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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na historický vývoj svítidel, design a vývoj designových 

svítidel v druhé polovině 20. století. Praktická část je založena na návrhu a realizaci litého 

svícnu, jehož části byly zhotoveny z litiny a bronzu. Práce obsahuje popis výrobních postupů 

od návrhu, výroby modelu, odlévání až po konečnou úpravu odlitku. 
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Abstract 

The bachelor thesis is focused on a historical development of luminaries and design 

and a development of design luminaries in the second half of the 20th century. The practical 

part is based on design and realization of a cast candlestick whose parts were made from cast 

iron and bronze. The thesis contains description of production processes from design, 

production of the model and casting to the final arrangement of the casting. 
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Úvod 

Světlo nás obklopuje po celý den, když se setmí, rozsvěcujeme svítidla. Svítidla jsou 

součástí našeho života a bez nich si ho ani nedokážeme představit. Svítidla si navíc 

pořizujeme dle našeho vkusu, vytvářejí doplňky v našich domácnostech, plní tedy funkci 

nejen praktickou ale i estetickou. Zdroj světla byl vždy spoután se svítidlem, a to si lidé od 

pradávných časů zdokonalovali podle svých představ, od jednoduchého po složitě zdobené. 

Svět svítidel je velmi rozmanitým a různorodým odvětvím, které se stále rozvíjí.    

 

Cíl práce 

Cílem mé práce bylo navrhnout svícen a následně návrh převést do reálné podoby 

v podobě odlitku. V teoretické části jsem se zaměřila na historický vývoj svítidel a 

osvětlovacích těles z funkčního pohledu a následně na nejnovější a netradičně designově 

řešená svítidla. 

Téma mé bakalářské práce jsem dlouho zvažovala, nakonec pro mě zvítězila myšlenka 

realizace užitého umění. Zároveň jsem se řídila moderním uměním, jeho svobodou myšlenky 

a tvorby. Velmi blízké jsou pro mě věci, které v sobě zahrnují nápad, netradičnost a hravost, a 

v tomto duchu jsem se chtěla řídit i ve své práci. Mým účelem bylo vytvořit hravý objekt a to 

ve smyslu funkčním i estetickém. Hravé funkce jsem chtěla docílit konstrukcí objektu, tak aby 

si ji každý přizpůsobil sobě samému. Estetickou hrou jsem zamýšlela kombinaci různých 

kovových materiálů a jejich různou povrchovou úpravu, tak aby mohly fungovat jako jeden 

celek.  
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I. Teoretická část 

 

1. Historický vývoj osvětlovacích těles 

„Někde na počátku lidských dějin uchopil jakýsi „ Prométheus“ hořící klacek a donesl 

jej k lidem. Ten den člověk spoutal paprsky a lidstvu se otevřela tma a noc.“ ([2] str. 5). 

Vznik a vývoj svítidel je úzce spjat s prvním zažehnutím ohně. Než se lidé naučili 

ovládat toto umění, bylo pro ně jediným zdrojem světla slunce. Otevřený oheň lidé postupně 

spoutávali do forem, jako byly louče, či pochodně. Jakmile lidé objevili, že plamen ohně 

podporuje také tuk, dali tím vzniknout prapředky olejových lamp a svíček. Po dlouhá staletí 

až do novověku se vedle těchto dostupných světelných zdrojů nic nového neobjevilo. První 

polovina 16. století byla prvotním zlomem v osvětlování, kdy došlo k technickému 

zdokonalení olejové lampy, na které bylo navázáno až o tři staletí později, kdy se vedle 

petrolejových lamp začíná objevovat úplně nová technologie. A tím bylo právě se rozvíjející 

osvětlení svítiplynem s centrálním zdrojem zásobování. Vše co doposud sloužilo k osvětlení 

však ve 20. století převálcoval objev elektřiny a stále se vylepšující elektrická svítidla. 

 

1.1. Ohně, louče, pochodně 

Nejstaršími a hojně užívanými zdroji světla byl otevřený oheň spolu s loučemi a 

pochodněmi. Tyto jednoduchá svítidla se objevovala od prvopočátku až do 19. století, kdy 

byla nahrazována vyspělejšími svítidly.  

Ve starověku i středověku byl oheň rozpalován v ohništích, krbech, také se ovšem 

udržoval v kovových koších či mísách s uchy, ve kterých se zapalovaly suché větve, dřevěné 

uhlí ale i různé tuky. Koše či mísy větších rozměrů sloužily k osvětlení ulic, svítily na lodích, 

majácích a osvětlovaly větší prostory. Mohly být zavěšeny na kovových hácích nebo stály na 

nožkách. Misky menších rozměrů s uchy pak sloužily jako osvětlení na stolech, ve kterých se 

spalovaly odřezky dřevin, piliny, rákos, koudel či lůj.  

Louče byly nosiči světla, které se vyráběly nejčastěji přímo v domácnostech, štípáním 

tenkých pásků z hladkých špalků, posléze se zhotovovaly z jedlového dřeva s vyšším 
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obsahem smůly pomocí speciálních ručních hoblíků. Délka louče se pohybovala okolo 60 cm 

a její šířka byla 2-3 cm. Dokázala hořet až 20 minut, to se odvíjelo od kvality použitého 

dřeva. Louče byly velmi dostupným materiálem a užívaly se až do 19. století, jejich svit však 

nebyl příliš jasný a byl doprovázen nepříjemným kouřem. 

Loučníky (obr. 1, 2) byly držáky loučí, které se svým tvarem podobaly železným 

kleštím. Do nich se pak šikmo vkládaly louče, čímž bylo podpořeno hoření. V prostornějších 

místnostech se pak užívaly loučníky vyvinuté ze závěsných košů. „Šlo o zhruba čtvercové 

kované mříže s více či méně náročnými ornamenty, v jejichž rozích byla očka, do kterých byly 

zasazovány háky, a pomocí háků byly tyto loučníky zavěšovány ke stropu, louče byly poté 

zapichovány nebo pokládány na podložku.“ ([2] str. 9). Také se užívaly loučníky, které byly 

zatloukány přímo do stěn. Kovové koše s mřížkou se upevňovaly do zdi pomocí dlouhé 

kovové tyče. Vedle kovových loučníků existovaly i keramické připomínající houbovitý tvar s 

otvory pro louče. 

Od starověku se začaly objevovat vydatnější zdroje světla a to pochodně. Pochodeň 

byla zhotovena z držáku nejčastěji ze silného kusu dřeva. Na jednom konci tohoto držáku pak 

byly upevněny chomáče stočeného chvojí, smotané provazce nebo kusy textilu, ty byly 

napuštěny lojem či smůlou. Také se užívaly pochodně s rozseknutým koncem, do kterého 

byla vložena koudel napuštěná tukem. Pochodně mohly mít různou podobu, která se odvíjela 

od dostupného materiálu. Příkladem osvětlení pochodněmi je starověký římský cirkus, 

v prvním tisíciletí pak byly pochodněmi osvětlovány i ulice. V Evropě je velmi rozšířené toto 

osvětlení po celé 16. století. U nás se osvětlení ulic pochodněmi objevuje v renesanční Praze. 

 

                                                                          

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Obr. 1  
Louč upevněná do železných kleští 
Zdroj: http://www.elektrika.cz  

 

Obr. 2  

Železné loučníky 
Zdroj: [2] 
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1.2. Svíčky, svícny 

První primitivní svíčky zhotovené povětšinou ze ztuhlého zvířecího tuku, kde se jako 

knot užíval kousek svinutého rašeliníku, existovaly již v době kamenné. Důkazem toho je 

kahanec (obr. 3, 4) zhotovený z černého pískovce datovaný do doby asi před 17 000 lety, ten 

byl nalezen v jeskyni La Mouthe (jižní Francii). Kahanec na jedné straně vybíhá v trojboké 

držadlo a na spodní straně se vyskytuje rytina hlavy kozorožce, jde tedy již o svítidlo výtvarně 

řešené. První písemné zmínky o svícení svíčkami pak pocházejí ze starověkého Řecka a Říma 

z poloviny 1. tisíciletí př. n. l., kde se již objevovaly i svíčky zhotovené z vosku.  V Římě pak 

byly lojové svíčky běžnou záležitostí, svícení těmito prostředky se užívalo ve všech vrstvách i 

v těch chudších.  

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Výroba svíček: 

Mezi nejstarší způsob tvoření svíček bylo hnětení či válení voskových plátů, které 

obalují knot. Jiným způsobem bylo tvoření svíček namáčením knotu do roztavené hmoty až 

do požadované tloušťky. Podobným způsobem bylo také polévání svisle zavěšeného knotu 

roztavenou hmotou, výhodou zde byla libovolná délka knotu. Změklý vosk nebo parafín byl 

také protlačován s knotem skrze kuželovitou formu. Mladší metodou pak bylo lití loje do 

forem. 

