlovat tìmito zpùsoby:

· Nepøímé osvìtlení vzhùru
· Pøímé osvìtlení dolù
· Kombinace obou pøedchozích verzí
· Boèní smìrování – všesmìrné nebo usmìrnìné
· Svítící objekt

Optimálního osvìtlení dosáhneme kombinací nepøímého a pøímého osvìtlení. Pøi 
výbìru bereme ohled také na svìtelný zdroj.

3.4 Charakteristika stojanových svítidel
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4. Designérská analýza

Pøi navrhování by mìl být kladen dùraz pøedevším na bezpeènost, stabilitu a 
svìtelné parametry navrhovaného svítidla. I když se stropní osvìtlení místnosti 
umis�uje pøímo doprostøed pokoje, jen zøídka kdy je pod ním umístìn konferenèní 
stolek. Pokud jsou stojanové lampy vhodnì rozmístìny, lze jimi nahradit centrální 
osvìtlení. 

V poslední dobì se stávají trendem 
stojanové lampy na dlouhém ohnutém stojanu 
jež mùžeme vidìt na obr. 4.1. Stojan je lehce 
nastavitelný, lze jím snížit nebo oddálit zdroj 
svìtla. Toto osvìtlení lze využít jako ústøední 
osvìtlení nad konferenèním stolkem nebo jako 
lampu navozující intimní osvìtlení. Jejich 
výhodou, stejnì jako u ostatních stojanových 
lamp, je jejich snadné pøemístìní vzhledem k 
rozložení nábytku. Elegantní køivka vychází z 
dostateènì velkého a tìžkého stojanu zakonèená 
válcovitým stínítkem. Tato konkrétní lampa je 
dílem designéra Marca Sadlera, vyrábí se ve 
ètyøech barevných variantách. Je urèena 
pøedevším pro osvìtlení støedu sezení a jistým 
zpùsobem supluje stropní osvìtlení.

Designéøi navrhující lampy jsou stále 
vynalézavìjší a tvoøivìjší. Nejenže se snaží 
vytváøet stále originálnìjší a zajímavìjší tvary, 
ale kombinují dvì odlišné vìci dohromady. 
Záøným pøíkladem je lampa z dílny londýnské 
designérské spoleènosti Vitamin (obr. 4.2). 
Hlavním základem této lampy není jen obyèejný 
stojan, ale konstrukci tvoøí malý vysavaè. 
Umožòuje tak rychlé vyèištìní nežádoucích 
skvrn. V horní èásti stojanu mùžeme vidìt 
rozšíøenou èást ruèku pro vysavaè, na ni 
navazuje samotný svìtelný zdroj opatøen bílým 
válcovým stínítkem. Na druhou stranu se 
mùžeme ptát, zdali je to opravdu designérský 
skvost nebo spíše k pobavení. Pøedevším je to 
jistì jeden z originálních nápadù.

Na obr. 4.3 mùžeme vidìt lampu vyrobenou 
z akrylových plátù. Osvìtlena je fluorescenèní 
žárovkou jež ozaøuje celou lampu a vytváøí tak 
pùvabné intimní osvìtlení. 

Obr. 4.1 Foscarini Twiggy 
                Floor Lamp [8]

Obr. 4.2 Spruce [9]

Obr. 4.3 Marie Louise [10]
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ji Marie Louise. Velmi výrazným prvkem jsou pláty vytváøející dojem klasické lampy. 
Zdroj svìtla prochází støedem lampy a akrylové pláty jakoby pøenášely svìtlo až na svùj 
okraj. Zdroj svìtla je možné si vybrat v rùzných barvách. Také je možné zvolit 
nákladnìjší variantu lampy se složitým broušeným stínítkem.

Dnešní designérská díla jsou velmi hravá, živá a vybízejí uživatele aby se 
podíleli na jejich dotváøení podle vlastního uvážení obr. 4.4. Pokud by se uživatel rád 
stal kadeøníkem mùže si své schopnosti vyzkoušet na tomto osvìtlení. Jednotlivé 
prùsvitné pláty se dají støíhat, natáèet tvarovat jakkoli podle vašeho vkusu. Tyto pláty 
jsou tvoøeny polyesterem a akrylovou pryskyøicí. Zdroj svìtla je tedy ve støedu, podle 
nálady uživatele lze mìnit jeho intenzitu úpravou plátù. Toto svìtlo opìt není v hodné 
ke ètení, ale je pro dekoraci interiéru a zábavu zákazníka. Nápadem se mùže pochlubit 
designérka Monica Singer. 

