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Abstrakt 

  
 Tato práce je zaměřena na období secese. Nejvíce se zabývá secesním užitým uměním 

ve Francii, Belgii, Spojených státech amerických a na územím dnešní České republiky. 

 V druhé části je popsáno svítidlo inspirované secesí od návrhu po zhotovení. Popisuje 

výrobu dřevěných a plastových modelů a formování do bentonitové a organobentonitové 

směsi. Dále je zde rozebráno lítí a zpracování litiny s lupínkovým grafitem. 
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Abstract 

 

 This work is focused on the Art Nouveau period. Work with the most deals with Art 

Nouveau applied arts in France, Belgium, the United States and the territories of today's 

Czech Republic. 

 The second section describes lamp inspired by Art Nouveau from design to 

manufacturing. It describes the production of wooden and plastic models, production of 

moulds of standard bentonite mixture and organobentonite mixture. In addition, it discusses 

the casting of cast iron with lamellar graphite. 
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1. Úvod 

 Secese mě očarovala svou láskou k přírodě. Příroda je nejvýznamnějším zdrojem, ze 

kterého může umělec čerpat inspiraci. V secesi není vrcholem malba obrazů či volná plastika, 

ale předměty denní potřeby. Nejen že nám věc funkčně dobře poslouží, ale zároveň působí 

oku lahodně a pohladí na duši. 

 Rozhodl jsem se, že se i já pokusím vyrobit předmět užitého umění inspirován secesí. 

Nejvíce mne uchvátily secesní svítidla, stejně jako mnoho tehdejších umělců. V této oblasti se 

totiž secesním umělcům otevřely nové možnosti díky rozšíření elektřiny. Jejich fantazie již 

nebyla tak svazována jako pří výrobě lamp petrolejových. 

 Mým cílem bylo navrhnout a zhotovit stolní lampu inspirovanou tímto okouzlujícím 

obdobím. V teoretické části práce jsem se pokusil přiblížit Vám secesi a hlavně umělce a 

jejich díla, která mě inspirovaly a vedly při mé práci. V praktické části potom jsem popsal 

výrobu mé lampy od návrhu, přes lití až k závěrečnému smontování. 

 

2. Teoretická část 
 

2.1 Secese 

  

 „Novému umění“, které se objevilo v Evropě a Spojených státech po polovině 

19. století a plně se rozvinulo kolem roku 1900, se v různých zemích dostalo rozličných 

názvů. V Anglii a ve Francii bylo pojmenováno Modern style, v Belgii Art nouveau, 

v Německu Jugendstil a Sezession, v někdejším Rakousko-Uhersku rovněž Sezession, Secese, 

v Itálii Liberty, v uměleckých kruzích Barcelony a Valencie Modernisme, v ostatních částech 

Španělska a v amerických zemích španělského jazyka Modernismo – a bylo by možné uvést 

ještě další názvy. [1] 

 

2.1.1 Vznik secese 

 

 Secese vznikala v době, kdy průmyslový brak začal pronikat do všech oblastí života 

jako reakce proti průmyslové civilizaci. Reakce, která se dovolávala návratu k řemeslné 

výrobě, považované za lék proti ošklivosti. [2] 
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 Z toho důvodu je logické, že se secese rozvíjela nejprve v průmyslových zemích jako 

byly Spojené státy, Belgie a jiné, ale za kolébku secese lze považovat Velkou Británii, zemi 

která tehdy stála v čele průmyslového rozvoje. Zde v polovině 19. století John Ruskin (1819-

1900) hlásal návrat k řemeslné výrobě, což považoval za lék proti ošklivosti zplozené 

průmyslem. Na jeho myšlenky navázal William Morris (1834-1896), chtěl tyto teorie uplatnit 

v praxi. Přál si vytvořit nový umělecký styl platný všude a pro všechny. Tak se zrodilo hnutí 

Umění a řemesla (Arts and Crafts). V praxi tento pokus neuspěl, protože nahradit 

mechanizovanou výrobu rukodělnou prací při výrobě předmětů běžné potřeby, by znamenala 

krok zpět v historickém vývoji a předměty denní potřeby by se tak staly luxusním a mnohým 

nedostupným zbožím. [1] 

 

2.1.2 Idea secese 
 

 Příroda byla prohlášena opět za „věcnou a nejspolehlivější učitelku každého pravého 

umění“, nabízející možnost nové obrody a ukazující cestu z dosavadního úpadku. Ona „snímá 

z oka malíře brýle moralisty nebo filozofa a umožňuje příjemné vyjádření jeho individuality a 

překonání materiálu. Z ní vyvěrá zdroj tvořivosti nového umění, stavějícího se proti všemu 

uniformování myšlenky a výrazu, proti manýrovanosti a napomáhání si vedlejšími a 

banálními pointami v nedostatku uměleckých kvalit“. [3] 

 Podle Arthura Heygate Mackmurda se umění nezakládá na otrockém napodobování 

přírody, ale na imaginativním tvoření, čerpajícím své symboly z přírody. V porovnání 

s nepřirozeností akademismu a eklekticismu představovala secese snahu o osvobození ve 

jménu života a pravdivosti. [1] 

 

2.1.3 Znaky secese 

 

 Za hlavní znaky secesního slohu se považuje ornamentálnost, lineárnost a plošnost, 

záliba v neobyčejných lomených barvách a estetickém využití rozličných materiálů. Secesní 

linie je plynulá vlnící se křivka, jež vyvolává v divákovi dojem nenásilného pohybu v ploše, 

jejíž jednotvárnost se vyrovnává barevnosti. Pracuje s doposud nevídanými barevnými 

odstíny. [4] 

 Tento mezinárodní směr měl hluboký vliv na ohromující množství uměleckých forem. 

