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CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Čí lem me  bakala r ške  pra ce je navrhnout a vytvor it šve telny  objekt, ktery  je nejen šouc a ští  

proštoru, ale take  proštor utva r í  a formuje. 

My m ža me rem je vytvor it žají mave  šví tidlo do proštoru podchodu a špojovací ch chodeb v 

hotelí ch a dalš í ch ver ejny ch objektech. Pr a la bych ši ve šve  pra ci pouka žat na ne ktery  ž 

globa lní ch proble mu a ve novat še take  problematice r eš ení  šve telny ch ždroju  ve ver ejny ch 

proštranštví ch a podchodech. 

 

1 PŘEDCHOZÍ STUDIUM A TVORBA 

1.1 Střední škola  

Pro študium jšem ši vybrala Str ední  odbornou š kolu obchodu a už ite ho ume ní , Nerudovku 

v Plžni. Jako obor jšem ši vybrala dešign interie ru a na bytku. 

Zada ní  v pru be hu roku, jako variabilní  štu l, de tške  hr iš te , ve š a k nebo tr eba ž idle, byly 

škve ly m tre ninkem k tomu vytvor it ne co ešteticke ho, ale pr edevš í m funkc ní ho a špln ují cí ho 

ža kladní  ergonomicke  pož adavky. Vlaštní  pra ce še štroji byla pro mne aši nejve tš í  radoští . Zí škane  

dovednošti pro pra ci še štroji od šouštruhu po 3D tiška rnu mi dožajišta rožš í r ily pove domí  o tom, 

c eho še da  doša hnout a co k tomu využ í t. 

Obrázek 1 – Pracktická maturita - BOXES 

Mojí  ža ve rec nou prací  na štr ední  š kole byl projekt, ve ktere  jšem navrhovala mobilní  

bar/kava rnu kompletne  rožlož itelnou ž lodní ho kontejneru. Tento objekt me l by t urc en pr edevš í m 

na kulturní  akce a feštivaly, a proto jšem žde navrhla využ í t i vrchní  c a št kontejneru jako štr eš ní  

žahra dku. Tí mto na vrhem jšem še umí štila meži 7 lidmi nominovany mi na Na rodní  cenu ža 
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študentšky  dešign v roce 2017. Pr eštož e jšem toto ocene ní  neží škala, tak i pouha  nominace byla 

pro me  velky m u špe chem. 

 

1.2 Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara 

V oboru dešignu interie ru jšem chte la nada le pokrac ovat, a proto jšem še pr ihla šila na 

FDULS. My m ža jmem nebyl použe na bytek a interie r šamotny , ale ža roven  jšem chte la žjištit ví ce 

o problematice inštalací , k c emu jšem doštala kaž dy  šemeštr pr í lež itošt i dí ky inštalaci klaužurní ch 

prací . 

 
1.2.1 První ročník   

Ve novali jšme še ru žny m pr edme tu m podporují cí m žkuš enošti dešignera, jako je 

modelova ní  ž claye nebo škicova ní , ale nejdu lež ite jš í  byl šamožr ejme  atelie r, kde první m žada ní  

byl “Na bytek bež š roubu ”.  

Obrázek 2 – Klauzurní práce - LOCO 

Pro toto te ma jšem navrhla na bytkovou štavebnici LOČO, ktera  fungovala na principu propojova ní  

dr eve ny ch dí lu  ža pomoci kovovy ch tyc í . Vy choží m na vrhem byl policovy  šyšte m, ale velikošt dí lu 

jšem navrhla tak, aby byly dodrž eny ža kladní  ergonomicke  rožme ry v pr í pade  šeštavení  ž idle. 
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Obrázek 3 – Klauzurní práce - Eclipse 

Zada ní  pro letní  šemeštr bylo “Souc ašna  tradice”. Ja  jšem ši vybrala tradic ní  vitra ž . Ve šve m 

na vrhu jšem v podštate  celkove  pr evra tila její  vy žnam. Pu vodní m šmyšlem vitra ž e bylo pr ine št co 

nejví ce šve tla do interie ru, mu j na vrh naopak šve tlu žabran oval. Navrhla jšem žatemn ovací  

pošuvne  panely na okna využ í vají cí  tento pr evra ceny  motiv – c a šti, kudy by u klašicke  vitra ž e 

šve tlo procha želo, byly žatemne ne  a u pu vodne  nepru švitny ch špoju  docha želo k pru niku šve tla. 

Poprve  jšem taky pracovala š kritikou konžumnošti a ply tva ní  plaštem, když  jšem do motivu 

vitra ž e šchovala linea rní  krešbu igelitove  taš ky.  

Obrázek 4 – Klauzurní práce - GLOBE 

1.2.2 Druhý ročník 

Poštupova  pra ce v žimní m šemeštru druhe ho roc ní ku me la te ma “Poštav še a šviť”. Tady 

jšem še pokušila špojit došlovne ho pojetí  žada ní , aby doš lo k ne jake  interakci meži žme nou polohy 

objektu a žme nou šve telne  intenžity, a ža roven  k tomu pr idat urc itou hodnotu, kde “poštav še a 

šviť” bylo myš leno, jako žamyšli še a jednej. Navrhla jšem dekorac ní  / relaxac ní  šví tidlo vytvor ene  
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ž odpadovy ch materia lu . Čely  motiv byl inšpirova n ledovci žaplaveny mi odpadem vžna š ejí cí m še 

v mor í ch. Setkala jšem še š komplikací  vytvor ení  ekologicke ho šví tidla, kde nejve tš í  proble m je 

šamotna  elektronika a její  ižolace. Tato klaužurní  pra ce byla vžorem pro typ na vrhu , ktery m bych 

še chte la v budoucnu ve novat.   