Dalším velmi zajímavý nápad obr.4.5 je od nìmeckých designérù Benjamina 
Hopfe a Constantina Wortmana. Tito designéøi pøišli s velmi neotøelým nápadem 
„levitující lampy“. Podpìrnou konstrukci pro lampièku tvoøí vyztužený ocelový kabel, 
èímž se nám mùže zdát, že se lampièka vznáší. Samotný zdroj svìtla, tedy klasická malá 
lampièka, je zøejmì z lehkého materiálu. Snadné ovládání umožòuje nožní vypínaè 
upevnìný na kabelu. Nad touto lampièkou se jistì každý pozastaví. 

I v døívìjších dobách byla èastým námìtem pøíroda, dnes tomu není jinak. 
Dùkazem je dílo designéra Jeremy Cole, jenž je pojmenoval Aloe blossom a poprvé 
uvedl v roce 2004 ve Frankfurtu obr.4.6. Listy „Aloe“ jsou z bílého porcelánu, který na 
koncích pøechází do tmavší barvy. Konstrukci tvoøí leštìný hliníkový materiál. Zdroj 
svìtla vychází ze støedu Aloe, na nìj se nabalují postupnì porcelánové listy. Jsou 
rozmístìny støídavì tak, aby jsme nepøišli do kontaktu s pøímým svìtlem. Tento zpùsob 
je použit také ve verzi stropního osvìtlení. Urèitì se nebude hodit ke ètení knížky, 
slouží spíše ke zpestøení a doplnìní interiéru. Vytváøí pøíjemné tlumené osvìtlení.

Tuto impozantní lampu navrhl holandský designér Buro Vormkrijgers a nazval 
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Z Obr. 4.4 Cut Light [11] Obr. 4.5 Flap Flap [12] Obr. 4.6 Aloe blossom [13]
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5. Prùvodní zpráva

5.1 Návrhy

5.1.1 Varianta 1

Pøi navrhování jsem se soustøedila pouze na jeden urèitý typ svítidla, a to na 
stojanová svítidla. Jejich výhodou je hlavnì jejich možnost pøemístìní, což napøíklad u 
stropních nebo stolních lamp nelze nebo mají omezený prostor. Nemusím se proto pøi 
jejich navrhování nijak výraznì omezovat. Stojanová svítidla umožòují tvorbu 
nevyèerpatelných nápadù. Pøi navrhování se lze zamìøit na stojan svítidla a pøi 
navrhování pracovat pøevážnì s ním nebo pracovat s jeho svìtlem.
Ze zaèátku jsem nemìla vybraný urèitý druh zdroje osvìtlení. Brala jsem v úvahu jak 
možnost osvìtlení pomocí žárovek, záøivek, tak i LED diod. 
Pøi navrhování jsem pomýšlela na svítidlo spíše jednoduchých geometrických tvarù, 
které by lehce zapadlo do interiéru a pøíliš nevyènívalo. Svítidlo by mìlo být i samo o 
sobì jednoduchým a pøitažlivým objektem. 
Navržená svítidla by mìla uživateli pøinášet potìšení a pocit, že se podílí na jejich 
tvorbì. Uživatel by mìl mít možnost si pohrát a pøetváøet, alespoò èásteènì, tvar 
svítidla podle vlastní pøedstavy. Svítidla by tedy mìla zaujmout nejen svým vzhledem 
ale i možností variability. 