Secese během svého krátkého trvání poznamenala architekturu, nábytek, keramiku, textilie, 
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plakáty, sklo i šperky. Secese představovala osvěžující, moderní řešení, které prolomilo 

sevření zavedených tradic a nabídlo nové vzrušující výrazové formy. [5] 

 Tyto formy či znaky se lišily podle země v nichž se secese vyvíjela. První proud 

působil především ve Francii a Belgii (viz obr.1). Tento proud se nechal inspirovat přírodou 

plnou ladných křivek a smyček do nejmenších detailu – poupě, okvětí, klikaté kořeny 

rozložitého stromu, křídla vážky. Dalším často používaným motivem je lyrická podoba dívky 

s dlouhými vlajícími vlasy. Přioděná či nahá, přitažlivá i mystická zároveň, panna i erotická 

fantazie. 

 

  

obr.1 - Victor Horta, Interiér domu  

Tassel 1893 [6] 

 

obr. 2 - Otto Prutscher, vinná sklenice 

z modrého a čirého skla 1902 [7] 

 

 

 Druhý proud ovlivnili návrháři jako např. Ch.R. Mackintoshe v Glasgowě, J.M. 

Olbrich v německém Darmstadtu a J. Hoffmann z Wiener Werksttäte ve Vídni. Tito umělci se 

nechali inspirovat geometrii přírody (viz obr. 2). Dodržovali základní myšlenku secese, že 

architektura, výzdoba i nábytek má tvořit jeden soudržný celek. Stvořili prostý lineární styl, 
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který odmítal smyslné organické tvary. Upřednostnili prosté elegantní formy a geometrické 

vzory. [5,8] 

 Také umění japonské, severoafrické  a umění blízkovýchodní dokázalo secesi oživit 

svým osobitým stylem (viz obr. 3). Japonské dřevoryty měly zvlášť výrazný vliv. 

Vyznačovaly se plochami barev s důraznými obrysy, výraznými a evokativními liniemi, 

asymetrii a chybějící prostorovou hloubkou. To vše se stalo určujícím rysem nového stylu.[8] 

 

obr. 3 - A.B.Vincent, Břišní tanec 1893. Kresba inspirovaná japonskými dřevoryty [9] 

 

2.1.4 Šíření secese 

  

 Secese se rychle rozšířila po celé Evropě a spojených státech. Důležitou roli v tom 

sehrály periodické tiskoviny a spousta nově vzniklých časopisů. K těm nejznámějším patřily 

The Studio, L´Art Moderne, Art et Décoration, L´Art Decoratif, Pan, Jugend, Dekorative 

Kunst a Ver Sacrum.  

 Také mezinárodní výstavy umožňovaly prezentaci secesního umění široké veřejnosti. 

Známou Světovou výstavu v Paříži roku 1900 navštívilo více než 51 milionů lidí. K dalším 

významným výstavám patří např. Chicago (1893), Turín (1902), St. Louis (1904), a Miláno 

(1906). V šíření secesního stylu napomohla i muzea, která začala sbírat secesní díla. [8] 
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 Dle mnohých „ se secese stala posledním univerzálním výtvarným slohem, který 

zasáhl do všech oblastí života. Přesnější by bylo hovořit o životním stylu přelomu 

století.“ [10] 

2.2 Secesní umělci 

Francie 

 

2.2.1 Hector Guimard (1867 – 1942) 

 

 Byl návrhářem, jenž vyjadřoval jednotu secesního návrhu interiéru v Paříži. Původně 

byl architektem, návrhy nábytků se staly integrální součástí interiérů a vyzařovaly vysoce 

osobní smysl pro architektonický funkcionalismus. Guimard byl studnicí nápadů a mnoho 

návrhářů převzalo jeho styl. [8] 

 Mezi jeho nejslavnější návrhy patří ty na litinové výrobky pro stanici pařížského metra 

(viz obr. 4). Doplňky z metra byly určeny pro sériovou výrobu a zároveň musely být funkční 

a trvalé o čem svědčí fakt, že se dodnes používají. [8] 

 

 

obr. 4 - Detail zábradlí u vstupu do metra [11] 

 Vstup do metra je ukázka nádherné metamorfózy architektury a přírody, ornamenty 

s praktickou užitnou hodnotou učinily Guimarda nesmrtelným (viz obr. 5 a 6). I když ve své 

době se tato stavba setkávala také s četnou kritikou. 
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obr. 5 - Vstup do pařížského metra [11] obr. 6 - Vstup do pařížského metra - lampy [11] 

 

 Velký vliv na Guimarda měl Eugéne Emmanuel Viollet-le-Duc, zastánce názoru, že 

v architektuře je prvotní konstrukce. Železo bylo architektonickým materiálem budoucnosti. 

V roce 1894 dostal cestovní stipendium, které využil k pobytu v Anglii, Skotsku a Belgii. 

 Guimardova první velká zakázka byla od paní Fournierové. Byla to stavba Castel 

Béranger, jednalo se o obytný dům s 36 bytovými jednotkami. Ponechala mu volnou ruku a 

tak mu umožnila vytvořit architektonický skvost. [12] 

 Při otevření koncertní síně Humbert de Roman v roce 1901 nazvali kritici tuto 

gigantickou halu z oceli a skla „hájem Druidů“ (viz obr.7), protože žebra stavby připomínala 

větve obrovského stromu (viz obr. 8). [12] 

 
 

obr. 7 - Nákres koncertní budovy [13] obr. 8 - Koncertní síň Humbert de Roman [14] 
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 Guimard ohromil i malíře 20.století Picassa a Dalího. Dalí například souběžně 

s Guimardovou výstavou v Museum of Modern Art v New Yorku pořádal vlastní výstavu 

v galerii Knoegler s názvem Hommage á Guimard (Pocta Guimardovi). [12] 

 

2.2.2 Emile Gallé (1846-1904) 

 

 Roger Marx řekl: „Gallého dílo je neproniknutelné jako tajemný chrám, do kterého 

nikdo nevstupuje bez hluboké úcty a vzrušení. Půvab a krása jsou jenom vnějším rouchem. 