 

 

Obr. 3  

Kahanec nalezený v jeskyni La Mouthe, asi 

17000 př. n. l. 
Zdroj: http://donsmaps.com/ 

Obr. 4  

Rytina hlavy kozorožce na spodní straně 
kahance z jeskyně La Mouthe 
Zdroj: http://donsmaps.com/ 
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Druhy svící: 

 Voskové svíčky – také voskovice, známé již od starověku se užívaly obzvláště 

v bohatších vrstvách společnosti, při významných událostech nebo církevních 

obřadech pro svou nákladnost. Ale i přes svou vysokou cenu byl až do 19. století včelí 

vosk nejvhodnějším materiálem pro výrobu svící. Zajímavostí byly ve středověku 

svíce pro měření času.  

 Vorvaninové svíčky – speciální svíce vyráběné od 18. století z kvalitního avšak 

drahého vosku. Do vorvani byl přidáván vosk či lůj a později parafín.  

 Lojové svíčky – svíce rozšířenější než svíce voskové, díky materiálu (směs hovězího a 

skopového loje), jenž byl dostupnější než vosk včelí, ale i díky méně náročné výrobě. 

Avšak i tyto svíce byly až do 15. století vzácností. Výroba lojových svíček probíhala u 

řezníků či mydlářů, ale také u hospodyň v domácnosti. Lojové svíce se vyznačovaly 

vedle svého pachu, rychlým hořením a větším tavením než svíce voskové, tudíž svícny 

určené pro tyto svíce měly u patky misku na lůj, který se dal znovu využít. Nízká cena 

a široké využití vedly v prvních desetiletích 19. století k zakládání továren pro výrobu 

těchto svící. S tím souvisel i vývoj materiálu, kdy se lůj začal nahrazovat stearinem. 

 Stearinové svíčky – jejich vznik spočíval ve vylepšení a nahrazení levných lojových 

svící. O novou recepturu se zasloužili především francouzští chemici. V letech 1833 -

1834 pak byla výroba těchto svící uvedena do továrního provozu díky zlepšenému 

postupu výroby. Výroba lojových a stearinových svíček byla vždy spojena s výrobou 

mýdla, aby došlo k využití základní suroviny.  

 Margarínové svíčky – drahé, ale zato kvalitní svíce, které se vyznačovaly svou bílou 

nebo průhlednou barvou, lesklostí a pevností, dobrou hořlavostí bez vydávání 

nepříjemného kouře.  

 Parafínové a ceresinové svíčky – od 19. století nejrozšířenější svíce, kterými se svítilo 

ve všech vrstvách společnosti. Roku 1833 byl parafin izolován z dehtu bukového 

dřeva K. von Reichenbachem v Blansku u Brna. První parafinové svíce pak byly 

vyrobeny ve Francii roku 1837. Důležitým mezníkem ve výrobě parafinu však byl 

rozvoj těžby ropy, kdy byl parafin vyráběn z ropných frakcí podle technologie, která 

se vyvíjela od roku 1850 ve Velké Británii. V Rakousku-Uhersku se však využíval pro 

tvorbu svící ozokerit – zemní vosk, jenž se nacházel na některých nalezištích ropy. 
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Z tohoto materiálu byl také vyráběn ceresin. Ceresin se vyznačoval svým vysokým 

bodem tání, svíce vyrobené z tohoto materiálu se užívaly v kostelech, nebo také jako 

svíčky na vánoční stromky.  

Svícny: 

Svícen pracuje jako nosná část svíce, má tedy funkci praktickou, ale má i svůj 

estetický účel. Materiál i tvar svícnů podléhal vždy vkusu doby a dosaženému stupni 

technického vývoje, ale byl také přizpůsobován používaným svíčkám (obr. 5, 7). 

Svícny byly konstruovány, tak aby dokázaly udržet svíci stabilně ve vzpřímené poloze 

buďto jako nosná část jedné nebo více svící. První bronzové svícny jsou doloženy již ve 

starověkých kulturách. Od středověku se svíčky vkládaly do závěsných či přenosných luceren 

(obr. 8) s uzavíratelnými dvířky či sklem. Pro lepší osvícení se v interiérech rozmisťovalo 

mnoho svící, došlo tak k výrobě svícnů, které byly řešeny jako víceramenná stojanová svítidla 

nebo mnohoramenné lustry, ty se rozvíjely zejména v renesanci, kdy vznikala svítidla až 

monumentálních rozměrů. Lustry byly většinou rozmisťovány v sálech hradů, zámků a 

paláců. Nejznámější a zároveň nejzajímavější je zejména vlámsko-holandský lustr (obr. 6) 

pozdní renesance, který se vyznačoval oblým profilem ramen, ta byla ohýbána do tvaru 

písmene S. Uprostřed ramen se nacházela litá dekorační tělíska, na nichž byly nasazeny 

plastické květy se stonkem, ve kterých se zrcadlil plamen svíce. Střed lustru byl zaplněn věnci 

složených z různých ornamentů. Celek tak udával kuželovitou konfiguraci lustru, ta se 

zachovávala i u lustrů s několika patry svící. Materiálem těchto těles býval bronz či mosaz. V 

16. století se objevují stříbrné nebo pozlacené benátské lustry zdobené ručně broušenými a 

leštěnými drahými kameny, které byly v 17. století nahrazovány ověsy z křišťálového skla, ty 

bývaly čiré ale i barevné. Pro toto období je také příznačné užívání parohů k výrobě svícnů 

tzv. norimberské lustry, ne vždy tedy tvořil nosnou konstrukci kovový materiál.  

Široké užívání petrolejových lamp spolu s rozvojem elektrického osvětlení ve 20. 

století pomalu vytlačovalo užívání svíček, což vedlo i k jejich omezené výrobě. Svíčky 

ztrácely funkci osvětlování prostoru a jejich význam se ubíral spíše do dekorativních poloh.  
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Obr. 5  

Dvouplamenný gotický svícen 
mosazný, 15. stol. 
Zdroj: [1] 

Obr. 8  

Svítilna z mosazi a broušeného skla, 
1. polovina 18. stol., Čechy 
Zdroj: [2] 

Obr. 6  

Schéma holandského lustru  
Zdroj: [1] 

Obr. 7  

Cínový, měděný postříbřený a mosazný svícen, 
17. stol. – počátek 19. stol. 
Zdroj: [2] 
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1.3. Olejová svítidla 

Olejové lampy byly nejpoužívanějšími typy svítidel od starověké Mezopotámie a 

Egypta až do poloviny 19. století, kdy je začínaly nahrazovat dokonalejší typy světelných 

zdrojů, jako byl petrolej či plyn.  Olejová svítidla byla vyráběná v různých tvarech a 

z různých matriálů jako byla keramika či kov, byla také často dekorativně zdobena.  

Hořáky byly plněny ve starověku oleji rostlinnými (olivovými, ricinovými), od 18. 

století se v Evropě užíval olej řepkový, konopný, sezamový či jiný dostupný olej. Knoty, 

které byly vyráběny ze stočených rostlinných vláken, však byly těmito oleji špatně 

nasakovány, což vedlo k jejich rychlému ohořívání a černání. Bylo zapotřebí je popotahovat a 

zastřihovat. V 19. století pak byly vedle organických olejů vyráběny i oleje syntetické. 

Typy olejových svítidel: 

Nejrozšířenějším olejovým svítidlem, které bylo užíváno od dob starověkého Egypta 

až do novověku, byla otevřená miska nebo uzavřený plochý kahan. Shora krytá nádoba ve 

tvaru misky s přisazenou hubičkou na knot, byla užívána i v Řecku, římská napodobenina 

(obr. 9) pak byla vylepšena reliéfně zdobenou horní plochou většinou se symbolickou 

tématikou. Tato svítidla byla natolik oblíbena, že se vyplácela jejich sériová výroba. Ze 

starověkého Říma pak také vzešel tzv. kandelábr (obr. 10), stojan s miskami na olej 

zavěšenými na ramenech, častým motivem stojanu byl strom, na jehož větvích visely svítidla. 

Oblíbeným byl také kahan v podobě loďky, jenž mohl fungovat jako závěsné či stojanové 

svítidlo. Pro zvýšení svítivosti byla u některých svítidel přidávána leštěná zrcátka. V antickém 

Římě pak byl také užíván korunní lustr umísťovaný v honosných interiérech, který měl po 

obvodu usazené olejové lampičky, tento druh lustru se udržel až do 19. století.  
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Až do renesance nedošlo k zásadnímu vylepšení olejové lampy, v polovině 16. století 

byla však popsána konstrukce lampy, která měla nádobku s olejem výše než knot. Tímto byl 

zlepšen přítok oleje ke knotu, což vedlo ke zvýšení svítivosti. Svítivost také ovlivňoval přísun 

kyslíku, jenž byl dán tvarem lampy, ten se pozměnil namísto miskovitého tvaru na tvar 

cylindrový. Tato zkušenost se, ale prakticky uplatnila až v 18. století, kdy bylo také 

vynalezeno kolečko na posouvání knotu.  