Obrázek 5, 6 – Klauzurní práce, WOODWORM – fotka stolu (vlevo), detail desky (vpravo) 

V druhe m šemeštru jšme me li te ma “Pojďme na jedno!”. U šve ho na vrhu jšem še žame r ila na 

interakci meži lidmi a žame štna ní  jejich rukou, neboť velke  množ štví  lidí  pr i šežení  u štolu 

neušta le ruce ru žny mi žpu šoby žame štna va . Vytvor ila jšem štu l, kde še pomocí  vodivy ch podta cku  

rožšve cují  c a šti bludiš te  ž LED pa šku žapuš te ne  ve štole. 

Obrázek 7 – semestrální práce - instalace na festivalu Avatar 

V tomto šemeštru jšem me la mož nošt navrhnout švou první  inštalaci, a to na dvoudenní m 

AVATAR feštivalu. Jednalo še o upcycling projekt, kde k vytvor ení  cele  inštalace byl použ it použe 

induštria lní  odpad. Novy  byl použ it použe špojovací  materia l, ktery  by še dal take  nahradit jiny m 

již  použ ity m. Vžnikl tak objekt vhodny  k relaxaci a odpoc inku. Motiv cele  inštalace byl inšpirova n 

štromem duš í  ž filmu AVATAR. 
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1.2.3 Třetí ročník 

První  šemeštr tr etí ho roc ní ku jšem abšolvovala v žahranic í  š kolegyní  Kriští nou Zejkanovou. 

Pro študium jšme ši vybraly neobvyklou deštinaci, Tchaj-wan, kde jšme me ly mož nošt ve novat še 

oboru m jako je dešign thinking, kde jšme še uc ili o žpu šobech, jaky mi by me l špra vny  dešigner 

uvaž ovat, nebo oboru m jako je  interaction dešign a šervice dešign, ktere  š oborem interie rove ho 

dešignu šouviší  jen okrajove . 

 

2 VOLBA TÉMATU PRO BAKALÁŘSKOU PRÁCI 

Te ma pro švou bakala r škou pra ci jšem še šnaž ila žvolit podle toho, co me  bavilo nejví ce v 

me  pr edeš le  tvorbe . Ve de la jšem, ž e bych še chte la ve novat na vrhu žaby vají cí m še problematikou 

ekologie, nebo vycha žet ž pr í rodní ch motivu . Stejne  tak jšem chte la ope t pracovat še šve tlem, 

ktere mu jšem še ve novala u tr í  že c tyr  klaužurní ch žada ní . Rožhodla jšem še tedy žvolit ši te ma 

SVE TLO A PROSTOR, u ktere ho by še mi mohlo podar it tyto šme ry šlouc it. 

Dalš í m du vodem pro vy be r tohoto te matu bylo to, ž e mi šve tlo vž dy pr ipadalo jako jeden ž 

nejžají mave jš í ch prvku  v interie ru. Ať už  še jedna  o šve telny  objekt, šve telnou inštalaci nebo i pra ci 

š využ ití m denní ho šve tla ža pomocí  odražu a la ma ní  papršku , vž dy me  tyto na vrhy ošlovovaly.  

 

2.1 Volba prostoru 

Jelikož  bylo špouštu cešt, jaky mi jšem še pr i navrhova ní  šve tla chte la da t, bylo žapotr ebí  ši 

vymežit už š í  šme r. Č a štec ne  vymežení  žada ní , je pro me  jednoduš š í  žpu šob jak še ušme rnit, a tí m 

ši ušpor a dat myš lenky. 

Ovlivne na nevhodny mi podchody pro chodce, ktere  jšem byla nucena v pošlední  dobe  

využ í vat, a ktere  jšou ve valne  ve tš ine  minima lne  ešteticky r eš ene , nepr í jemne  ba dokonce mož na  

i nebežpec ne , jšem še rožhodla vycha žet pra ve  ž proštoru podchodu  c i špojovací ch pru chodu  a 

chodeb. 

Pr i první ch na vrží ch jšem še šnaž ila r eš it nejen eštetic nošt ošve tlení , ale i proble m jak 

pracovat š c aštou vlhkoští  a nevhodny m ovžduš í m v te chto proštorech. Zvaž ovala jšem take  
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mož nošt využ í t šve tlo jako edukativní  c i informativní  prvek v pr í pade , ž e by še jednalo o podchod 

ver ejny  (napr . podchodu u centra lní ho autobušove ho na draž í , vlakove ho na draž í  nebo jiny  

podchod v centru me šta). Zde by bylo mož ne  pracovat š informacemi o me šte  nebo inžercí  

aktua lní ch akcí . V Plžni še nabí ží  pra ce š informacemi o žpu šobu var ení  piva, kvu li pr í tomnošti 

šve tožna me ho Plžen ške ho pivovaru. 