V hloubi posvátného prostoru září plamen ducha.“ 

 Jeho otec byl vzdělaný a ambiciózní muž. Přiženil se do rodiny s podnikem na výrobu 

zrcadlového skla. Synovu výchovu měl pečlivě naplánovanou. Rozhodl se syna poslat na 

humanistické gymnázium. Emilova matka jej vychovávala přísně protestantsky, denně četli 

spolu bibli. Jeho citová vazba k přírodě se neprojevovala pouze v botanických studiích a 

kreslířských pokusech, ale především v jeho filozofických úvahách. Gymnázium opustil a 

odešel do Německa, kde strávil Léta 1862-1866. Měl obrovský okruh zájmu, zapsal si 

například přednášky z dějin umění, botaniky, zoologie a filozofie, zabýval se sochařstvím a 

kreslením (viz obr.9) a intenzivně se věnoval hudbě současných skladatelů.  

 Roku 1866 odešel do sklárny Burgun v Meisenthalu, kde se naučil chemickým 

postupům nutných pro zpracování skla. Od roku 1870 Gallé pracoval v rodinném podniku na 

kameninu v Saint-Clément. [12] 

 Gallé dodával návrhy, ale sám sklo nevyráběl a jen zřídka dekoroval. Na jeho 

mistrovských dílech bylo použito nejrůznějších technik k dosažení jemných i sytých efektů 

(viz obr. 10 a 11). Sklo vyřezával, vrstvil, leptal kyselinou a brousil. Řada jeho návrhů se 

dočkala sériové výroby. 

 Gallého obdiv k přírodě byl také patrný při navrhování nábytku (viz obr.12). Zde byl 

navíc ovlivněn francouzskými formami 18. století. Modernizoval tehdejší používání 

marketerií, sofistikovaných dýh a zlacených reliéfů. Na výrobu konstrukčních dílů bylo 

použito motorových strojů, ale detaily a povrchové úpravy byly dokončovány ručně.  



 8 

  

obr. 9 - Autoportrét [15] obr. 10 - Rytá křišťálová váza, cca 1900 [15] 

 

  

obr. 11 - Lampa z roku 1902 [16] obr. 12 - Secesní stolek s vážkami [17] 

Belgie 

 

2.2.3 Henry van de Velde (1863-1957) 

 

 Je jednou z ústředních postav secese, je duchaplná osobnost, nejsilnější filozofický 

talent a zároveň nejvýraznější a nejosobitější zjev secese, který odmítá toto označení stylu 
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jako urážlivé. Van de Velde kráčel svou cestou od malířství k užitému umění a architektuře. 

Malířství roku 1892 opustil a rozhodl se věnovat užitému umění. Bylo to pro něj 

vysvobozením z tvůrčí krize. Užité umění vystavoval například na mnichovské výstavě roku 

1897 pracovnu (viz obr. 13).  

 

obr. 13 - Stůl z pracovny [18] 

 

 Jeho umělecké nároky mu nedovolovaly podrobit se nárokům tovární výroby, proto 

jeho návrhy nebyly určeny pro tovární výrobu. Van de Velde rozpoznal, že čas ornamentů 

z úponku, květů a žen odezněl: umění budoucnosti má být abstraktní. Po zakázce v Berlíně 

roku 1901 (viz obr. 14) se pro jeho dílo stalo středem zájmu  Karla Ernstema Osthause a 

hraběte Harryho Kesslerema. [12] 

 

obr. 14 - Kadeřnický salon [19] 



 10 

Spojené státy americké  

 

2.2.4 Tiffany  

 

 Technika vitráži je známá již z Evropy 13. až 15. století. Objevovaly se především na 

církevních stavbách. Skleněné dílky byly spojovány pomocí olověných pásků. Tuto již 

upadající techniku zdokonalil na přelomu 19. a 20. století Louis Comfort Tiffany. [20] 

L.C. Tiffany (1848 – 1933) byl synem klenotníka Charlese Tiffanyho.  

 Ch. Tiffany založil se svým spolužákem firmu dovážející šperky a stříbrné zboží 

z Evropy. Díky velkému zájmu začali později vyrábět vlastní šperky a jméno Tiffany se tak 

stalo synonymem přepychu. A to nejen v Americe, ale díky obchodním pobočkám v Paříži a 

Londýně také na evropském kontinentu. 

 Louis měl být následovníkem v podniku svého otce, ale přes odpor všech začal 

studovat malířství. Nejdříve v New Yorku, poté v Paříži u malíře Leona Baillyho, který 

pěstoval styl tehdy módního orientismu. Tiffany, takto inspirován, se vydal na cesty do 

„původního dějiště“ tohoto umění – do Afriky, Španělska a Egypta. Studoval vitráže z 12. a 

13. století v katedrále v Chárles. [12] 

 Otec i syn patřili mezi nejvýznamnější představitelé secesního umění v Americe. 

L.C.Tiffany experimentoval se sklářskými technikami a v roce 1880 si nechal patentovat 

vlastní typ irizovaného skla známé jako „Favrile“. Nejvíce se proslavil výrobou lamp. [5] 

 
 

obr. 15 - Detail "benátské" stolní lampy [5] obr. 16 - Vitrážová lampa [21] 
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  Tiffany nahradil olovo používané především ve středověku měděnými foliemi. 