Jednou z prvních myšlenek bylo svítidlo vycházející z jednoho podstavce, kde 
konec spoleènì se zdrojem svìtla by bylo možné otáèet. Tato myšlenka se rozvinula v 
první variantu. V dalším návrhu byla základem koule, ze které vycházelo svìtlo 
kruhovými otvory. V prvních návrzích byla koule umístìna na tøech stojanech, které 
umožòovaly její otáèení. Toto osvìtlení jsem vzala v úvahu jako druhou variantu. Jako 
poslední variantu jsem vybrala obdélníkové svìtlo, umístìné mezi dvìma stojany. Na 
tìchto stojanech je umístìno tak, aby se sním dalo vertikálnì pohybovat.

První z variant bylo otoèné svítidlo, které zprvu tvoøilo vidlici dvou proti sobì 
smìøujících svítidel. To ovšem nevypadalo pøíliš efektnì a ani úèinek by nebyl takový, 
jaký by mìl být. V dalším kroku došlo k rozdìlení a vytvoøení tøí samostatných svítidel, 
které jsou uspoøádány v øadì vedle sebe. Svítidla jsou kruhového prùøezu, na jejichž 
horním zaobleném konci je umístìno svìtlo. 

Obr. 4.7 Návrh 2.varianty Obr. 4.9 Návrh 3.varianty

Obr. 4.8 Návrh 1.varianty

35



Ú

H

D

T

P

Z

V horní èásti je také umístìn otoèný systém, pomocí 
nìhož si mùže uživatel upravit nejen smìr ale i intenzitu 
osvìtlení. Otoèný systém rozdìluje svítidlo na tøi èásti. 

Nejhornìjší èást lze otoèením naklonit o 45°. Tím 
dosáhneme, že svìtlo smìøuje pøímo dolù a je vhodné 
napøíklad ke ètení nebo ruèní práci. 
Druhý segment umožòuje otoèení svìtla o   180°. Pod 
otoèným segmentem je regulátor intenzity osvìtlení v 
èerné barvì. Díky tomuto systému nabízí lampa více 
variací poloh osvìtlení. 
Všechny zdroje je možné nasmìrovat napøíklad ke stìnì 
a vytvoøit tak pøíjemnou intimní atmosféru, popøípadì 
nasvítit ostatní prvky v místnosti.
Použitý materiál je pøevážnì plast, vzhledem k tomu, že 
nebude svìtlo nijak silovì namáháno není nutná nijak 
masivní konstrukce z pevného materiálu. K dosažení 
pùsobivého efektu je možno použít lesklou ocel, která vytvoøí moderní lesklý povrch. 
Jako zdroj svìtla by byly nejvhodnìjší LED diody. Mají nízkou spotøebu a šetøí tak 
energii i pøírodu.
Díky své ploše, kterou svìtlo zabírá, by bylo jeho umístìní nejvhodnìjší v prostorné 
místnosti, kde by vyniklo a pùsobilo jako samostatný prvek.

Dominantním prvkem druhého návrhu osvìtlení 
je svìtelná koule umístìna na stojanu. Uvnitø této koule 
je zdroj, který proniká na povrch kruhovými otvory. Tyto 
otvory lze zakrýt a propouštìt tak svìtlo pouze urèitými 
otvory nebo vložit barevná sklíèka a vytvoøit barevnou 
kompozici. Tato kompozice záleží pouze na uživateli a na 
jeho fantazii. Opìt si mùže jakkoliv upravit osvìtlení a 
podílet se tak na jeho dotváøení, které mùže podle své 
libosti kdykoli mìnit. 
S touto koulí je také možno otáèet ve všech smìrech. Je 
umístìna v „misce“ zapouštìné do obloukovém stojanu. 
Stojan jako by odlehèoval tìžkou kouli. Je obdélníkového 
tvaru. Na jeho dolním konci je vyøíznut menší obdélník, 
který slouží jako opora stojanu. U stojanu tohoto svítidla 
je již nutné použít pevnìjšího materiálu.

Tøetí varianta osvìtlení vychází z velmi jednoduchých tvarù. Jedná se o dva 
válcové stojany, mezi nimiž je obdélníkové svìtlo. Toto obdélníkové svìtlo je možné 
posouvat po tyèích nahoru a dolù a dosáhnout tím tak urèitého efektu v osvìtlení 
místnosti.