Č ašto jšem pr i navrhova ní  ža pašila š myš lenkou odolnošti objektu, aby šnadno nepodle hal 

vandalštví  c i jine  nevhodne  interakci š objektem. Podmí nka odolnošti je velmi omežují cí , ale pr i 

na vrhu do ver ejny ch proštranštví  by me la by t velmi podštatnou. Po konžultaci š vedoucí  pra ce 

jšem še rožhodla navrhovat produkt do podchodu c i tmave  chodby bež oken ve ver ejne m objektu. 

To c a štec ne  šní ž ilo na rok na odolnošt produktu. Proštor exterie rove ho podchodu jšem še rožhodla 

využ í t jako vy choží  pro švou reš erš i.  

 

2.2 Přidaná hodnota návrhu 

Ve šve  tvorbe  še c ašto ra da ve nuji kritice globa lní ch projektu , a ani pr i na vrhu 

te to bakala r ške  pra ce jšem neude lala vy jimku. Rožhodla jšem še ve novat globa lní mu proble mu 

šve telne ho žnec iš te ní . 

Obrátek 8 – rešerše – osvícené nebe nad městy v ČR 

Pu vodní m podne t, ktery  me  pr ivedl k dane mu proble mu, bylo to, ž e od doby, kdy tra ví m 

ve tš inu c ašu v Plžni, prakticky nema m mož nošt požorovat noc ní  oblohu. Ješ te  intenživne ji jšem 

tento proble m pocí tila pr i šve  študijní  šta ž i na Tchaj-wanu, kde je, štejne  jako ve ve tš ine  vyšpe ly ch 

ašijšky ch žemí ch, mí ra šve telne ho žnec iš te ní  ješ te  mnohem ve tš í  než  u na š. 

To, ž e na m šve telne  žnec iš te ní  žnemož n uje požorovat noc ní  oblohu, je vš ak jen minima lní  

proble m. Ve tš í m proble mem je negativní  vliv na biologicke  procešy, ktere  jšou ovlivne ny 
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pravidelny m štr í da ní m šve tla a tmy a doštatkem ždrave ho špa nku. 

Alešpon  c a štec ne  jšem chte la ve novat požornošt i volbe  materia lu  š ohledem na udrž itelnošt 

a ekologii. To byla velka  vy žva, komplikace a ždrž ení , jelikož  ota žka ekologie materia lu  je velmi 

komplikovana . 

 

3 PŘÍPRAVNÝ PROCES A REŠERŠE 

Abych doštatec ne  porožume la problematice, ktere  jšem še chte la ve novat, byla žapotr ebí  

du kladna  reš erš e. Jelikož  še chci ve novat kritice šve telne ho žnec iš te ní , je tr eba ši rožš í r it i 

pove domí  o tom, c í m je žpu šobeno, co ovlivn uje a pr í padne  jaka  exištují  r eš ení . 

 

3.1 Prostor - Problematika osvětlení podchodů 

Ve ve tš ine  pr í padu , kdy še r eš í  rekonštrukce podchodu  nebo jaka koliv jejich u prava, jde 

pr edevš í m o r eš ení  štaticky ch proble mu , jejich rožš ir ova ní  nebo dokonce použe jejich c iš te ní  a 

vy malba ve šnaže žakry t vš udypr í tomne  graffiti. Ošve tlení  je pr itom neme ne  du lež ity m a 

atraktivní m prvkem, ktery  mu ž e použ í va ní  ver ejny ch komunikac ní ch proštoru  žpr í jemnit. 

 

3.1.1 Pocit bezpečí 

U špra vne  našví cene ho podchodu je bežešporu došaž en ve tš í ho pocitu bežpec í . Ma me 

pr ehled, š ky m dany  podchod šdí lí me a šna ž še na m pak takovy m podchodem procha ží . Pr i 

nevhodne m ošve tlení  mu ž e podchod pu šobit nebežpec ne  a c ašto i me ne  c išty  napr í klad ž du vodu 

žaš ly ch šve telny ch ždroju . Tento fakt pak c ašto chodce odradí  od využ ití  takove ho podchodu a ti 

še vyda vají  pr eš nebežpec ne  šilnice, pr eježdy c i koleje. Odtud je to už  jen koušek k neš te ští . 

V ra mci reš erš e a vlaštní ch žkuš enoští  še domní va m, ž e na pocitu bežpec nošti žaruc ene  

pr ida  ve tš í  mí ra ošve tlení . Idea lne  denní  bí lou, ktera  podchod již  na da lku projašní . 
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Obrázek 9 – rešerše - podchod ve městě Náchod. 

Na obra žku je pr í klad toho, jaky m jednoduchy m r eš ení m še da  žešve tlit podchod tak, aby již  

ž da lky vypadal pr í ve tive ji. Svoje žde vš ak žajište  ude lala bí la  podmalba, ktera , jak šamotny  autor 

pr í špe vku žmin uje, nejšpí š  dlouho bí la  nevydrž í  ž du vodu vyšoke  mí ry vandališmu.  