Jednotlivé dílky poté spojoval pomocí cínu. Tato technika umožňuje použití i malých kousků 

skla, protože spoje jsou tenčí než u středověké vitráže (viz obr. 15). Barevné skla se brousí na 

speciální brusce na sklo pomocí diamantového prachu na požadovaný přesný tvar. [22] 

 Tiffanyho technika vrátila opět zpracování výplňového skla z průmyslové výroby zpět 

do ruční manufakturní. Veškeré činnosti jsou zde prováděny ručně (řezání, broušení, 

spojování). Díky pevným spojům lze pak Tiffany vitráže použít jak uvnitř budov ( lampy, 

stínítka, prostorové dekorativní vitráže viz obr. 16), tak i venku (lucerny, firemní prosvětlené 

znaky, okenní vitráže viz obr. 17). [20] 

 Tiffany byl zklamán kvalitou amerického barevného skla a snažil se o obnovení 

techniky jako umělecké formy. Experimentoval nejen s duhovými barvami získanými 

přidáním kysličníku kovů a podobně, ale také se skulpturálními vlastnostmi kovu. Vrstvením 

skla vytvářel bohaté efekty skladů, záhybů či vlnek. [8] 

 

 

obr. 17 - Sv. Jan vize na ostrově Patmos , jeden z jedenácti Tiffanyho oken (1905) [23] 
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2.2.5 Handel Co. 

 

 Philip Julius Handel a Adolf Eydam roku 1885 založili v USA firmu Eydam and 

Handel Company. Tato firma se zabývala dekorací váz a svítidel z opálového skla. Polotovary 

nakupovali od jiných sklářů. Roku 1892 spolupráce skončila. P.J. Handel se přestěhoval do 

větších prostor v New Yorku, kde založil Handel and Company. Roku 1902 otevřel vlastní 

slévárnu a začal vyrábět vlastní lampy. Později v době, kdy Amerika prožívala velký rozvoj 

elektrifikace v domácnostech byl o tyto kvalitní stolní lampy a stropní svítidla velký zájem. 

Firma Handel Co. byla známá především lampami z vitrážového skla (viz obr. 18) nebo skla 

malovaného z vnitřní strany květinovými vzory (viz obr. 19), krajkami a občas také 

benátskými nebo tropickými výjevy. Technika malovaného skla z vnitřní strany byla oblíbená 

na svítidlech, kvůli svému dramatickému efektu při rozsvícení žárovky. [5,24] 

  

obr. 18 - Stolní lampa z vitrážového skla [25] obr. 19 - Lampa malovaná z vnitřní strany [26] 

  

2.2.6 Pairpoint Corp. 
 

 Pairpoint Manufacturing Company byla založena v roce 1880 ve státě Massachusetts. 

Po sloučení se sklárnou Mount Washington roku 1900 vytvořily firmu s názvem Pairpoint 

Corporation. Firma vyráběla broušené, ryté, volně a do formy foukané sklo. Pairpoint Corp. 

vyráběla tři typy svítidel: „žebrovaná“ svítidla zevnitř zdobená malbou a „scénické“ lampy 

(viz obr. 20), ale nejtypičtějšími jsou foukaná Puffy svítidla (viz obr. 21), zevnitř často 
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malovaná květinovými vzory. V 30. letech 20. století na Pairpoint Corp. dolehla hospodářská 

krize a roku 1938 byla nucena odprodat své oddělení skla a stříbra. [5,27] 

 
 

obr. 20 - Budoárová lampa [5] obr. 21  - „Puffy“ lampa [28] 

 

2.2.7 Roycfofters  

 

 Tato společnost se zabývala výrobou různých dekoračních předmětu. Je také známá 

výrobou měděných tepaných lamp (viz obr. 22 a 23), které se od roku 1910 staly součástí 

jejich nabídky. 

  

obr. 22 - Tepaná lampa [5] obr. 23 - Tepaná lampa se sklem [5] 
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 Území dnešní České republiky 

 

 Období české secese je spojeno s mnoha významnými jmény. V literatuře ji můžeme 

spojit s Otokarem Březinou, v architektuře je znám Osvald Polívka (Obecní dům v Praze), ve 

výtvarném umění Alfons Mucha, v sochařství František Bílek nebo J.V. Myslbek, který se 

nedržel striktně secesního stylu, ale jeho tvorba čerpala z mnoha stylů, kterými během svého 

života prošel. J.V. Myslbek vytvářel mosty mezi mnoha rozličnými umělci jako například 

Zitkem, Kotěrou, Mánesem, Alšem, Slavíčkem, Švabinským, Preislerem, ba i generaci 

nejmladší. [2,3,29] 

2.2.8 Alfons Mucha (1860 – 1939) 

 

 Alfons Maria Mucha byl český malíř a designér obrobí secese. Své zkušenosti získával 

ve Vídni, Mnichově, Paříži a poté se doslova přes noc stal senzací pařížského secesního světa 

díky divadelnímu plakátu Gismonda (viz obr. 24). 

 

 

obr. 24 - Plakát Gismonda [30] 

 

 Mucha byl obdivován pro svůj krásný a osobitý styl (le style Mucha) a zároveň 

obdivuhodnou šíří. Maloval plakáty, knižní a časopisové ilustrace, paravány, skleněné vitráže, 
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šperky (viz obr. 25), interiérové výzdoby, divadelní dekorace a kostýmy, plastiky a 

architektonických koncepcí (viz obr. 26). Určoval pařížské pojetí secese v průběhu celého 

desetiletí. 

  

obr. 25 - Návrh pro Documents décoratifs 

č. 49 [31] 

obr. 26  - Návrh pro Documents décoratifs 

č. 72 [31] 

 

 Při návštěvě Ameriky ho list The New York Daily News označil za „největšího 

dekoratéra na světě“.  