Od 18. století dochází k různým vylepšením olejových lamp. Jejich vývoj zásadně 

ovlivnil objev plochého knotu, nebo také Argandova lampa (obr. 11), kde se nacházel hořák 

s knotem dutým. Oba vynálezy zvyšovaly svítivost lamp. Zcela nový typ olejové lampy pak 

byl zkonstruován na počátku 19. století a byla jím tzv. Astrální lampa, kde zásobník oleje byl 

umístěn okolo cylindru a spojen s hořákem třemi tenkými trubkami. Výhodou byla svítivost 

až po dobu 20 dní, avšak zásobník stínil vyzařujícímu světlu. Tento nedostatek však byl 

posléze také odstraněn umístěním zásobníku v dolní části cylindru (obr. 12). Nejpokročilejším 

typem lampy byla lampa Moderátorová (obr. 13, 14), ta vycházela z lampy Argandovy. Její 

zdokonalení spočívalo v automatické regulaci hladiny oleje. „Nádržka s olejem zde byla 

umístěna ve stojanu a v ní byl na hladině oleje píst, který bylo potřeba stlačit, aby bylo 

dosaženo požadovaného tlaku, jehlovým ventilem pak byl zprostředkován stejnoměrný přívod 

Obr. 10  

Kandelábr s olejovými hořáky 
v podobě stromu, Pompeje, 1. stol. n. l. 
Zdroj: [1] 

Obr. 9  

Římské olejové kahany, 2. stol. př. n. l. - 3. stol. n. l. 
Zdroj: [2] 
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oleje.“ ([2] str. 26). Nejlevnější a tedy i nejužívanější byla však lampa regulační s posuvnou 

nádržkou. „Uzavřená nádržka na olej (obrácená láhev) byla umístěna nad zásobníkem, který 

byl upevněn tak, aby hladina oleje v zásobníku dosáhla výšky knotu. Když z nádržky odtekla 

část oleje, vnikl do ní vzduch a do zásobníku odteklo potřebné množství oleje. Tlak oleje 

tekoucího k plamenu se tak téměř neměnil.“ ([2] str. 27). Vedle těchto popsaných svítidel však 

existovalo několik dalších lamp, které pracovaly na různých principech. 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11  
Lustr s Argandovými lampami a centrální 
nádržkou na olej, kolem r. 1820 
Zdroj: http://www.4-construction.com 

Obr. 12  
Vylepšená konstrukce astrální 
lampy 
Zdroj: [2] 

Obr. 13  

Schéma konstrukce 
moderátorové lampy 
Zdroj: [2] 
 

Obr. 14  

Moderátorová lampa, porcelán a 
mosaz, kolem r. 1850 
Zdroj: [2] 
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Olejové lampy byly na konci 19. století dokonalými svítidly, které se vyznačovaly 

stálým plamenem bez vydávání zápachu, i tak byly jejich konstrukce poměrně drahé a 

komplikované. Lampy, lucerny či lustry se vyráběly z různých materiálů jako kov, sklo či 

keramika. Výroba lamp přešla dokonce do sériové výroby, kde měly obvykle továrny svůj 

patentový systém. Olejová svítidla byla později nahrazována petrolejovými a plynovými 

lampami. 

 

1.4. Petrolejové lampy 

Petrolejové lampy vycházely z principu lamp olejových, jejich předností však byla 

dobrá nasákavost petroleje do knotu, což zaručilo prvenství v užívání těchto svítidel. Díky 

dobré nasákavosti mohl také odpadnout problém se složitými zásobníky oleje a konstrukce 

lampy tak mohla být zjednodušena.  

Zlomové období pro rozvoj těchto lamp bylo po roce 1850, kdy byly v Americe 

provedeny vrty na zemní olej, respektive došlo k rozvoji technologií zpracování ropy a 

zvyšoval se zájem o využití jejích jednotlivých frakcí ke svícení, ať už šlo o produkty jako 

benzín, ligroin či gazolin nebo petrolej. Vynález petrolejové lampy je datován do roku 1855 a 

je připisován dvěma Američanům A. C. Ferrimu nebo B. Sillimanovi. Lampy jednoduchých 

konstrukcí mohly svítit nepřetržitě až 24 hodin a to díky plochému knotu (obr. 15), 

vzduchovému sítku a kolečkem na posouvání knotu. V Evropě se začaly užívat až po roce 

1862, kdy se uskutečnila v Londýně světová výstava a tyto lampy zde slavily velký úspěch. 

Petrolejové lampy se staly nepostradatelnou součástí bytů i jiných interiérů, velký zájem o 

jejich užívání spočíval hlavně v tom, že pro jejich užívání nebylo potřeba žádné centrální 

zapojení na energetický zdroj, který byl potřeba u současně se vyvíjejících plynových a 

energetických zdrojů. Před zavedením amerických petrolejek se však objevovaly i evropské 

patenty petrolejových lamp. Již roku 1853 byla v Praze představována konstrukce lampy 

haličského lékárníka I. Łukasiewicze, nebo lampa R. Ditmara s kruhovým hořákem (obr. 16).  
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Petrolejky v 50. letech a počátku 60. let svým tvarem a celkovým výtvarným řešením 

kopírovaly lampy olejové. Zjednodušená konstrukce lampy však umožnila její rozšíření do 

oblasti svítidel, které byly původně osazovány zejména svíčkami, a těmi byly zejména lustry, 

závěsné lampy (obr. 18), nástěnné lampy či lampy přenosné. Petrolejové lampy byly 

význačné svým jasem, který byl stokrát větší než jas svíce, to se muselo vyřešit 

přizpůsobením stínidla. Takto se k příležitosti dostávají sklárny, které začaly vyrábět stínidla 

většinou z opálového skla, které dokonale rozptyluje světlo. Stínidla se různě tvarovaly i 

barvily, i díky této výtvarné vymoženosti vznikl veliký zájem o tyto svítidla (obr. 17).  

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvíce využívané petrolejové lampy byly v  60. a 70. letech 19. století. Od 90. let se 

pak toto osvětlení petrolejovými lampami objevovalo spíše u nižších vrstev. 

Obr. 17  

Petrolejové lampy z 80. - 90. let 19. stol. 
Zdroj: http://www.odbornecasopisy.cz 

Obr. 15  

Hořák americké lampy s plochým knotem 
Zdroj: [2] 

Obr. 16  

Kruhový hořák 
Zdroj: [2] 

Obr. 18  

Petrolejová závěsná lampa R. Ditmar-
Vídeň, 70. – 80. léta 19. stol. 
Zdroj: [2] 
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1.5. Plynové osvětlení 

Faktem, který byl znám ještě před vznikem petrolejových lamp, bylo využití 

svítiplynu jako materiálu pro umělé osvětlení. 90. léta 18. století byla zlomovým obdobím pro 

vývoj plynárenství. Existovaly dva způsoby pro výrobu svítiplynu, prvním bylo získávání 

plynu ze spalování dřeva. Průkopníkem této metody byl Francouz P. Lebon, jenž vynalezl 

aparát na spalování dřeva, který si nechal roku 1799 patentovat pod názvem termolampa (obr. 

19). O jeho vynález byl ve střední Evropě značný zájem, podle některých osob dokonce 

vydávaly lampy tohoto druhu jasnější světlo než lampy na svítiplyn získávaný z černého uhlí.  

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhým způsobem bylo získávání svítiplynu z černého uhlí, touto metodou se 

zabývali zejména Angličané, hlavním z nich byl W. Murdock, ten roku 1792 jako první 

kompletně vybavil obytný dům plynovým osvětlovacím zařízením. Osvětlení bylo neustále 

zdokonalováno. Došlo k rozvoji plynárenských společností, jednou z nich, která se nejvíce 

zasloužila o propagaci svítiplynu, byla společnost „Chartered Gaslight and Coke Company“ 

založená roku 1812. Následně se zakládaly společnosti na výrobu a distribuci svítiplynu po 

celé Evropě, ve 40. až 60. letech se plynárenství velmi rychle rozvíjelo. Zároveň s rozvojem 

plynárenství probíhala rozsáhlá plynofikace. V českých zemích byl zahájen provoz 

karbonizační plynárny roku 1847 v Praze - Karlíně, a byly osvětleny ulice i některé byty. Po 

Praze byl zahájen provoz plynáren také v Brně a dalších větších městech. Roku 1847 

existovalo v českých zemích 24 plynáren a jejich počet se rok od roku zvyšoval. 