 

 

Obrázek 10 – rešerše – řešení podchodu ve měste Cumbernauld ve Skotsku 

Čo še ty ka  pr í kladu  že žahranic í , velmi me  ošlovil redešign podchodu ve me šte   

Čumbernauld ve Skotšku od dešigne rške ho študia Bigg Dešign ve špolupra ci še Zero Wašte dešign. 

Pr i na vrhu tohoto podchodu cí lili pr edevš í m na odolnošt inštalace, efektivitu použ ity ch šve telny ch 

ždroju  a interakci pr i navrhova ní  š mí štní mi študenty. 1 

 

 

                                                           
1 Bigg Dešign, Čumbernauld Underpašš - httpš://www.biggdešign.co.uk/cumbernauld-underpašš 

https://www.biggdesign.co.uk/cumbernauld-underpass
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Obrázek 11 – rešerše – design podchodu ve městě Katowice 

Dalš í m žají mavy m r eš ení m šve telne  inštalace v pochodu je na vrh žrealižovany  v podchodu 

ve me šte  Katowice. Zde autor i nepracují  použe še šve tlem ale i še žvukem a akuštikou.2 

Je ví ce prvku , ktere  mají  vliv na pocit bežpec í  v podchodu. Jeho rožme ry, c ištota, lokace a 

frekvence využ ití . V ra mci ošve tlení  pak celkova  u prava povrchu šte n pr ed inštalací  šví tidla tvor í  

neodde litelnou šouc a št š velky m vlivem na vy šledek. Ne kdy vš ak mu ž e k pocitu bežpec í  pr išpe t i 

c a štec ne  ža bavny  prvek, jaky m je napr í klad na piš NEBOJ umí šte ny m nad vchodem do praž ške ho 

podchodu v Karlí ne  nebo v podchodu Kur imške ho na draž í . Autorem te chto na pišu  je poulic ní  

ume lce TIMO, pr eždí vany  „brne nšky  Bankšy“. 3 

Obrázek 12 – rešerše-  dočasný nápis NEBOJ od umělce TIMO v podchodu na Kuřimském nádraží 

 

 U na pišu na Kur imške m na draž í  bylo mož ne  vide t efekt odraživošti, jelikož  še nejedna  o nic 

než  bí ly  na piš na tmave m podkladu. O žbytek še poštarala pra ve  odraživošt. 

                                                           
2 Groždanic, Lidia - Dark highway underpašš tranšformed into a brilliant tunnel of light -  httpš://inhabitat.com/dark-
highway-underpašš-tranšformed-into-a-brilliant-tunnel-of-light/ 
3 Havlí k, Antoní n 2017, Nad de šivy m tunelem v praž ške m Karline  še objevil žvla š tní  na piš Neboj. Stojí  ža ní m žna my  
štreetartovy  provokate r TIMO - httpš://refrešher.cž/44093-Nad-dešivym-tunelem-v-pražškem-Karline-še-objevil-
žvlaštni-napiš-Neboj-Stoji-ža-nim-žnamy-štreetartovy-provokater-TIMO?gdpr-accept=1 
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3.1.2 Optická iluze světlem 

Dalš í  mož noští , c eho še da  šve tlem doša hnout je opticka  iluže proštoru. Za kladní  opticke  

rožš í r ení  proštoru še be ž ne  využ í vají  pr i na vrží ch pr edevš í m ža u c elem opticke ho žvy š ení  štropu, 

nebo rožš í r ení  mí štnošti. Tento princip vš ak lže použ í t i obra ceny m šme rem. Pr i reš erš i jšem še 

šetkala š našve tlení m štr edove  c a šti tunelu pro opticke  žkra cení . Lidem je c ašto nepr í jemne  

procha žet dlouhy m žu ž eny m proštorem, proto i jen opticke  žkra cení  mu ž e tunelu prošpe t. 

 

3.1.3 Bezpečnostní hledisko 

Ošve tlení  použe štr edove  c a šti tunelu ma  nejen vy hodu v opticke m žkra cení , ale take  v ra mci 

bežpec nošti. Pr í liš na  ší la ošve tlení , byť pu šobí  na první  pohled bežpec ne ji, mu ž e naopak 

žpu šobovat ošlne ní  a tí m šní ž it bežpec nošt. Pr i na vrhu ošve tlení  podchodu  umí šte ny ch napr í klad 

v parcí ch, nebo jiny ch me ne  ošve tleny ch c a štech me št, by še vž dy me lo dba t na nebežpec í  ošlne ní  

šve tlem. K ošlne ní  docha ží  pr i nevhodne mu kontraštu, ktery  žpu šobuje žrakovou nepohodu. Pro 

pe š í ho to žnamena , ž e po urc itou dobu š patne  vidí  a jednoduš e še mu ž e napr í klad šta t obe tí  

pr epadení , žtratit orientaci nebo minima lne  naby t nepr í jemne ho pocitu nejištoty. To še da  r eš it 

štr í dmy m ošve tlení m u vy chodu ž podchodu nebo celkovy m šní ž ení m ší ly ošve tlení  podle 

množ štví  denní ho šve tla. 4  

Obrázek 13 - rešerše – příklad rozdělení prostoru za pomocí světla 

Dobr e r eš ene  ošve tlení  pak mu ž e mí t dobry  vliv na bežpec nošt i dí ky opticke mu rožde lení  

proštoru. U chodeb tak mu ž e mí t ovlivne na plynulošt pohybu žpu šobena rožde lení m proštoru 

podle šme ru pohybu. 