 Po návratu do Čech, kde tvořil dalších 29 let a kde také vznikla jeho nejvýznamnější 

díla včetně cyklu velkoformátových pláten Slovanská epopej (viz obr. 27), na kterém pracoval 

osmnáct let. [31, 32, 33] 

 

obr. 27 - Alfons Mucha při malbě Slovanské epopeje [34] 
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2.2.9 Josef  Hoffmann (1870-1956) 

 

 Narozen na Moravě. Josef Hoffmann byl český a rakouský architekt a designér. Byl 

průkopníkem funkcionalistického designu. Jeho dílo se vyznačuje linií a geometrickými 

formami. Byl jedním z předních designérů ve firmě M. Thoneta, jež dosáhla velkého úspěchu 

díky objevení techniky ohýbaného dřeva (viz obr. 28). Hoffmann se proslavil svou elegantní 

jednoduchostí a funkčností při navrhování nábytků a interiérů. [5, 35] 

 

obr. 28 - Křeslo z roku 1905 [36] 

 

2.2.10 Sklo na našem území 

 

 Čechy měly bohatou tradici skla a rychle přijaly nový styl. Nepatřily  sice 

k iniciátorům nového stylu, ale brzy dosáhly pozoruhodných výsledku. Nejznámějšími 

sklárnami u nás byly J. & J. Lobmeyr (viz obr. 29) a Loetz-Witwe v Klášterském Mlýně. 

[8,37] 

 

obr. 29 - Zhotoveno firmou Lobmayer podle návrhu J.Hoffmanna (z roku 1911) [38] 
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2.2.11 Firma Lötz Witwe z Klášterského Mlýna 

 

 Stejně jako se J.C. Tiffany zapsal do dějin sklářství v Americe, tak u nás dosáhla 

neméně skvělých výsledků firma Lötz v Čechách (Klášterský Mlýn). Vybrané krásné kusy je 

možno vidět v muzeích. [39] 

 Sklárnu založil Johann Lötz Witwe roku 1836. Největší slávu si slévárna vydobyla za 

vedení vnuka J. L. Witwe Maxmiliana Spauna, který firmu převzal roku 1879. Nejprve 

experimentoval s různými typy skloviny imitujícími strukturu přírodních kamenů. Později 

experimentoval s irizováním povrchů pomocí oxidů kovů. Inspiraci také čerpal od Tiffanyho, 

jeho výrobky viděl na libereckém veletrhu roku 1897. 

 Zúčastnil se Světové výstavy v Paříži 1900, kde se secese definitivně stala uznávaným 

internacionálním slohem. Firma Lötz Witwe z Klášterského Mlýna zde získala Grand Prix, 

čímž byla postavena na úroveň stejně oceněným sklárnám Tiffany a Gallé. Už tento fakt 

naznačuje, že se nejednalo o pouhé napodobování luxusnějších značek, ale že inspirace 

Tiffanym měla spíše jen iniciační charakter. Lötz šel po výtvarné stránce vlastní cestou (viz 

obr. 30). V letech 1897-1898 přišla firma na trh s novým secesním sklem „Phänomen“ (viz 

obr. 31) a získala na jeho výrobu privilegium. 

 Přes nesporně skvělou výtvarnou úroveň však sklárna již od konce prvního desetiletí 

po úmrtí Maxe Spauna zažívala pozvolný ekonomický úpadek. Definitivně zanikla v roce 

1947. [40] 

  

obr. 30 - Secesní váza firmy Lötz [41] obr. 31 - Stolní lampa s dekorem 

 „Phänomen“ [42] 
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3. Praktická část 
 

3.1 Návrh svítidla 

 

 Při návrhu svítidla nebylo dbáno pouze na jeho estetickou stránku, ale velký důraz byl 

také kladen na funkční stránku výrobku. Designem se lampa v průběhu výroby měnila. Ne 

všechny myšlenky zachycené na papíru působily oku lahodně i ve skutečnosti. A také ne 

všechny návrhy byly technicky možné nebo realizovatelné v nám dostupných podmínkách. 

 Některé části lampy jsou složeny ze šesti stejných dílu, proto již při navrhování lampy 

bylo myšleno na to, aby modely byly trvalé a snadno formovatelné. V secesi se plánovaly a 

stavěly celé objekty, svítidla se při takové realizaci nezhotovovala pouze v jednom kuse, ale 

vyráběla se v celých sériích, aby například budova vlakového nádraží působila uceleným 

dojmem. I proto bylo voleno trvalých modelů. 

3.2 Tvorba modelu 

 

3.2.1 Model nohy svítidla  
 

 Na výrobu modelu nohy svítidla bylo použito lipového dřeva. Nejsnazším způsobem 

výroby modelu tohoto tvaru bylo, vyřezat jej pomocí pásové pily po částech. Tím jsme se také 

vyhnuli nutnosti výroby technologických úkosů na modelu. Nejdříve bylo nutno rozdělit 

šestihranný průřez nohy na šest dílů tak, že řezy procházely středem stran šestihranu. Protože 

řez procházel středem stran a ne jednotlivými vrcholy, bylo snazší se vyvarovat chyb 

vzniklých nepřesností řezáním na pásové pile. Vyrobilo se tedy 6 hranolů s trojúhelníkovým 

průřezem a jedním úhlem 60°. Na přilehlé strany k úhlu 60° byl obkreslen tvar podle šablony, 

ten byl poté vyřezán na pásové pile. Ta nejenže umožňuje řezat rádius, ale vhodnou volbou 

pásu lze docílit povrchu, který stačí jen jemně přebrousit smirkovým plátnem. 