5.1.2 Varianta 2

5.1.3 Varianta 3

Obr. 4.10 Varianta 1

Obr. 4.11 Varianta 2
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Koneènou úpravou bylo zeštíhlení a 
protáhnutí konstrukce. Získal se další prostor pro 
druhý zdroj svìtla. Nejvýše položený zdroj by byl 
nehybný, druhý by se mohl pohybovat ve 
vertikálním smìru. 
V horizontálních tyèích by byly zabudovány zdroje, 
jako nejvhodnìjší se jeví LED diody, možné jsou 
ovšem i záøivky. Tyto horizontální tyèe jak 
mùžeme vidìt na obrázku by zakrývalo mléèné 
plexisklo, které by zjemòovalo zdroj svìtla a vedlo 
do všech smìrù. 

Díky nenucenému vzhledu je lampa 
vhodná do menšího i vìtšího modernìjšího 
prostoru. Mùže stát jako samostatný objekt a dát 
tak vyniknout své jednoduchosti. 
Posouváním druhého zdroje svìtla mùžeme získat 
lehké podsvícení místnosti, což mùže dát 
vyniknout okolnímu nábytku, i pro oko je tlumené 
osvìtlení docela pøíznivé. Pokud spojíme oba 
segmenty získáme tak výkonný zdroj vhodný i pro 
ètení nebo manuální práci.

Koneèný návrh stojanové lampy jsem vybrala první variantu a to pøedevším pro 
její originalitu a variabilnost. Druhá varianta má pøílišný nádech dekorativnosti a není 
pøíliš vhodná ani napøíklad ke ètení. Hodila by se spíše jako dekorace nebo osvìtlení 
vìtších chodeb. Tøetí z variant je sice velmi elegantní a velmi se hodí do interiéru. 
Ovšem nepùsobí pøíliš stabilnì.
Vzhledem k výše uvedeným dùvodùm jsem jako koneèný návrh první variantu. Tuto 
variantu jsem dále rozvíjela. Od pùvodního návrhu se liší pøedevším rozšíøeným 
regulátorem intenzity osvìtlení a materiálu. Došlo k rozšíøení regulátoru v jeho 
prùmìru a oznaèení smìru regulace. Jako materiál jsem zvolila matný kov konkrétnì 
hliník, pøedevším kvùli jeho malé hmotnosti. 

5.2 Výbìr koneèného návrhu

Obr. 4.12 Varianta 3a

Obr. 4.13 Varianta 3b
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5.3 Volba svìtelného zdroje

Jako zdroj svìtla jsem pro navrhnutou lampu 
zvolila LED diody, konkrétnì High Power LED. LED 
diody jsou stále oblíbenìjší a mají øadu výhod. Oproti 
žárovkám nebo výbojkám, využívají malé hodnoty 
proudu a napìtí. Svìtlo LED diod nevyzaøuje žádné 
infraèervené a UV záøení, proto je ideální pro 
osvìtlování nástìnných obrazù. Úhel svìtelného toku 
závisí na vnitøní a vnìjší optice LED diody, vyzaøovaný 
úhel se pohybuje v rozmezí 10-120°. I bez použití filtrù, 
které zpùsobují ztráty svìtelného toku, vyzaøují pøímé 
svìtlo požadované barvy. Díky jejich nízkým tepelným 
ztrátám je lze kombinovat s jakýmkoliv materiálem. Ale jejich nejvìtší výhodou je 
jejich dlouhá životnost, až sto tisíc hodin pøi dodržení provozních podmínek. 
Na druhou stranu mají i své nevýhody. Jejich poøizovací náklady jsou velmi vysoké, 
ovšem v koneèném dùsledku daleko pøekonávají žárovky a halogenové žárovky. 

Jak již bylo zmínìno, navržená lampa je vybavena regulátorem intenzity 
osvìtlení, pøi volbì LED jako zdroje získáme stálou barvu. Žárovky mají tendenci pøi 
stmívání žloutnout, LED diody si svou barvu zachovávají.
Nejpøijatelnìjší barvou pro interiérové osvìtlení považuji teplé bílé svìtlo, které jsem 
také navrhla u stojanové lampy. Bílého svìtla se dosahuje kombinací modrého svìtla a 
svìtla luminoforu. Dalším jejich vzájemným kombinováním je možné dosáhnout až 
šestnáct milionù rùzných barev.
 