                                                           
4 GIGA LIGHTIG,  Ošlne ní  - http://www.gigalighting.cž/ošlneni-ugr.htm 
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V Č echa ch je ší la ošve tlení  ver ejny ch komunikac ní ch proštoru  upravena normou Č SN EN 

12464-1, kde še pra ve  u chodeb uda va  minima lní  hodnota 100 lx. Pr í mo pro podchody je žde 

uda na minima lní  hodnota 150 lx.5 6 

 

3.2 Světelné znečištění 

3.2.1 Noční obloha 

Jak jšem již  vy š e ve šve  pra ci žmí nila, pu vodní m du vodem, proc  jšem še chte la šve telne mu 

žnec iš te ní  ve novat je to, ž e je v dneš ní  dobe  šta le te ž š í  uniknout šve telne mu šmogu a už í t ši tak 

kra šy noc ní  oblohy. S neušta le roštoucí  civiližací , rožš ir ují cí mi še šilnic ní mi ší te mi a pr iby vají cí mi 

vy robní mi ža vody, pr iby vají  i objekty š potr ebou doštatec ne ho ošve tlení . 

Nejve tš í m proble mem jšou pru myšlove  a logišticke  žo ny, ktere  c ašto šví tí  celou noc, ať už  

kvu li noc ní mu provožu nebo kvu li žabežpec ení  objektu . Č ašto tyto firmy nedbají  na špra vnošt 

ošve tlení , a i kdyby tomu tak bylo, tak na vžnik šve telne ho ža voje nad me šty nema  vliv použe pr í me  

šve tlo vyžar ovane  do nebe, ale takte ž  odražove  šve tlo od ošve tlovany ch objektu .7 

S jední m pr í padem nevhodne ho šme r ova ní  ošve tlení  u pru myšlove ho objektu jšem še 

šetkala i u na š ve me šte , kde i pr eš ne kolik pokušu  o komunikaci š firmou nedoš lo k ž a dne  žme ne . 

Sve tlo žde dokonce ošln uje r idic e blí žke  šilnice. 

Objevují  še vš ak již  i r eš ení  chytre ho ošve tlení , ktere  mají  c ašovanou intenžitu, tak aby ve 

chví li ní žke  frekvence provožu a využ ití  komunikací  šní ž ilo šve telny  tok a omežilo tak ošve tlení  

povrchu . Jeden ž typu  te chto chytry ch lamp še již  objevil v Praže v Dolní ch Br ežn anech, kde jšou 

umí šte ny jako pilotní  program. Praha še chce do roku 2030 šta t chytry m me štem i dí ky využ ití  

tohoto typu chytry ch lamp, ktere  na ža klade  vne jš í ch vlivu  urc ují  mí ru ošve tlení  v dane  oblašti. 

Samotne  lampy doka ž í  vypožorovat “biorytmuš oblašti” a pr ižpu šobit še mu. 8 

                                                           
5 BOZP dokumentace, Ošve tlení  pracoviš te  ve vžtahu k BOZP. Hygienicke  normy, doporuc ena  intenžita, projektova ní  - 
httpš://www.dokumentacebožp.cž/aktuality/ošvetleni-pracovište/ 
6 ČSN EN 12464-1 Světlo a ošvětlení – Ošvětlení pracovních proštorů – Čášt 1: – Vnitřní pracovní proštory 
7 Sve telne  žnec iš te ní , Sve telne  žnec iš te ní  a noc ní  obloha - httpš://švetelnežnecišteni.cž/co-je-švetelne-
žnecišteni/nocni-obloha/ 
8 ITČ REVUE, Čhytre  lampy jšou ža kladní m pilí r em chytry ch me št, Hošpoda r ške  noviny - httpš://ictrevue.ihned.cž/c3-
66415430-0IČT00_d-66415430-chytre-lampy-jšou-žakladnim-pilirem-chytrych-mešt 
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Nevhodne  ošve tlova ní  pama tek a parku  je dalš í m ždrojem šve telne ho žnec iš te ní . Pr í me  

šve tlo vyžar ovane  vžhu ru od nevhodny ch lamp bylo te ma, ktere mu jšem še chte la konkre tne  

ve novat a pokušit še na ne j švy m na vrhem upožornit. 

 

3.2.2 Vliv na zdraví člověka 

Potí ž  požorovat noc ní  oblohu je vš ak ví ceme ne  banalitou v porovna ní  š vlivem šve telne ho 

šmogu na ždraví  c love ka. Na š  organišmuš je štave ny  na principu štr í da ní  tmy a šve tla. Jedna  še o 

jake ši biologicke  hodiny, ktere  urc ují  vš echny fyžiologicke  behaviora lní  procešy v te le. 

Dokonce žhruba 10-20% vš ech genu  v naš em te le jšou c ašove  orientovane . Není  proto divu, 

ž e ve chví li kdy c love k pravidelne  pr eruš uje tento šyšte m, docha ží  k poruš ení  pr iroženy ch procešu  

v naš em te le, což  vede k ru žny m ždravotní m potí ž í m. Tento fakt ma  vliv i na podporu civiližac ní ch 

chorob.9 

Hlavní  vliv na ždraví  c love ka pr i pr í liš ne m ošve tlení  v noci je omežení  tvorby melatoninu. 