 Z každých 3 dílu se zhotovila jedna polovina modelu. Tyto tři díly modelu byly 

vzájemně svrtány a uchyceny kolíky (viz obr. 32). Obě poloviny modelu se ještě opatřily 

technologickými přídavky a známkami na jádro (viz obr. 33). Proti vzájemnému vychýlení 

polovin modelu ve formě, byl model opatřen v dělící rovině čtyřmi známkami. 
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obr. 32 – Model nohy obr. 33 – Model nohy s tech. 

přídavky 

 

   

 Před použitím byl model natřen lněnou fermeží zabraňující sání vody z formy. Jinak 

by mohlo docházet k snížení kvality povrchu formy nebo k deformaci modelu vedoucí 

k následnému zničení modelu. 

 

3.2.2 Jaderník 
 

 Jaderník byl vyroben ze smrkového dřeva. Tvar jádra kopíruje vnější tvar nohy tak, 

aby síla stěny odlitku byla cca 10mm. Síla stěny by mohla být k vůli váze lampy tenčí, ale 

mohlo by to způsobit při lití. Zhotovení jaderníku probíhalo podobně jako při výrobě modelu 

nohy. Nejdříve bylo vyrobeno 6 hranolů o trojúhelníkovém průřezu a jedním úhlem 60°. 

Protože zde nebyla požadována vysoká přesnost a vypouklý (konvexní) tvar umožňoval 

použití pásové brusky, bylo snazší jaderník vyrobit dělený ve vrcholech šestihranu.  

 Jednotlivé díly byly slepeny na dvě rozebratelné poloviny pro snazší vyjmutí jádra 

z jaderníku (obr. 34). Nakonec byl jaderník opatřen přídavkem pro vytvoření známky a natřen 

lněným olejem. Jako model svítidla je i jaderník opětovně a snadno použitelný. 
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obr. 34 - Jaderník s jádrem 

3.2.3 Model části nesoucí stínítko  
 

 Tento díl svítidla má znázorňovat květ a listy rostliny. Na první pohled si tohoto dílu 

snad ani nevšimneme, protože je schovám vrchní částí lampy, kterou má za úkol pevně nést. 

Jeho kouzlo se nám ukáže, pokud lampu ve tmě rozsvítíme. Až poté si je možné všimnout 

stínohry, jež vytváří.  

 Jako vhodný materiál na vytvoření tohoto modelu se ukázalo plexisklo silné 5mm. 

Povrch tohoto materiálu nám zaručuje snadné vyjmutí modelu z formy a snadnou výrobu 

modelu. Plexisklo se neštípne jako překližka a podobné materiály a dobře se obrábí. 

 Nakreslený tvar byl nejdříve vyřezán přímočarou pilou a poté dopilován pilníky a 

brusnými papíry do finální podoby (viz obr. 35). Při pilováni bylo třeba dbát na technologické 

úkosy, aby nevznikl problém s vyjmutím modelu z formy. K vyjmutí také napomáhaly 

vytvořené závity pro šroubky umístěné ve vrcholech modelu.  

 
obr. 35 – Model části nesoucí stínítko 
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3.2.4 Model horní části stínítka 
 

 Tento model je také vyroben z 5mm plexiskla. Je dekorován pouze jednoduchou 

křivkou, která zbytečně necloní světlu a harmonicky navazuje na spodní část stínidla. Ze 

zadní strany je model zafrézován 2,5mm do hloubky pro osazení skla (viz obr. 36). I tento 

model byl zhotoven s potřebnými technologickými úkosy a opatřen závity pro šrouby na 

vytahování modelu z formy. Navíc má model ponechány přídavky na obrábění. Bylo počítáno 

s broušením dosedacích a spojovacích ploch odlitku - pro přesnější montáž. 

 

obr. 36 – Model horní části stínítka 

 

3.2.5 Model spodní části stínítka  

 

 Spodní část stínítka je opět z plexiskla (viz obr. 37). K zhotovení modelu bylo použito 

modelu části, která nese stínítko. Nejdříve byly zhotoveny výřezy z modelu nesoucí stínítko a 

poté byly vloženy do rámečku. U tohoto modelu nebylo zhotoveno zafrézování pro sklo, ale 

nejdříve jsme se jej pokusili odlít celé v tloušťce 5mm. Tento postup práce byl zvolen kvůli 

problémům s litím horní části stínítka (viz kapitola 2.3.4 Horní část stínítka). 

 

obr. 37 – Model spodní části stínítka 
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3.3 Výroba forem 

 

3.3.1 Noha svítidla 
 

 Nejdříve bylo třeba najít vhodnou velikost formovacích rámu. Prostor v rámu musí být 

dostatečný nejen pro odlitek nohy svítidla, také je zapotřebí počítat s prostorem pro licí 

jamku, vtokový kůl, struskový kanál, zářezy, nálitky, výfuky a s prostorem pro založení jádra. 

Abychom získali požadovaný prostor, bylo nutné použít tří formovacích rámu. Ve spodním 

rámu byla zaformovaná jedna polovina modelu nohy svítidla. Na horní polovinu odlitku bylo 

zapotřebí dvou rámu proto, aby vznikl dostatečný prostor nad odlitkem pro nálitek a licí 

soustavu.  

 Nejdříve se polovina modelu vhodně umístila do spodního formovacího rámu na 

formovací desce a model se zaprášil dělícím práškem. Bentonitová formovací směs byla 

namíchaná na kolovém mísiči. Nejdříve byl model zasypán modelovou směsí. Ta byla přeseta 

přes síto a pečlivě upěchována kolem modelu. Zbytek formovacího rámu byl zaplněn 

výplňovou směsí.  

 Po otočení spodního dílu formy se osadí horním dílem formovacího rámu. Rámy jsou 

spasovány pomocí zaváděcích kolíků. Druhou polovinu modelu pečlivě založíme pomocí 

známek na již zaformovanou část a přidáme vtokovou soustavu a nálitek. Při prvním pokusu 

se ukázalo, že zde bude nálitek nutný. V odlitku totiž vznikala staženina. Umístění nálitku je 

patrné na fotce (viz obr. 38). 