Dá se øíci, že LED dioda je souèástka s èipem, který je zataven do materiálu o urèitých 
optických vlastnostech a rùzných tvarù. 
Materiál, kterým jsou pøekryty, je vìtšinou z 
epoxidové pryskyøice nebo akrylového 
polyesteru.
„LED se vyrábìjí v bodovém èi rozptylném 
provedení, s rùzným vyzaøovacím úhlem.“ [7]
LED diody jsou vyrábìny v rùzných velikostech a 
tvarech, cylindrické, ploské atd. Vìtšinou platí, že 
barva pouzdra odpovídá barvì vyzaøovaného 
svìtla.
Uspoøádání LED diod je velmi variabilní, lze je 
uspoøádat do jakéhokoli požadovaného tvaru. Je 
možné je také uspoøádat do skupin zapojených se 
spoleènou anodou a katodou a využívat je tak 
podobnì jako žárovky. Ukázku žárovky LED se 
standardní paticí mùžeme vidìt na obr. 4.14. Na 
druhém obr. 4.14 mùžeme vidìt jiný pøíklad 
uspoøádání LED diod. 

Obr. 4.14 Žárovka LED [14] 

Obr. 4.15 Lampa s LED diodami [15] 
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5.4 Konstrukènì-technické øešení

V této èásti bych se ráda podrobnìji zabývala rozmìry a konstrukcí navržené 
stojanové lampy. Podstavec o rozmìrech 34x105x2cm je vyroben ze skla, mohl by být 
vyroben i z plexiskla. Bylo by to mnohem lepší z hlediska hmotnosti, ale kvùli 
bezpeènosti a stabilitì zvolím radìji sklo. Do tohoto podstavce jsou zapuštìny tøi 
válcové trubky z hliníky. Jejich rozmìry jsou normalizované a jsou bìžnì k dostání u 
výrobcù. Vnìjší prùmìr je 10cm, tlouš�ka stìny 0,2cm. 

Tyto trubky jsou od sebe vzdáleny 25cm. Horní konec, který lze otoèit do 
pravého úhlu má délku 20cm. Nelze jeho rozmìr zvìtšit, došlo by tak k rozšíøení celého 
svítidla a narušení celkového vzhledu. 
Je nìkolik možností jak upevnit trubky do podstavce. Vzhledem k tomu, že je podstavec 
z prùhledného materiálu, byl by jakýkoli mechanický zásah do skla patrný. Pro spojení 
trubek se základnou jsem volila pogumování spodního konce trubek a následné 
zalisování do podstavce. To zajistí pevné spojení a nenápadnost.

Obr. 4.16 Pohled shora 
250 250100 100 100125 125

3
3

0

Obr. 4.17 Detail ukotvení
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Ve výšce 114cm je umístìn regulátor intenzity osvìtlení. Je oznaèen malým a 
vìtším koleèkem pro ohranièení minimální a maximální intenzity. Pokud otoèením 
pøesáhneme malé koleèko svìtlo se vypne. Opaèným otoèením svìtlo zapneme a 
regulujeme jeho intenzitu. 

Obr. 4.18 Detail regulace intenzity
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5.5 Technické aspekty

5.5.1 Rozmìry

5.5.2 Barevnost a materiál

Pùvodnì zamýšlené rozmìry stojanové lampy se bìhem vývoje návrhu pøíliš 
nezmìnily. Nosnou základnu tvoøí obdélníkový podstavec z èirého skla o rozmìrech 
34x105x2cm. V podstavì jsou zakotveny válcovité sloupce o výšce 150cm, které díky 
skla jakoby „vyrùstají“ z podlahy.

Ke konci horní èásti ve výšce 120cm od podlahy je umístìn prstenec o výšce 
3cm. V prvních návrzích byl tento prstenec mnohem užší a barevnì odlišen od ostatní 
hmoty. Dále byl korigován tak, aby odlišení od základní hmoty probìhlo zvìtšení 
prùmìru, ovšem pøi materiálové jednotnosti prstence i tìla svítidla.