Ten te lo produkuje pra ve  pr i špa nku, ktery  je šve tlem negativne  ovlivne n. Melatonin je du lež ity  

pro špra vny  rytmuš bde lošti a špa nku, ovlivn uje metabolišmuš, imunomodulaci, reprodukci, 

šta rnutí  a dokonce ma  i protina dorove  u c inky. Jeho nedoštatek v te le še tak šnadno projeví  na 

naš em ždraví . 

Ne ktere  študie take  naležly šhodu meži špa nkem naruš eny m pr í liš ny m šve tlem a žvy š eny m 

šklonem ke vžniku duš evní ch nemocí . Sve tlo ma  na duš evní  nemoci velky  vliv- Byly žažnamena ny 

pr í pady, kdy pravidelny  rytmuš šve tla pr i vy chodu šlunce me l požitivní  vliv na pacienty š bipola rní  

poruchou. 10 

 

3.2.3 Vliv na faunu a floru 

Není  to jen lidšky  organišmuš, na ktery  ma  šve telne  žnec iš te ní  vliv. Noc ní  ume le  ošve tlení  

                                                           
9 Zden ka Bendova  - Vliv šve tla na organišmy – MZP 2018 -
httpš://www.mžp.cž/Č1257458002F0DČ7/cž/prežentace_švetelne_žnecišteni_šeminare/$FILE/OPSZP-
ZB_Vliv_švetla_na_organišmy-20180620.002.pdf) 
10 Sve telne  žnec iš te ní , Sve telne  žnec ište ní  a vliv na lidške  ždraví  - httpš://švetelnežnecišteni.cž/co-je-švetelne-
žnecišteni/lidške-ždravi/ 
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ovlivn uje i naš e okolí . Jední m ž dopadu  je i velky  u bytek hmyží  populace. Nejen ž e rožž haveny  

šve telny  ždroj mu ž e hmyž špa lit, ale take  pu šobí  jako matoucí  prvek. Sve tlo la ka  hmyž, a to 

pr edevš í m mu ry, ktere  kolem šve telne ho ždroje krouž í  do u plne ho vyc erpa ní . Takto velky  u bytek 

hmyžu mu ž e šilne  naruš it potravní  r ete žec.11 

Stejne  tak je tomu i u šavcu . Pr i cešta ch vožidly ža tmy/š era c ašto docha ží  k tomu, ž e žví r e 

žmatene  šve tlem vbe hne do cešty vožidlu. Stejne  še tomu de je i ve me štech. Zví r ata nejšou žvykla  

na ume ly  ždroj šve tla v noci a c ašto je tak ume le  šve tlo mate. Naruš ujeme jejich špa nek a mu ž eme 

tak špatr it na lovu i druhy, u ktery ch není  žvykem, ž e by byli aktivní  i v noci. A naopak jšou ve 

ve tš í m ohrož ení  druhy, ktere  še aktivitou ve tme  chra ní  pr ed preda tory.12 

Proble m to pu šobí  i taž ny  pta ku m, ktere  požme ne ny  ra ž noc ní  krajiny mate pr i jejich 

na roc ny ch migrac ní ch pr eletech.13 

Čo še ty c e roštlin, je žde podobny  proble m. Stejne  jako u ž ivoc ichu  je pro jejich prošperitu 

du lež ite  pr irožene  štr í da ní  šve tla a tmy. U roštlin je to o to du lež ite jš í , ž e šve tlo je pro ne  ža roven  

kvu li fotošynte že du lež ity m ždrojem energie. R í dí  še dokonce i podle de lky dne a noci a tí m ši 

urc ují  roc ní  období . Pr i š patne m ume le m ošve tlení  mu ž e by t ovlivne na doba, po kterou štrom 

kvete, opada ní  lištu  štromu i to, ještli vyklí c í  špadana  šemena. Peter Wohlleben ve šve  kniže Tajny  

ž ivot štromu  pí š e o šchopnošti pamatovat ši a komunikovat meži šebou u ru žny ch druhu  štromu . 

Za roven  žde žmin uje mož nošt štromu mí t u pal nebo napr í klad cí tit bolešt, což  žnamena , ž e 

žme nou proštr edí  a pr iroženy ch cyklu  mu ž eme štromu m žnatelne  š kodit. 14, 12 

Sve telne  žnec iš te ní  je velmi rožša hly  a naš te ští  i šta le ví ce diškutovany  proble m. Jšem ra da, 

ž e jšem še rožhodla tomuto te matu pr i šve  bakala r ške  pra ci ve novat a žjištit tak o tom ví c. 

Ovlivn uje to pr eci jen naš e ždraví  a prošperitu naš eho okolí  a na to bychom me li myšlet pr i tvorbe  

šta ly ch šve telny ch inštalací , ošve tlova ní  pama tek a inštalaci dekorac ní ch šví tidel do parku . 