 

obr. 38 - Rozložení vtokové soustavy 

 

 Poté co vše bylo pečlivě zaprášeno dělícím práškem, okolí modelu bylo opět zasypáno 

modelovou směsí a pečlivě zapěchováno. Zbytek rámu byl doformován výplňovou směsí. 

Forma byla opatřena licí jamkou a průduchy. Po rozložení formy (viz obr. 39) byl z obou částí 
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formy vyjmut model. Ve spodní části formy byly zhotoveny zářezy a do horní výfuky a 

průduchy (viz obr. 40). Obě části formy byly opatřeny vybráním pro založení ocelové 

trubičky podpírající jádro a tvořící dutinu pro elektroinstalaci. Poté byly přeneseny části 

formy na licí pole, kde jsme se ujistili, že ve formě nejsou nečistoty, založili jádro (viz obr. 

41) a formu složili dohromady. 

 

   

obr. 39 - Forma s modelem                               obr. 40 - Forma po vytažení modelu 

 

  

obr. 41 - Založení jádra                                     

3.3.2 Výroba jádra 
 

 Na jádrovou formovací směs bylo použito samotvrdnoucí směsi vodního skla M 2,44 

s kapalným tvrdidlem (diacetin a triacetin v poměru 50:50) a křemenného ostřiva. Poměr 

ostřiva : pojivu : tvrdidlu byl 100:3:0,3. Směs byla zapěchována do jaderníku (viz obr. 42) 

spolu s ocelovou trubkou o průměru 8 mm a tloušťkou stěny 1mm.  
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obr. 42 - Jádro v jaderníku 

 

 Nerezová nekalitelná trubka se ukázala jako nejvhodnější řešení. Dokáže odolat 

teplotě lití litiny a to bez jakékoliv deformace, není ji tedy třeba vyztužovat vsypáním ostřiva 

nebo jiného materiálu způsobující problémy při odstraňování po odlití. Také se může stát, že 

pokud je použita trubka s materiálu s nižší teplotou tání, roztavená litina jí natolik zdeformuje 

nebo zcela roztaví a křemenné ostřivo z ní se dostane do odlitku a vyplaví se na povrch (viz 

obr. 43). Dobře snáší teplotní šok vniklý litím horkého kovy do studené formy. Teplotní šok 

může u některých materiálů způsobit až destrukci. Úlomky se poté dostanou na povrch a 

znehodnotí tak celý odlitek (viz obr. 44).  

 Nakonec bylo jádro natřeno lihovým nátěrem a poté byl nátěr zapálen. 

 

obr. 43 – Vyplavené ostřivo na povrchu 

 

obr. 44 – Povrch s vyplavenou keramikou 
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3.3.3 Část nesoucí stínítko  
 

 Na tuto část bylo použito organobentonitu Bindolzand N 61/63 jako modelové směsi 

na spodní díl formy. Organobentonit se ukázal jako vhodnější volba kvůli větší tvarové 

náročnosti modelu. Horní díl formy byl zhotoven z JBS, přičemž modelová část byla přeseta a 

zbytek formy byl z výplňové směsí. Vtok byl umístěn do středu modelu (viz obr. 45), aby 

bylo docíleno co nejrychlejšího zaplnění formy litinou na všech místech. Na každém 

z dvanácti výběžků byl umístěn výfuk. Protože nebylo možné zde použít odstruskovací kanál, 

bylo nutné strusku před litím důsledně odstranit z kelímku. Při prvním lití nezaběhl vrchol, 

nad nímž byla vtoková jamka až do konce. Při druhém formování jsme proto použili třetího 

rámu na zvýšení licí výšky. 

 

obr. 45 – Forma části nesoucí stínítko 

 

3.3.4 Horní část stínítka  

 

 Model byl opět formován do organobentonitu Bindolzand N 61/63. Při odlévání této 

části lampy bylo zkoušeno umístění vtoku  z různých stran odlitku (viz obr. 46) a také 

doprostřed odlitku. Nejčastěji jak je patrné z fotografie (viz obr. 47) byla vtoková soustava 

umístěna k základně rovnoramenného trojúhelníku a v jeho vrcholu byl zhotoven výfuk. Při 

tomto rozložení vtokové soustavy byla forma nejčastěji celá vyplněna kovem.  
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 Velice problémovým místem byl oblouk, spojující spodní stranu s ramenem 

trojúhelníku. V této části, která je silná 2,5mm docházelo k viditelnému spoji proudu 

tekoucího kovu s proudem kovu vracejícího se z druhé strany (viz obr. 48). Ani vytvoření 

výfuku umožňující snadnější odchod plynů z tohoto místa nepomohlo. Také byla zvýšení 

teplota lití na 1420°C, ale ani to problém spolehlivě neodstranilo. 

 

obr. 46 – Formy horní části stínítka po odlití 

 

  

obr. 47 – Odlitek s vtokovou soustavou obr. 48 – Vada v odlitku 

 

3.3.5 Spodní část stínítka 

  

 Tato část byla formovaná stejně jako horní díl. Opět zde bylo zkoušeno umístění 

vtokové soustavy dvěma způsoby. Oba bez problému zatekly, ale u vtoku umístěného na 
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kratší straně obdélníku (viz obr. 49) byl lepší povrch odlitku. Umístění odlitku v rámu je 

patrné z fotek (viz obr. 50). 

 

obr. 49 – Rozložení vtokové soustavy 

 

 

obr. 50 – Odlitky spodní části stínítka ve formě 

 

3.4 Lití 

 

 Svítidlo bylo odlito z LLG litiny a poměr vstupních materiálu a přísad byl volen tak 

aby konečná litina měla složení: 

-uhlík 3,5% 

-křemík 1,9% 

-ferofosfor 0,4%  (pro lepší zabíhavost) 

 

 Jako očkovadla bylo použito ferosilicium v množství 0,8%. 
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 Tavba probíhala na indukční kelímkové peci. Při odlévání nohy svítidla byla teplota 

lití 1360 – 1380 °C. Pro odlití ostatních tenčích části bylo nutné teplotu lití zvýšit až na 

1420°C. Při lití z nižší teploty (1360 – 1380 °C) byla malá úspěšnost zaběhnutí formy. 