Celkové rozmìry stojanové lampy tedy jsou 34x105x150cm
V oblasti krytí svìtelného zdroje byly použity kryty vypouklého tvaru, to ale 
narušovalo celkový vzhled a èistotu tvaru stojanového svítidla. Proto vypouklé kryty 
byly posléze nahrazeny kryty plochého tvaru, ty lépe zapadly a nevyènívaly tolik z 
hmoty. Tyto kryty slouží jako ochrana LED diod pøed prachem a mechanickým 
poškozením.

Jako nejvhodnìjší materiál se pro sloupcovou èást lampy jevil broušený hliník. 
Matnìjší materiál se mi zdál pøijatelnìjší než napøíklad lesklá chrom-niklová ocel. 
Vznikalo by pøíliš mnoho odleskù a samotná lampa by tak nevynikla. 
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Lampa by také pùsobila velmi chladnì. Zvolila jsem tento materiál také proto, že 
je mnohem lehèí než ocel. Vzhledem ke zvolenému sklenìnému podstavci, by nemusel 
tento materiál zatížení vydržet. Lampa bude proto celkovì lehèí a snadnìji 
pøemístitelná. 

Dají se použít i jiné materiály jako je tøeba plast, ovšem s tímto povrchem se 
mùže stojanová lampa jevit ponìkud lacinì a hodila by se pouze do místností tomu 
urèených. Matný kov ji pøece jenom dodá více elegance. Pokud ovšem budou zákazníci 
trvat na rùznobarevných variantách, mùže se od tohoto materiálu upustit.
Zvolená barevnost je ménì nápadná a více se hodí do rùzných typù interiérù.

Lampa se skládá ze tøí základních objektù a podstavce. Na první pohled pùsobí 
stojanová lampa velmi statickým a klidným dojmem. Trajektorii rovnobìžných linií 
narušuje pouze zakøivení horního konce. Válcová svìtla vyrùstají z podlahy a vypadají 
jako tøi samostatné objekty, nenápadným spojujícím prvkem je zde prùhledný 
podstavec. 

Navrhnutá stojanová lampa je velmi variabilní. Díky tøem dílèím prvkùm, jež lze 
rùznì kombinovat jejich natáèením, je možné dosáhnout rùzných variant osvìtlení. 
Dùležitým prvkem je také prstenec na jednotlivých hmotách. Tento prstenec slouží 
jako regulátor intenzity osvìtlení. Manipulace s nastavením svìtla je velmi jednoduchá 
a nevyžaduje vyvinutí vìtší síly.

Díky materiálùm a tvaru se objekt hodí spíše do modernìjšího pokoje, 
obývacího, pracovního nebo do klidnìjší èásti bytu. Také díky svým rozmìrùm mùže 
pùsobit jako samostatný objekt, lze jej ale také zaèlenit do vybavení pokoje. Tato lampa 
mùže být použita i k èásteènému oddìlení prostoru jak mùžeme vidìt na obr. 4.18.

5.6 Ergonomické aspekty

5.7 Psychologické aspekty

Obr. 4.20 manipulace se svìtlem 
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Osvìtlení místnosti èlovìka velmi ovlivòuje. Hlavnì èinnost èlovìka závisí 
intenzitì osvìtlení. V dobøe osvìtlené místnosti je èlovìk aktivnìjší a živìjší, to je 
vhodné pro intenzivní práci. Pøi tlumeném osvìtlení je èlovìk spíše klidnìjší, ponoøuje 
se do pohodlné atmosféry. Pøedevším by mìla navržená lampa èlovìku pøinášet 
požitek z jeho užívání a možnosti nastavení osvìtlení. Pomocí variabilních prvkù si 
mùže uživatel navodit atmosféru podle svojí vlastní nálady. 
Na èlovìka také má vliv barva osvìtlení. I když u tohoto svìtla nelze mìnit barvu svìtla, 
mìlo by uspokojit velkou èást zákazníkù.