                                                           
11 Radomí r Dohnal, EkoLišt 2019, Noc ní  ošve tlení  š kodí  hmyžu štejne  jako chemie nebo žtra ta štanoviš ť, tvrdí  študie - 
httpš://ekolišt.cž/cž/žpravodajštvi/žpravy/nocni-ošvetleni-škodi-hmyžu-štejne-jako-chemie-nebo-žtrata-habitatu-
tvrdi-študie 
12 Sve telne  žnec iš te ní  a pr í roda - httpš://švetelnežnecišteni.cž/co-je-švetelne-žnecišteni/154-2/ 
13  National Geographic, Light pollution, 2019 - httpš://www.nationalgeographic.org/article/light-pollution/ 
14 Wohlleben, Peter: Tajny  ž ivot štromu , Nakladatelštví  Každa 2016, pr eklad Havlova , Magdalena, ISBN 978-80-
905788-6-9 
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4 PROCES NAVRHOVÁNÍ 

4.1 Původní návrhy 

Po tom, co jšem provedla reš erš i r eš ení  mnou žvolene ho proštoru a šežna mila še blí ž e š 

problematikou šve telne ho žnec iš te ní , žac ala jšem pracovat na hruby ch na vrží ch me ho objektu. 

Ve tš ina te chto na vrhu  vžnikala použe ve škicove  podobe  a byla r eš ena bež jednotlivy ch detailu  a 

konštrukc ní ch krite rií . 

 

Obrázek 14 – hrubé skici návrhu pracujícího s kmitáním světla 

V tomto na vrhu jšem še šnaž ila škloubit interaktivnošt ošve tlení  š problematikou š patne  

cirkulace vžduchu v podchodech, ve ktery ch nara ž í me na vydy chany  vžduch a nepr í jemny  ža pach.  

V te chto podmí nka ch v kombinaci š vlhkoští  pak šnadno vžnikají  plí šne , ktere  oblí benošti 

podchodu dožajišta nepomu ž ou. Na vrh obšahoval šve tla v kombinaci š ventila tory, ktere  by me ly 

ža u c el rožpohybovat vžduch a ža roven  žar í dit pohyb folií  umí šte ny ch pr ed šve tly, tak aby 

docha želo k imitaci vodní  hladiny ža pomocí  ští nu  a odlešku  kmitají cí ch folií . Tento na vrh jšem 

u plne  neopuštila, ale rožhodla jšem še jej nepouž í t pro bakala r škou pra ci. Lí bilo by še mi tento 

na vrh realižovat ve forme  doc ašne  inštalace. Pracovat žde nejen še žrakovy m vjemem, ale obohatit 

tento na vrh o pra ci š vu ní , ktera  by byla š í r ena pomocí  v na vrhu obšaž eny ch ventila toru . 
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Obrázek 15 (vlevo) – skica návrhu s motivem stromu 
Obrázek 16 (vpravo) – render návrh s motivem stromu 

 

Jední m ž dalš í ch na vrhu  bylo r eš ení  pracují cí  š dokrešlení m objektu až  po vštoupení  do 

podchodu. Jednalo še o na vrh objektu pr ipomí nají cí  štrom, jehož  vrchní  c a št, koruna, by še 

rožšví tila až  ve chví li, kdy by ne kdo do podchodu vštoupil, žatí mco špodní  c a št, kmen štromu, by 

byl tvor en použe šme rovy m šve tlem. Kmen štromu jšem chte la navrhnout tak, aby pr ipomí nal 

panelovy  du m šymboližují cí  me što. Zde jšem ši hra la š myš lenkou, ž e pr í rody ši vš í ma me až  ve 

chví li, kdy jšme poblí ž , žatí mco když  tra ví me c aš ve me štech, c ašto žapomí na me bra t na pr í rodu 

ohled. K te to “civiližac ní  šlepote ” še idea lne  pojí  mu j oblí beny  cita t od india nu ž kmene Čree. 

 

„Až bude pokácený poslední strom, až bude poslední řeka otrávená, až bude 

chycena poslední ryba, tehdy poznáme, že peníze se nedají jíst.“ 15 

 

V dalš í ch na vrží ch jšem pracovala š použ ití m žrcadel a jiny ch odražovy ch materia lu  k využ ití  

pr í rodní ho šve tla v co nejve tš í  mí r e nebo napr í klad š fošforovou podmalbou, na ktere  by pru choží  

žanecha val šve telnou štopu po žhašnutí  šve telne ho ždroje. Čhte la jšem take  pracovat š myš lenkou 

využ ití  faktu, ž e ve tš ina pochodu  trpí  pr í liš nou vlhkoští  a vytvor it tak šví tidla pr ipomí nají cí  houby 

a plí šne  na šte na ch. Tato myš lenka potom pr eš la do konec ne ho na vrhu. 

 

 

                                                           
15 Čita t, „Až  bude poka ceny  …“ - httpš://ažcitaty.cž/indiani-kmene-cree/11840/ 
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4.2 Výběr dvou hlavních návrhů 

Jelikož  c aš utí kal a ja  šta le neve de la, ktery  ž na vrhu  ví ce žpracovat a pošunout je da l, 

rožhodla jšem še vybrat dva hlavní  na vrhy, ktery m bych še nada le ve novala a pote  vybrala ten, 

ktery  mi ví ce vyhovuje. 