Obr. 19  

Termolampa, Francie, r. 1804 
Zdroj: [2] 
 

Obr. 20  

Plynová svítidla, kolem r. 1815 
Zdroj: [2] 
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Plynové lampy byly prvními svítidly bez knotu a vyznačovaly se stálým světlem, které 

se neměnilo a dokázalo prosvětlit všechny části místnosti.  Jejich údržba nevyžadovala 

náročnost a jejich technická konstrukce dovolila umístit svítidla do různých míst jako na 

stěnu, strop, stůl apod. (obr. 20, 21, 22). Plynový hořák se technicky postupně vylepšoval. 

První plochý hořák byl nahrazen výkonnějším hořákem trubkového tvaru se zvláštním 

přívodem vzduchu a cylindrem. Vysoce účinným hořákem byl punčoškový hořák Auerův, zde 

již svítila doběla rozžhavená punčoška namísto plamene hořícího svítiplynu. Touto konstrukcí 

sestrojenou koncem 19. století se dosáhlo mnohonásobného světelného výkonu. Spolu se 

světlem však vydávaly plynové lampy teplo, muselo být tedy řešeno odvětrávání zejména 

společenských místností. I tak byly náklady na osvětlení výrazně nižší než u ostatních 

světelných zdrojů. 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nový druh svítidel také poskytl dobrou příležitost pro výrobu dekorativních 

konstrukcí, jednalo se zejména o různé tvary, na kterých již nezáležel výkon plamene. 

Dekoraci petrolejových lamp ovlivnila zejména tak jako petrolejové lampy secese. Poprvé se 

objevily skleněné kryty v podobě tulipánů, aster, slunečnic apod.  

Až do vynálezu elektřiny bylo plynové světlo vedle petrolejových lamp považováno 

za nejlepší světelný zdroj. Elektrické světlo překonávalo plyn větší svítivostí, snadnější 

údržbou a svou univerzálností. Během 80. let 19. století ztrácel plyn své prvotní postavení. O 

Obr. 21  

Plynový lustr, kolem r. 1900 
Zdroj: [2] 

Obr. 22  

Stolní plynová lampa, domácí výroba, 
Praha, kolem r. 1910 
Zdroj: [2] 
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obrat se na počátku 90. let postaral vynález Aureovy punčošky, svítivost se tak vyrovnala 

světlu elektrickému, dokonce to vedlo k rozvoji nových svítidel. Až do prvního desetiletí 20. 

století přibývalo plynáren a pokračovala plynofikace, avšak elektrické světlo dobývalo nové 

pozice a jednoznačně vytlačovalo světlo plynové.  

 

1.6. Elektrické osvětlení  

Vynález elektřiny výrazně posunul vývoj v osvětlení. Již roku 1802 předvedl anglický 

přírodovědec H. Davy pokus s platinovým drátem, který se zažhavil a rozsvítil, když jím začal 

procházet elektrický proud. Na tento významný pokus pak navazovali další vědci a vynálezci. 

Ve 40. letech se objevily první žárovky s platinovým drátem, obloukové lampy napájené 

galvanickými články či uhlíkové žárovky. Lampy a žárovky se neustále zdokonalovaly.  

 Výrazným zlomem pak byla tzv. Jabločkova svíčka (obr. 23), oblouková lampa ve 

tvaru svíčky. „U obloukové lampy vzniká obloukový výboj mezi dvěma uhlíkovými vlákny tak, 

že se přibližují a vzdalují…“ ([2] str. 50). V Jabločkově svíci byly uhlíky umístěny vertikálně 

vedle sebe, přičemž jeden uhlík měl životnost asi 90 minut. Pokus s těmito svíčkami provedl 

Jabločkov v letech 1876-1877. Patentů na obloukové lampy však existovalo několik. Lampy 

měly velkou svítivost, avšak uhlíky vydržely v provozu pouhých 8-20 hodin. Koncem 19. 

století byla svítivost prodloužena na 70-150 hodin, tím že uhlíky byly umístěny do vakua. 

Jabločkovy svíčky se užívaly jak pro veřejné osvětlení, tak i v interiérových prostorách u 

svítidel stojanových i závěsných.  Natrvalo se však prakticky neuplatnily, díky své náročnosti 

na údržbu a značné poruchovosti. 
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Uhlíkové žárovky také dospěly od poloviny 19. století ke zdokonalení. Zlomový byl 

konec 80. let 19. století, kdy T. A. Edison vynalezl žárovku s uhlíkovým vláknem z bambusu 

ve tvaru jednoduchého oblouku ve vakuu (obr. 24). Typická byla svou jednoduchou 

konstrukcí, ve srovnání s dnešními měřítky nedosahovala sice velkého výkonu, zato její 

životnost se pohybovala okolo 3000 hodin.  Překonala tím všechny předešlé konstrukce 

žárovek. Tyto žárovky se přestaly vyrábět roku 1918.  

Další vývoj žárovek na přelomu 19. a 20. století spočíval v nahrazování uhlíkových 

vláken vlákny z kovových materiálů, jako byly vlákna ze sloučenin vzácných zemin, osmiové 

vlákna, vlákna z tantalu. Ideálním materiálem se však ukázal wolfram, žárovky s tímto 

vláknem dosahovaly životnosti 1000 a později až 8000 hodin. Ve vakuu žárovky docházelo 

ale k rozprašování kovu a tím se zanášely stěny žárovek černým prachem, tento nedostatek se 

roku 1913 odstranil plněním baněk inertními plyny, jako byl dusík, argon či hélium, později 

také kryptonem, tato náplň umožnila o něco větší světelný tok a konstrukci menší baňky. 

Wolframové žárovky tak jednoznačně vítězily na trhu již před první světovou válkou.  

Výrazným mezníkem ve vývoji elektrotechniky byly v 19. století práce Faradayovy, ty 

směřovaly ke konstrukci jiných světelných zdrojů, než byl princip žárovky. Zde světlo 

vznikalo elektrickým výbojem v plynech nebo parách. Jedna z prvních rtuťových výbojek se 

objevila na trzích roku 1901, zcela se však neprosadila díky své drahé ceně, náročnosti na 

Obr. 23  

Jabločkova svíčka 
Zdroj: http://elektrika.cz 

Obr. 24 

 Původní Edisonovo svítidlo 
s uhlíkovou žárovkou 
Zdroj: http://scienceservice.si.edu/index.htm 
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údržbu a barva světla navíc nebyla vhodná pro mnohé účely. K rozšíření rtuťových a 

sodíkových výbojek došlo až po roce 1918 zejména v osvětlování komunikací, továren či 

obchodů díky své ekonomičnosti (dvojnásobně větší světelný výkon při nejméně dvojnásobné 

životnosti). Roku 1935 pak bylo představeno osvětlení nízkotlakými výbojkami-zářivkami. 

Díky stoupající náročnosti umělého osvětlení se výbojové světelné zdroje po druhé světové 

válce dostávaly do všech spotřebních sfér. Klasické žárovky tak pomalu vytlačovaly zářivky.  

Mezi poslední světelné zdroje patří elektroluminiscenční (LED) diody. 

Elektroluminiscence byla známá již ve 20. letech 20. století, prakticky se však začala využívat 

až v 50. letech, kdy bylo zjištěno, že některé luminiscenční látky jako například sirník 

zinečnatý svítí při působení střídavého napětí. Elektroluminiscenční panely se začaly vyrábět 

roku 1960 a v současnosti jsou tyto zdroje stále více využívány.  

Novým světelným zdrojem se pak také stala zdokonalená halogenová žárovka 

s wolframovým vláknem. Tento nový systém využil princip halového regeneračního cyklu, 

kterým se prodloužila životnost žárovky a kterým byl zvětšen její světelný tok. „Větší měrný 

světelný výkon, delší životnost a bělejší barva halogenových žárovek proti běžným žárovkám i 

jejich poměrně velké příkony poskytují znamenité možnosti, zejména pro nepřímé osvětlení 

interiérů.“ ([1] str. 32). 

V osvětlovací technice posledního desetiletí 20. století začínají být využívána 

světlovodná optická vlákna.  