 

Pøi navrhování jsem se snažila pøedevším o netradièní pojetí stojanové lampy. 
Lampa vychází z tradièních tvarù a vytváøí netradièní kompozici. Z estetického 
hlediska pùsobí velmi klidnì, nenucenì. Kov dodává tomuto svìtlu potøebnou eleganci 
a dá vyniknout jeho liniím. Nestrhává na sebe pøílišnou pozornost, ale je i tak na pohled 
pøíjemným objektem.
Nasmìrování všech zdrojù ke stìnì lze vytvoøit velmi intimní atmosféru. 

Podle druhu série zvolíme také druh výroby. Pro velkosériovou výrobu se 
vyplatí vyrábìt nìkteré vlastní komponenty. Pro malosériovou výrobu je vhodnìjší 
nakupovat komponenty, od jiných výrobcù. To už záleží na volbì marketingu, který 
mùže odhadnout, jaká bude po produktu poptávka a co odbìratelé požadují.
Jeden z možných  zpùsobù výroby je svaøování plátù. Pøi svaøování by ovšem vznikl 
svar, který by bylo nutné následnì odstranit. Mnohem výhodnìjší je potøebné 
komponenty nakoupit. 

5.8 Estetické aspekty

5.9 Ekonomické aspekty
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Obr.4.21 Umístìní v interiéru 
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5.10     Sociální aspekty

Velkou výhodou tohoto osvìtlení jej již zmínìná variabilita nastavení polohy a 
intenzity zdroje. I tento fakt poukazuje na možnost, že se lampa zalíbí velké skupinì 
lidí. Lampa není pøímo vytvoøena pro urèitou kategorii zákazníkù, aèkoliv 
pøedpokládám, že nejvíce zájemcù by bylo mezi mladými lidmi, kteøí by se rádi 
obklopili originalitou.
Menší nevýhodou mùže být nepøíliš snadné pøemis�ování. Vzhledem k tomu, že zde 
nejsou umístìny žádné úchyty, bude obtížnìjší toto svìtlo pøemístit. Díky své 
kompozici si ale nemyslím, že by bylo nutné svìtlo èastìji pøemis�ovat. Pøi zvolení 
vhodného místa v místnosti není žádné další stìhování nutné.
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6. Závìr

Mým cílem bylo obohatit prùmysl a zákazníky v oblasti osvìtlení interiéru. 
Snažila jsem se vhodnì volit materiály a barvy tak, aby bylo svítidlo vhodné do co 
nejvíce interiérù. Což jsi myslím, že se mi i podaøilo.
Postupným vývojem jsem se dostala k jednoduchému tvarovému složení. Podstavec je 
tvoøen sklem, nejen kvùli stabilitì celého svítidla, ale i kvùli sjednocení jednotlivých 
prvkù svìtla. Zbytek svítidla je tvoøen hliníkem, ten dodává matný vzhled a je velmi 
lehký. Jako zdroj jsem zvolila LED diody, které mají øadu výhod. Pøedevším jsou velmi 
úsporné a tudíž i ekologicky šetrné.
Stojací lampa vychází z jednoduchých tvarù a proto je vhodným doplòkem interiérù.
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STOJANOVÉ LAMPYdesign

Mìøítko 1:10 :

     Tento plakát prezentuje návrh stojanového osvìtlení, které je urèeno do interiéru. Cílem bylo navrhnout lampu s nápaditým designem, vhodným 
využitím a snadnou manipulací. 
     Svítidlo je rozdìleno na nìkolik èástí. Podstavec je z èirého skla. Navazující trubky jsou z lehkého matného hliníku. Vlastní díly svítidla lze 
jednoduchým zpùsobem nastavit do požadované polohy. Díky tøem samostatným zdrojùm svìtla je možné vytvoøit rùzné kombinace tokù svìtla.  Další 
manipulaci se zdrojem umožòuje prstenec na jednotlivých trubkách. Díky tomuto prstenci lze svìtlo zapnout a nastavit urèitou intenzitu podle libosti.

Dana Beèicová,vedoucí bakaláøské práce Ing. Dana Rubínová,Vysoké uèení technické v Brnì, 
Fakulta strojního inženýrství, Ústav konstruování, obor Prùmyslový design ve strojírenství 
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