 

3.5 Čištění odlitku a odstraňování vtoků 

 

 Po odlití a vychladnutí odlitku je třeba opatrně odlitky z formovacích rámů vybít. 

Obzvláště tenké díly mohou být náchylné k prasknutí. Po hrubém odstranění formovací směsi 

a okartáčování ocelovým kartáčem je vhodné odlitky ještě otryskat. V tryskači je tryskací 

médium (korund) hnán stlačeným vzduchem. Po otryskání byla odřezána vtoková soustava 

úhlovou bruskou (viz obr. 51). Pokud na povrchu nejsou patrné vady, které by bylo nutné 

odstranit, je možné takto připravený povrch již opatřit povrchovou úpravou. 

 

obr. 51 – Odlitek nohy po odstranění vtokové soustavy 

 

 

3.6 Cizelování 

 

 Cizelování je uměleckořemeslné opracování, úprava (retušování) výrobků z kovů 

(typicky např. u odlitků), při kterém se používají speciální nástroje tzv. puncny. Cizelovat lze 

za tepla i za studena. Člověku, který tuto práci vykonává, se říká cizelér. [43] 
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 Byli jsme nuceni této techniky použít na noze svítidla. Kvůli malému vychýlení při 

zakládání formy vzniklo na odlitku malé odskočení v části dělící roviny (viz obr. 52). To bylo 

nutno nejprve zabrousit a poté pomocí puncny (cizelováků) dodělat povrch tak, aby se co 

nejvíce podobal zbytku litého povrchu. V našem případě k tomu byl použit „cizelovák“ 

s hrotem připomínající tupý důlčík. Je třeba důlky vytvářet opravdu nahusto, aby nebylo vidět 

žádné rovné plošky vzniklé předchozím broušením povrchu (viz obr. 53). Při větších 

opravách bývá využito pneumatických strojů urychlujících práci. Takto upravený povrch je 

sice zdrsněný, ale při pozornějším prohlédnutí je snadno odhalitelný. Litý povrch má 

strukturu tvořenou z náhodných výstupků a prohlubenin, kdežto na cizelovaném jsou patrné 

stále se opakující důlky. Proto po cizelování byl na povrch přiložen smirkový papír, do 

kterého bylo klepáno kladivem. Zrnitost smirkového papíru byla volena podle hrubosti 

okolního povrchu. Struktura brusného papíru se částečně obtiskla do povrchu odlitku, čímž 

jsme docílili věrnější podoby litého povrchu. Celý povrch odlitku se ještě sjednotil 

překartáčováním ocelovým kartáčem upnutým v ruční vrtačce. Povrch jde také dobře sjednotit 

opětovným otryskáním.  

 

  

obr. 52 – Detail vady vzniklé při formování obr. 53 – Cizelování nohy lampy 
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3.7 Závěrečné práce 

  

 Všechny díly bylo nejdříve nutné připravit a spájet (viz obr. 54). Zasklení lampy bylo 

provedeno až naposled. 

 

 
 

obr. 54 – Lampa před zasklením 

 

3.7.1 Dolní části stínítka 

 

 Nejdříve byla obroušena zadní část odlitku do roviny, aby sklo dobře sedlo na povrch. 

Poté byly odbroušeny přídavky a zhotoveny úkosy 60° po stranách na pásové brusce. Takto 

připravené díly bylo možné spájet mosaznou pájkou dohromady a potom k části, která jej 

nese. 

 

3.7.2 Horní části stínítka 

 

 Na této části bylo rovněž potřeba vyrobit úkosy, aby vznikly dosedací plochy spojů. 

Rovněž tyto úkosy byly broušeny na pásové brusce (viz obr. 55). Poté byly do dílů vyvrtány 

díry pro slepé nýty k uchycení skel. 

 

 
 

obr. 55 – Detail vybroušení úkosů  
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3.7.3 Noha svítidla 

 

 Do nohy bylo zafrézováno osazení pro objímku žárovky (viz obr. 56). Objímka je 

přichycena dvěmi šrouby, pro které bylo třeba zhotovit závity. Další dva závity bylo ještě 

třeba zhotovit pro šrouby držící horní část lampy.  

 

 
 

obr. 56 – Zahloubení pro objímku žárovky 

 

3.7.4 Část nesoucí stínítko 

 

 U této části byly odstraněny přídavky na nichž byly umístěny výfuky. Poté byly 

vyvrtány díry pro šrouby  na uchycení k noze odlitku a díry ve vrcholech šestihranu.  
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4. Závěr 
 

 

 Cílem této práce bylo vymyslet a vytvořit svítidlo inspirované obdobím secese, jenž 

by bylo dobře formovatelné do bentonitových nebo organobentonitových formovacích směsí 

a využívalo typických rysů odlitků z těchto směsí. Snahou bylo vytvořit modely tak, aby 

odlitky z pohledové strany nebylo nutné brousit a neztratilo se tak kouzlo litého povrchu. 

 Cesta k tomuto cíli byla doprovázená mnoha komplikacemi o kterých se zmiňuji 

v druhé části této práce. Svítidlo se dle návrhu skládá z 14 odlitku, ale kvůli vyskytujícím se 

problémům muselo být odlito téměř 30 forem, než lampa vznikla. I přes tento velký počet 

pokusů si myslím, že i nadále by bylo co zkoušet a vypilovávat tak pracovní postup. 
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