Výtvarné řešení svítidel 20. století (obr. 25, 26), jejichž světelným zdrojem byly 

žárovky či zářivky, se ubíralo několika směry. Secesní svítidla se chtěla co nejvíce odlišit od 

formy historických svíčkových lustrů a žárovky byly mnohdy kryty různě tvarovanými 

skleněnými nebo kovovými clonami. Opačným směrem se vydával historizující styl, který 

napodoboval monumentální historické lustry. Počátkem 20. století dokonce docházelo 

k elektrifikaci původních historických lustrů, tento zásah však nebyl z estetického hlediska 

příliš dobrým nápadem. Vedle těchto dvou stylů však vznikal nový progresivní přístup, kdy se 

vedle pojmu „čím“ osvětlovat objevil pojem „jak“ osvětlovat. Začaly se řešit optimální 

světelné podmínky pro zrak v interiérech. Důkladným bádáním tak vznikl nový vědní obor 

světelná technika, jenž se opíral o objektivní výzkum světla a vidění, ten také vedl k novému 

řešení tvaru a konstrukcí svítidel. Tento nově vzniklý vědní obor se prosadil hlavně po první 

světové válce, kdy vznikal umělecký směr Bauhaus. „Zásadní estetické názory Bauhausu, že 

pravá krása užitkových předmětů spočívá ve svrchované a harmonicky zvládnuté účelnosti a 
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ne ve zbytečném nánosu dekoračních prvků, jsou v naprostém souladu se všemi světelně 

technickými podmínkami.“ ([1] str. 31). Lampy přestávaly být přeplácávány dekoracemi, 

jejich tvary se začínaly zjednodušovat. Zároveň si návrháři začínali uvědomovat, že vzhled 

svítidel se po rozsvícení podstatně mění a tomu také přizpůsobovali jejich tvary. Nový názor 

na osvětlení tak umožnil návrhářům novou formu originálních realizací.       

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Design 

Design se začal rodit v poslední třetině 18. století - období průmyslové revoluce. Až 

do této doby byly všechny produkty vyráběny ručně. Symbolem průmyslové revoluce se stal 

rotační parní stroj, o jehož zdokonalení se zasloužil James Watt. A díky vynálezu parního 

stroje byla odstartována strojová a sériová výroba. S novými výrobními metodami a zásadou 

dělby práce se od sebe pomalu začínal oddělovat design (koncepce a ztvárnění) od výroby.  

V polovině 19. století se po londýnské světové výstavě rozdělila společnost na dvě 

skupiny. První oslavovali průmyslovou výrobu a druzí volali po znovuzrození ručních prací. 

K první skupině patřil vydavatel nejstaršího designérského časopisu Richard Redgrave, který 

ve svém příspěvku píše: „Design má vztah ke konstrukci jakéhokoli předmětu prostřednictvím 

účelu a krásy, a tak zahrnuje i ornament. Ornament je nevyhnutelně omezovaný, protože 

Obr. 26  

Stolní lampa, litina a plech,  

1. čtvrtina 20. stol. 
Zdroj: [2] 

 

Obr. 25  

Secesní lustr, kolem r. 1910 
Zdroj: [2] 
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pokud je takto definován, nemůže být jiný než sekundární a nesmí si přivlastňovat zásadní 

postavení.“ ([3] str. 35). Tato myšlenka předjímala vývoj dalších sedmdesáti let. 

Ornamentálně zdobené výrobky se tak měnily v účelné, jednoduché a sériově vyráběné kusy. 

Jako reakce na průmyslovou výrobu vzniká hnutí Arts and Crafts, to upřednostňovalo 

řemeslnou výrobu. Jeho hlavním propagátorem byl William Morris, socialistický 

revolucionář, který považoval za základ dostupnost kvalitního předmětu pro každého. I on si 

ale postupně uvědomoval sílu strojové výroby. Produkty tohoto hnutí byly buď přehnaně 

ornamentálně zdobené, nebo naopak příliš jednoduché.  

Skutečný rozvoj designu pak nastal až počátkem 20. století, kdy byla ve Výmaru roku 

1919 založena škola Bauhausu. Jeho zakladatelem byl Walter Gropius, který byl ovlivněn 

hnutím Arts and Crafts, prvopočátky Bauhausu se tedy nesly v uměleckořemeslném duchu, 

avšak tento Gropiův názor se stále více měnil v racionalismus a počáteční expresionistická 

orientace Bauhausu se měnila v konstruktivistickou. Novým směrem Bauhausu se stal 

průmyslový funkcionalismus. „Cílem moderního designu, tak jak ho prosazoval a učil 

Bauhaus, byla produkce výrobků, v nichž by se spojily hodnoty intelektuální, praktické, 

komerční a estetické.“ ([9] str. 4). 

„Během 20. století se proces navrhování tvaru výrobků stával stále komplexnějším, 

což vedlo ke stále větší různorodosti a mnohotvárnosti produktů, stylů, teorie i filozofie 

designu. U průmyslového designu se vztah mezi nápadem, jeho ztvárněním a výrobou stále 

více komplikuje, protože jsou propojeny řadou speciálních procesů, kterých se účastní mj. 

modeláři, pracovníci marketingu, materiáloví experti, inženýři a výrobní technici. Produkty 

designu, které stojí na konci tohoto mnohotvárného a mnohovrstvého procesu, nejsou dílem 

designérů, nýbrž celých týmů, jejichž každý člen má o finálním výrobku nějakou představu.“ 

([9] str. 4). 

Design je neustále ve vývoji, musí se přizpůsobovat měnícímu se chování spotřebitele, 

novým směrům vkusu či trendům a musí držet krok s technickými pokroky. Mnohotvárnost 

designu je pak také dána konkurenceschopností výrobků. Design řeší problém, soustředí se na 

podstatu věci a snaží se o jednoduchost. Vedle pojmu design se objevuje také pojem styling, 

ten se naopak zabývá spíše expresivními stránkami výrobku, jde o vzhled výrobku a jeho 

působení. Design a styling se mohou navzájem potlačovat zejména v dobách krize či 

rozkvětu, zatímco design (funkcionalismus) je upřednostňován v dobách deprese, styling 

(antiracionalismus) se dostává na výsluní v dobách rozkvětu.  
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„Koneckonců je design nejenom proces mechanické výroby, nýbrž také médium, které 

může zprostředkovávat myšlenky a postoje a ukázat, jak by věci podle názoru jednotlivců, 

podnikatelů, institucí nebo dokonce celých národů mohly nebo měly vypadat.“ ([9] str. 5). 

2.1. Design a svítidla druhé poloviny 20. století 

Druhá polovina 20. století byla v oblasti designu svítidel vzrušující a důležitou oblastí, 

kterou provázely zejména experimentální nápady. Zatímco jiné užité umění jako například 

nábytek, který byl navrhován po staletí, elektrická svítidla byla na počátku 20. století stále 

jakousi novinkou. Jakmile se návrháři odpoutali od historizujících slohů, nastal odvážný obrat 

ve vyjadřování nových a kreativních myšlenek právě v oblasti osvětlení.   

60. léta - mohou být charakterizována jako svěží, mladé a vzrušující, významnou částí 

spotřebitelů se stávali mladí lidé. Design vedle svých prvotních zájmů jako je funkce, 

hospodárnost a spolehlivost, začínal řešit otázku módnosti. Lidé chtěli nové věci a tomu se 

přizpůsobovali i designéři. Živé barvy a tvárné umělé hmoty umožňovaly designérům 

vytvářet nové a pestré tvary. Toto se odráželo i v produkci svítidel, kde žárovka a tedy zdroj 

světla byl až na druhém místě.  

Jedním ze stylů, který se vyvíjel, byl Kosmický věk, vznikl ve Spojených státech jako 

reakce na soutěživost mezi Sovětským svazem a Spojenými státy v dobývání kosmu. 

Hlavními charakteristikami bylo používání bílé a stříbrné barvy, reflexního povrchu, tvary 

byly futuristické a mnohdy kopírovaly kosmické lodi. Byl to design, který spojoval styl, 

funkci i spolehlivost. V tomto směru se nese i svítidlo, které se stalo symbolem 60. let, je jím 

lávová lampa, s původním názvem Astro lampa (obr. 27). Jejím vynálezcem a návrhářem byl 

Brit Edward Craven Walker, ten byl fascinován chováním dvou různých kapalin v lampě. 

Zdokonalení svítidla mu trvalo 10 let, a roku 1963 se dostala tato lampa na trh, což se ukázalo 

jako dobré načasování, jelikož právě začínala psychedelická horečka. Svítidlo sice 

nevydávalo přímé světlo, ale navozovalo příjemnou atmosféru a emotivní zážitky. Walker byl 

přesvědčen, že design lampy, bude neustále populární, což byla pravda, jelikož se objevuje na 

trzích v různých formách dodnes.  

„Princip lávové lampy je vcelku jednoduchý - ve skleněné trubici naplněné tekutinou 

plave vosková hmota. V dolní části, kde je umístěna žárovka, je vosk teplejší a stoupá vzhůru. 

Jakmile se ale ochladí, padá zase zpět.“ ([17]). 
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70. léta - období 70. let provázela ropná krize, ke které se navíc připojila i krize 

ekonomická a euforie 60. let zmizela. Umělé hmoty byly kvůli ropné krizi vytlačovány, 

návrháři se vraceli k přesnějšímu, racionálnímu stylu. Objevoval se opatrný a uvážený přístup 

k designu. Tlumené barvy a geometrický tvar byly typickými prvky pro svítidla počátku 70. 

let (obr. 28, 29) Obratem byl pak konec 70. let, který sebou přinesl drsný a energetický styl, 

jenž byl patrný zejména v Itálii. „Lampy už nevypadaly jako matematická schémata, ale jako 

umělecké skici“. ([5] str. 414). Svítidla se vymykala pravidlům, využívány byly různé 

materiály a křiklavé, disharmonické barvy.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 27  

Soubor originálních lávových lamp 
Zdroj: http://www.flowoflava.com/ 

Obr. 28  

Stolní lampa „Lampadina“, Achille 
Castiglioni, r. 1972 
Zdroj: http://www.tribu-design.com 

Obr. 29  

Stolní lampa „Diffuser: Perspex“, 
George Sowden, r. 1972 
Zdroj: http://www.tribu-design.com 
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80. léta - Design 80. let v porovnání s lety šedesátými, které opěvovaly přímočarost a 

hravost, byl o něco více racionální. I přes to bývají tyto léta označována jako „desetiletí 

designu“. Mezi nejvýraznější hnutí tohoto období, které přispělo svou tvorbou i do oblasti 

svítidel (obr. 30, 31, 32, 33), pak patřila skupina milánských designérů Memphis, jejím 

hlavním zakladatelem byl Ettore Sottsass, ten již dříve experimentoval s alternativním 

přístupem k designu. Skupina se poprvé představila roku 1981 na milánském nábytkářském 

trhu, kde doslova šokovala své kolegy jasně zbarvenými plastovými lamináty, které byly 

pomalovány pestrými až kýčovitými geometrickými vzory. „Živost, vulgárnost a hravost 

návrhů skupiny Memphis vycházely z přesné znalosti a rozhodného odmítnutí moderny. 

Míchání témat a obskurní výpůjčky z tradičních stylů, které skupina prováděla, vytvořily nový 

postmoderní slovník designu“. ([7] str. 113). Skupinu však její popularita neprovázela dlouho, 

roku 1988 ji její zakladatel rozpustil. I za tak krátké působení však ovlivnila rozšíření 

postmodernismu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

Obr. 31  

Stolní lampa „Oceanic“, Michele De Lucchi,  

r. 1981 
Zdroj: http://www.tribu-design.com 

Obr. 30  

Stolní lampa „Tahiti“, Ettore 
Sottsass, r. 1981 
Zdroj: http://www.tribu-design.com 

Obr. 32  

Lampa „Super“, Martine Bedin, r. 

1981  
Zdroj: http://www.the-decorator.net 

Obr. 33  

Stolní lampa „Ashoka“, Ettore 
Sottsass, r. 1981 
Zdroj: http://www.tribu-design.com 
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Mezi designéry se také začínali objevovat příznivci hnutí, označované pod různými 

názvy jako studiové hnutí, renesance řemesla či hnutí záchrany, které se navracelo 

k poctivému řemeslu. Byli to nezávislí umělci, kteří tvořili většinou z recyklovaných 

materiálů, počet výrobků tak byl omezen. Což bylo jakousi revoltou proti konzumerismu, 

který se v této době vytvářel. Svítidla v podstatě tvořily jakési plastiky s jednou či dvěma 

žárovkami (obr. 34).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90. léta – design těchto let přinesl jakousi střízlivost oproti minulým desetiletím. 

Převažovala praktická funkčnost, vážnost, přísnost a vedle těchto priorit se začínal řešit i 

ekologický dopad designérských aktivit. Designéři začínali navrhovat produkty odpovídající 

požadavkům ochrany přírody. Svítidla 90. let již nehýřila šílenými barvami a kreacemi, ale 

soustředila se spíše na psychologii osvětlení, na světlo vycházející ze svítidel, které výrazně 

ovlivňuje lidskou psychiku. Designéři se tedy více soustředili na světlo než na svítidlo.  

Významným designérem v oblasti svítidel této doby je Němec Ingo Maurer, snad 

žádný jiný designér nepropadl kouzlu světla tak jako on. „Vždycky jsem byl fascinován 

žárovkou, protože představuje dokonalé spojení průmyslu a poetiky.“ ([5] str. 415). Designér 

začal tvořit již koncem 60. let a jeho tvorba od té doby dodnes neustále fascinuje něčím 

novým, je mimořádně všestranná, originální a rozmanitá. Vedle technologicky náročných 

objektů se nebojí vytvořit skulpturní dílo z primitivních materiálů, které kombinuje s různými 

Obr. 34  
Stolní lampa „ A nite on Lindquist 
Ridge“, Garry Knox Bennett, r. 1990 
Zdroj: http://www.artnet.com 
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prvky. Důkazem je navržená stolní lampa „Lucellino“ (obr. 35), kde samotné žárovce dal 

designér až andělský podtext. Odhalená žárovka s křídly z husích per se časem stává jeho 

poznávacím znakem. Za zmínku stojí také svítidlo „Zettel'z 6 Lamp“ (obr. 36), kde je na 

tenkých drátcích upevněno 40 prázdných a 40 potištěných japonských papírů, které zde využil 

jako průsvitná média. Tištěné papíry obsahují vzkazy v mnoha jazycích, které vybízejí 

k tvořivosti. Prázdné papíry pak slouží k vytvoření vlastního vzkazu a přispění tak 

k celkovému designu svítidla. Ingo Maurer je ovšem oproti jiným i designérem, který své 

produkty sám vyrábí ve svém podniku, kde zkoumá i nejnovější technické pokroky v 

osvětlování. V devadesátých letech také začíná navrhovat osvětlení pro celé komplexy. 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 35  

Stolní lampa „Lucellino“, Ingo Maurer,  
r. 1992 
Zdroj: http://www.tribu-design.com 

Obr. 36 Závěsná lampa „Zettel'z 6 Lamp“, 

Ingo Maurer 
Zdroj: http://www.stardustmoderndesign.com 
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II. Praktická část 

 

1. Návrh a výroba modelu 

K návrhu svícnu vedla dlouhá cesta, jelikož jsem si kladla za úkol navrhnout 

designově čistý, ale zároveň efektní tvar, z mnoha skic jsem vybrala jednu (obr. 1). Inspirací 

pro mě byl zkosený komolý kužel. Jeden však byl pro mě málo působivý a tak jsem měla 

v úmyslu propojit tři takovéto jehlany, z nichž každý by měl různé rozměry. Navíc by byly 

sestaveny od největšího po nejmenší tak, aby do sebe postupně zapadaly, svícen by tedy mohl 

fungovat jako jeden celek, ale zároveň by se mohl rozložit a každá z jeho částí by se mohla 

užívat samostatně nebo v různých kombinacích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobu modelu svícnu provázelo improvizování. Po dvou marných pokusech, kterými 

byla modelace z hlíny a šablonování, jimiž jsem nedosáhla požadovaného tvaru svícnu, jsem 

si všimla, že tvar jehlanu se nachází všude kolem mě a to v podobě kelímku.  

Chtěla jsem ale docílit mých navržených rozměrů, tudíž jsem sestrojila pláště jehlanů 

daných rozměrů z plastové fólie. Získala jsem tak formu, do které jsem mohla odlévat 

modelářskou sádru. Nejdříve jsem ale vyrobila stejnou metodou 3 sádrová jádra, která mi 

měla posloužit k vytvoření otvoru pro svíce, ale v podstatě i pro zasazení svícnů. Jádro vždy 

Obr. 1  

Kreslené skicy pro návrh svícnu 
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kopírovalo tvar menšího svícnu, jenž měl zapadat do většího. Jádro jsem ořízla do 

požadované výšky, vybrousila a odseparovala vodním sklem a vazelínou, proto abych jej pak 

co nejsnadněji vyjmula z výsledného modelu jehlanu. Jádro s fólií jsem tedy upevnila do 

podložky vytvořené z modelářské hlíny a vlila sádru, po zatuhnutí jsem jednoduše fólii 

odloupla a jádro vyjmula (obr. 2, 3). Díky fólii jsem dosáhla hladkého povrchu pláště, který 

nemusel být dále broušen. Sádrový jehlan jsem pak seřízla do požadovaného zkosení.   

Seříznutou plochu jsem vybrousila do roviny (obr. 4).  

                                                                        

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Sádrové modely jsem poté ošetřila lakem, aby při následném formování do 

bentonitové směsi nedocházelo ke zbytečnému nasakování sádrového modelu vodou a tím 

nedocházelo k jeho deformaci a odebírání vlhkosti z formovací směsi (obr. 5).  

 

 

Obr. 2  
Odlévání sádrového modelu 

Obr. 3  
Vyjmutí ztuhlého modelu z fólie 

Obr. 4  

Řezání modelu do finální podoby 
Obr. 5  

Lakování modelu 
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2. Výroba formy 

Jelikož modely nejsou tvarově složité, nejjednodušším způsobem formování se 

ukázalo formování do bentonitové směsi. Pro porovnání struktury povrchu výsledného 

litinového odlitku jsem vyrobila formu, kde byl model zaformován do bentonitové směsi, ale 

také formu, kde byla jako modelová směs použita směs organobentonitová. Bentonitové 

směsi jsou díky schopnosti bentonitu vázat vodu nejrozšířenějšími směsmi umožňujícími 

„formovaní na syrovo“. Ostřivem je křemenný písek, pojivo tvoří bentonit – jíl s obsahem 

montmorillonitu vyšším než 75-80%. Organobentonit je bezvodá bentonitová směs, ve které 

je základní složkou bentonit, mazut a oktadecylamin. Tato směs je vhodná pro výrobu 

zejména uměleckých odlitků, kde je třeba docílit povrchové přesnosti, hladkosti a čistoty. 

Forma byla dvoudílná. Jako první jsem zaformovala do kovového rámu horní část 

formy, ve které se nacházel model, který jsem opatřila nálitkem, ten měl zamezit případnému 

vzniku staženiny. Dále struskovák, vtokový kůl a vtoková jamka, formu jsem také opatřila 

několika vpichy pro odplynění. Spodní část formy – dělící rovinu jsem odseparovala dělícím 

práškem - lykopodiem, který usnadňuje vyjmutí modelu a rozebírání formy. Poté jsem 

zapěchovala druhou, spodní část formy, která byla plná s nepravým jádrem, to mělo posloužit 

k vytvoření otvoru pro svíci. Po rozebrání jsem ve spodní části formy lancetou vytvořila 

zářezy pro zatékání kovu a jemné kanálky pro odplynění. Obě části formy jsem složila 

dohromady pomocí zaváděcích kolíků. Formu připravenou pro odlévání jsem přemístila na 

licí pole a zatížila kovovými tělesy, aby byl potlačen vzniklý vztlak ve formě při odlévání 

(obr. 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 6  

Připravená forma na odlití 
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Pro bronzový odlitek nejmenšího svícnu jsem vyrobila formu, kde byl použit organobentonit 

jako modelová směs, výplňovou směs pak tvořila směs bentonitová (obr. 7, 8). Postup 

formování byl totožný s výrobou formy, která byla určena pro litinové odlitky.  

 

                                                                            

 

 

 

 

3. Odlévání 

Jak již bylo naznačeno, hodlala jsem využít pro své odlitky dva druhy materiálu, litinu 

a bronz.  

Pro odlitek byla užita litina s lupínkovým grafitem. Je to slitina železa, uhlíku, 

křemíku, manganu, fosforu, síry a dalších prvků, kde obsah uhlíku je vyšší než 2,11%. 

Převážná část uhlíku je pak vyloučena v podobě lupínkového grafitu. Množství, velikost a 

rozložení lupínkového grafitu spolu se stavbou základní kovové matrice pak určuje výsledné 

mechanické vlastnosti litiny. Pro umělecké odlitky se užívá litina s lupínkovým grafitem, 

která obsahuje větší procento fosforu (až přes 1,5%). Fosfor při tuhnutí litiny snižuje teplotu 

likvidu a solidu a to zajišťuje její lepší tekutost a zabíhavost. Fosfor zvyšuje pevnost a tvrdost 

litiny, jeho vyšší obsah však také ovlivňuje vlastnosti negativně, dochází ke zvyšování pnutí 

v odlitku a tedy náchylnosti k prasklinám.  

Bronz je slitina mědi a hlavních přísadových prvků jakými mohou být cín, olovo či 

hliník. U mého odlitku byl použit bronz cínový, kde cín je zde základním legujícím prvkem. 

Tato slitina se vyznačuje širokým intervalem tuhnutí, který má za následek horší zabíhavost a 

sklon k tvorbě mikroředin. Cínový bronz je mimo jiné užíván u odlitků, kde je předpokladem 

dobrá pevnost a vysoká odolnost proti opotřebení (kluzná ložiska, čepy, ozubená kola). Bronz 

pro umělecké odlitky se užívá s obsahem cínu 7-12%, na obsahu cínu také závisí zbarvení 

slitiny, od barvy měděné až po bílou.  

Obr. 7  

Horní část formy 
Obr. 8  

Spodní část formy 
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Litinová vsázka byla natavena na středofrekvenční kelímkové peci, bronz pak byl 

nataven na elektrické odporové peci. Vše probíhalo v dílnách na Ekonomické fakultě (obr. 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Konečná úprava odlitku 

Vychladlé odlitky jsem vytloukla z formy a ocelovým kartáčem jsem je zbavila 

nejhrubších nečistot (obr. 10). Poté jsem je v komorovém tryskači otryskala směsí 

křemenného písku, tím jsem odstranila zbytky formovací směsi. Dále se musela od odlitku 

odstranit vtoková soustava (obr. 11) a také nálitek a to pomocí pily. Plochu, kde se nacházel 

nálitek, jsem vybrousila do roviny na kotoučové brusce.  

                                                              

  

 

 

 

  

 

Obr. 9  

Odlévání litiny 

Obr. 11  
Otryskané litinové odlitky zbavené 
vtokové soustavy 

Obr. 10  
Litinové odlitky po vyjmutí 
z formy a okartáčování 



37 

 

Jak již bylo dříve popsáno, zaformovala jsem modely odlitků z litiny do dvou různých 

materiálů, abych posléze zhodnotila, který povrch bude pro moji výslednou práci vhodnější. 

Struktura povrchu odlitku zaformovaného do organobentonitu se ukázala pro výsledný efekt 

nevhodná, zatímco drsná struktura, kterou vytvořila bentonitová směs, byla vynikající pro 

výsledný kontrast se zkosenou plochou, kterou jsem měla v úmyslu vyleštit. 

Zkosenou rovnou plochu jsem tedy nejdříve vybrousila na kotoučové brusce do roviny 

(obr. 12), aby byl odstraněn drsný povrch. U odlitků se však po vybroušení objevily plynové 

vady a to bodliny. Bodliny jsou vady spojené s odléváním do syrových forem. Příčinou je 

tedy přísun kyslíku z vlhké směsi, který se mění v oxid uhelnatý a ten se vyloučí v podobě 

bodlin pro svou takřka nerozpustnost ve slitinách železa. Svou roli zde může i sehrát tloušťka 

stěny odlitku, použitá oběhová formovací směs nebo také vysoká teplota lití. Bodliny se 

vyskytují těsně pod povrchem odlitku a jsou charakteristické svým tvarem, jenž se jeví jako 

malá dutinka, která se ovšem pod povrchem rozšiřuje a její délka několikrát přesahuje průměr.  

U středního odlitku se daly tyto vady vybrousit. Avšak u největšího svícnu bylo nutné je 

zavařit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro ještě větší kontrast jsem zvolila povrchovou úpravu litiny a to černění. Černění 

probíhalo způsobem, že se litinový odlitek nažhavil a poté se potřel motorovým olejem. Olej 

se tak zapekl do povrchu a vytvořil tmavý odstín.  

Obr. 12  

Odlitky zbavené nálitků s vybroušenou skosenou plochou 
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Největší z odlitků jsem ponechala celý začerněný. U prostředního jsem chtěla 

dosáhnout kontrastu drsné, tmavé plochy a plochy vyleštěné (obr. 13). Zkosenou rovnou 

plochu, jsem tedy postupně vybrousila jemnými smirky a poté plochu vyleštila pomocí leštící 

pasty a kotouče. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Bronzový odlitek jsem tak jako litinové odlitky po vyjmutí z formy (obr. 14) 

okartáčovala, otryskala, pomocí pily jej zbavila vtokové soustavy a nálitku a místo, kde se 

nacházel nálitek, jsem vybrousila do roviny. Povrch odlitku jsem dále zbrousila hrubším 

smirkem a zkosenou plochu jsem navíc postupně vybrousila jemnějšími smirky pro následné 

leštění. 

                                                                        

 

 

 

 

 
Obr. 14  

Bronzový odlitek po vytáhnutí z formy 

Obr. 13  

Načerněné litinové odlitky, horní odlitek 
navíc s vyleštěnou zkosenou plochou 

Obr. 15  

Vyjmutí bronzového odlitku 
z patinovací lázně 
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Tak jako u litinového odlitku jsem chtěla u bronzu dosáhnout kontrastu vyleštěné 

plochy a jinak upraveného povrchu. Ideální pro tento účel bylo ošetření odlitku patinou, která 

vytváří na povrchu odlitku ochrannou vrstvu oxidů a odlitek se poté jeví starší. Lázeň pro 

patinování je roztokem sulfidu draselného, 10% kyseliny sírové a vody. Do takto 

připraveného roztoku jsem ponořila očištěný odlitek a ponechala jej v něm po takovou dobu, 

kdy jsem byla spokojena s výsledným odstínem. Čím déle je totiž předmět ponořen v patině, 

tím tmavší pak vzniká odstín.  Po vyjmutí z lázně (obr. 15) jsem odlitek důkladně opláchla 

vodou a nechala vysušit. Pro zesvětlení a lesk jsem pak povrch přebrousila jemným měděným 

kartáčem.  

Zkosenou plochu jsem však chtěla ponechat čistě „zlatou“, tudíž jsem ji přebrousila 

nejjemnějším smirkem, čímž jsem odstranila vrstvu patiny, a následně povrch vyleštila 

kotoučem a leštící pastou pomocí přímé brusky. Odlitek jsem poté ještě zakonzervovala 

včelím voskem rozpuštěným v technickém benzínu, proto aby povrch odlitku neoxidoval a 

neměnil svůj vzhled. Včelí vosk jsem nanesla na odlitek a po zaschnutí jej vyleštila jemným 

hadříkem (obr. 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finální fotografie různě rozložených a naaranžovaných částí svícnu se nachází 

v obrazové příloze.  

Obr. 16  

Patinovaný bronzový odlitek s vyleštěnou 
skosenou plochou 
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5. Diskuze výsledků splnění cílů 

Mým cílem bylo navrhnout svícen a následně jej převést do reálné podoby, což bylo 

uskutečněno. Při realizaci jsem se setkala s mnohými problémy, které jsem musela řešit, a to 

mi velice rozšířilo pohled na slévárenství. Nejvíce užitečná byla pro mě zkušenost s výrobou 

formy respektive její kvalitou provedení, která výrazně ovlivňuje výslednou podobu odlitku. 

Setkala jsem se tak názorně s některými vadami, které jsem musela odstranit, případně jsem 

se při dalších pokusech snažila eliminovat jejich vznik. Také pro mě bylo bohatou zkušeností 

samotné opracování odlitků, jelikož odlitím práce nekončí, ale teprve začíná. Líbilo se mi, co 

všechno lze povrchovou úpravou dokázat a změnit a jak se postupně hrubý odlitek mění ve 

výslednou a požadovanou podobu.  

 

6. Závěr 

Během tvorby své práce jsem se dozvěděla mnoho informací, jak teoretických tak 

praktických. Při psaní teoretické části, byly mé vědomosti obohaceny o historii osvětlování a 

vývoj svítidel. Také jsem svůj obzor rozšířila ve sféře designu a některých designově 

navržených svítidlech. 

Praktická část pak pro mne znamenala realizaci objektu. Tu provázel celý proces 

slévárenské výroby počínaje návrhem přes výrobu modelu, formy pro odlití, odlévání a konče 

povrchovou úpravou odlitku. I v této praktické oblasti jsem se však dozvěděla mnoho nových 

informací a nabyla nové zkušenosti.  
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8. Zdroje obrázků teoretické části 

Obr. 1  - Louč upevněná do železných kleští. 

Dostupné z: http://elektrika.cz/obr/051212_STP2_01.gif 

Obr. 2  - Železné loučníky.  

Zdroj: ([2] str. 8) 

Obr. 3  - Kahanec nalezený v jeskyni La Mouthe, asi 17000 př. n. l..  

Dostupné z: http://donsmaps.com/images17/mouthelampe2sm.jpg 

Obr. 4 - Rytina hlavy kozorožce na spodní straně kahance z jeskyně La Mouthe.  

Dostupné z: http://donsmaps.com/images17/mouthelampcoloursm.jpg 

Obr. 5 - Dvouplamenný gotický svícen mosazný, 15. stol..  

Zdroj: ([1] obrazová příloha) 

Obr. 6 - Schéma holandského lustru.  

Zdroj: ([1] str. 26) 

Obr. 7 - Cínový, měděný postříbřený a mosazný svícen, 17. stol. – počátek 19. stol..  

Zdroj: ([2] str. 13) 

Obr. 8 - Svítilna z mosazi a broušeného skla, 1. polovina 18. stol., Čechy.  

Zdroj: ([2] str. 20) 

Obr. 9 - Římské olejové kahany, 2. stol. př. n. l. - 3. stol. n. l..  

Zdroj: ([2] str. 22) 

Obr. 10 - Kandelábr s olejovými hořáky v podobě stromu, Pompeje, 1. stol. n. l..  

Zdroj: ([1] str. 24) 

Obr. 11 - Lustr s Argandovými lampami a centrální nádržkou na olej, kolem r. 1820. 

Dostupné z:  

http://www.4-construction.com/up/images/featured/slideshow/835/Olejova_svitidla_1.png 

Obr. 12 - Vylepšená konstrukce astrální lampy.  

Zdroj: ([2] str. 25) 

 



43 

 

Obr. 13 - Schéma konstrukce moderátorové lampy.  

Zdroj: ([2] str. 26) 

Obr. 14 - Moderátorová lampa, porcelán a mosaz, kolem r. 1850.  

Zdroj: ([2] str. 26) 

Obr. 15 - Hořák americké lampy s plochým knotem.  

Zdroj: ([2] str. 31) 

Obr. 16 - Kruhový hořák.  

Zdroj: ([2] str. 31) 

Obr. 17 - Petrolejové lampy z 80. - 90. let 19. stol..  

Dostupné z: http://www.odbornecasopisy.cz/imagesold/s0505444.gif 

Obr. 18 - Petrolejová závěsná lampa R. Ditmar-Vídeň, 70. – 80. léta 19. stol..  

Zdroj: ([2] str. 34) 

Obr. 19 - Termolampa, Francie, r. 1804.  

Zdroj: ([2] str. 41) 

Obr. 20 - Plynová svítidla, kolem r. 1815.  

Zdroj: ([2] str. 42) 

Obr. 21 - Plynový lustr, kolem r. 1900.  

Zdroj: ([2] str. 40) 

Obr. 22 - Stolní plynová lampa, domácí výroba, Praha, kolem r. 1910.  

Zdroj: ([2] str. 45) 

Obr. 23 - Jabločkova svíčka.  

Dostupné z: http://elektrika.cz/obr/11_el_svetlo_03.jpg 

Obr. 24 - Původní Edisonovo svítidlo s uhlíkovou žárovkou.  

Dostupné z: http://scienceservice.si.edu/1963/025040.jpg 

Obr. 25 - Secesní lustr, kolem r. 1910.  

Zdroj: ([2] str. 48) 
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Obr. 26 - Stolní lampa, litina a plech, 1. čtvrtina 20. stol.  

Zdroj: ([2] str. 49) 

Obr. 27 - Soubor originálních lávových lamp.  

Dostupné z: http://www.imovatedesign.co.uk/astro/vintagelavalamprange.jpg 

Obr. 28 - Stolní lampa „Lampadina“, Achille Castiglioni, r. 1972.  

Dostupné z: http://www.tribu-design.com/collections/scans/0000997.jpg 

Obr. 29 - Stolní lampa „Diffuser: Perspex“, George Sowden, r. 1972.  

Dostupné z: http://www.tribu-design.com/collections/scans/0000345.jpg 

Obr. 30 - Stolní lampa „Tahiti“, Ettore Sottsass, r. 1981:  

Dostupné z: http://www.tribu-design.com/collections/scans/0001024.jpg 

Obr. 31 - Stolní lampa „Oceanic“, Michele De Lucchi, r. 1981.  

Dostupné z: http://www.tribu-design.com/collections/scans/0000187.jpg 

Obr. 32 - Lampa „Super“, Martine Bedin, r. 1981.  

Dostupné z: 

http://3.bp.blogspot.com/6sLAxMzvSKY/ToTniqGMgpI/AAAAAAAABgo/tQsCPuwFWVM/s400/2

011ET6775_bedin_superlamp_bulbed.jpg 

Obr. 33 - Stolní lampa „Ashoka“, Ettore Sottsass, r. 1981.  

Dostupné z: http://www.tribu-design.com/collections/scans/0000340.jpg 

Obr. 34 - Stolní lampa „A nite on Lindquist Ridge“, Garry Knox Bennett, r. 1990.  

Dostupné z: 

http://www.artnet.com/WebServices/picture.aspx?date=20071027&catalog=126011&gallery=

111435&lot=00181&filetype=2 

Obr. 35 - Stolní lampa „Lucellino“, Ingo Maurer, r. 1992.  

Dostupné z: http://www.tribu-design.com/collections/scans/0000895.jpg 

Obr. 36 - Závěsná lampa „Zettel'z 6 Lamp“, Ingo Maurer.  

Dostupné z: 

http://1.bp.blogspot.com/_9ZYBvtFDj5M/TE9PIRKeSvI/AAAAAAAAGm0/iZ6AMPWU0J

Y/s400/ingo_maurer_zettel%27z-6-lamp-3.jpg 

 



45 

 

Obrazová příloha 

Finální fotografie různě rozložených a naaranžovaných částí svícnu. 
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