Obrázek 17 – grafické zpracování návrhu s kruhovými svítidly 
Obrázek 18 – render návrhu kruhovýc svítidel 

 

Jední m ž te chto na vrhu  byla kruhova  šví tidla žpodobn ují cí  šve telny  šmog nad me šty. Jednalo 

by še o pru švitny  materia l podšví ceny  šve telny mi pruhy pr ipomí nají cí  ošve tlene  komunikace ve 

me štech. Na šledne  jšem chte la využ í t perforova ní  pru švitne ho kruhove ho ští nidla tak, aby v 

ne ktery ch c a štech byla vide t oštra  hrana šve telne ho pruhu, žatí mco jinde by byla žnac ne  

rožmaža na. Zvaž ovala jšem využ ití  pr etavene ho PP plaštu, še ktery m jšem již  pracovala pr i 

projektu na te ma „Poštav še a šviť!“.  

Obrázek 19 – render zvoleného návrhu 

          Druhy m na vrhem bylo vytvor ení  žve tš eniny liš ejní ku c i jine  pr í rodniny prošperují cí  ve 

vlhke m proštr edí , ktera  by byla podšví cena  a tvor ila nepru švitne  ští nidlo šve tla. Čhte la jšem tak 

reagovat na c aštou vlhkošt v podchodech a pouka žat na to, ž e kvu li šve tlu ma me omeženou 
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mož nošt požorovat kra šy pr í rody (myš lena  je noc ní  obloha). Pr i tomto na vrhu by doš lo k 

pr evra cení  myš lenky, kdy bychom me li kvu li pr í rode  omeženou mož nošt šledovat šve tlo. 

I dí ky karante ne  žavedene  v období , kdy jšem še rožhodovala, ktery m šme rem jí t, jšem me la 

mož nošt tra vit ví ce c ašu v pr í rode  a na procha žka ch v leše. Motiv liš ejní ku  jšem tak me la neušta le 

pr ed oc ima a žac ala še ne j ví ce žají mat. A pra ve  i dí ky fašcinaci tí mto žají mavy m šymbiontem jšem 

še rožhodla žvolit druhy  na vrh a da le jej rožvinout. 

 

4.3 Návrh vybraný pro realizaci 

Zvolila jšem tedy variantu, kde jšem hlavní  požornošt ve novala na vrhu ští nidla. Z poc a tku 

jšem žvaž ovala pra ci š pru švitnoští  materia lu, ale to me  odva de lo od myš lenky žakrytí  šve tla, ktere  

jšem še chte la ve novat.  

Obrázek 20 – zkoumání tvaru lišejníku a model 1:10 

Nejprve jšem vytvor ila male  iluštrac ní  modely 1:10  ž papí ru. U první ch jšem še šnaž ila 

imitovat liš ejní k š cely m jeho tvarem, to vš ak vypadalo pr í liš  komplikovane  a pr i konžultací ch š 

vedoucí  pra ce jšem byla upožorne na na pr í liš nou detailnošt a dekorativnošt ští nidla. Rožhodla 

jšem še tedy vycha žet pr edevš í m ž pu doryšne ho tvaru liš ejní ku . Nejve tš í  komplikací  bylo 

navrhnout tvar tak, aby nevypadal pr í liš  ume le a pravidelne . Čhte la jšem še drž et štr edove  

kompožice ž du vodu inšpirace rea lny m tvarem liš ejní ku, konkre tne  Terc ovky žední . Za roven  bylo 

potr eba užpu šobení  pro mož nošt ota c ení  ští nidla a doštatec ne ho žapuš te ní  šve telne ho ždroje. 
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Obrázek 21 – tvarování modelu 1:1 

Na šledne  jšem ši vytvor ila tvarove  modely 1:1 ž papí rove  kaš í rky, abych mohla šnadne ji 

navrhnout tvar formy a pra ci š pru r ežy a šve tlem. Podar ilo še mi tak vytvor it model ští nidla ž 

jednoho kušu materia lu, ktere  vypadalo elegantne ji a mnohem me ne  šlož ite  než  pu vodní  modely. 

 

 

Obrázek 22 – inspirace – zkoumání tvaru lišejníků 

4.3.1 Proč lišejník 

Roštlin a hub, ktere  prošperují  ve vlhke m proštr edí , je mnoho druhu , ne ktere  jšou dokonce 

mnohem me ne  na roc ne  než  liš ejní ky. Proc  jšem ši tedy vybrala žrovna liš ejní k? Jeden ž du vodu  

byla podobnošt meži liš ejní ky poroštlou ždí  c i ku rou a pohledu ž letadla na noc ní  krajinu 

propletenou šví tí cí mi me šty. 

Dalš í m du vodem pak byla fašcinace rožmanitoští  liš ejní ku  a jejich odolnošti v ra mci 

proštr edí . Ne ktere  druhy liš ejní ku jšou šchopne  ve šta diu podobne mu hibernaci pr ež í vat ve velmi 
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nehoštinne m proštr edí . Liš ejní ky jšou va žane  na šve tlo, což  še mi k filožofii na vrhu hodilo. Jedna  

še velmi žají mave ho šymbionta tvor ene ho houbou a r ašou nebo šinicí .16 

  

4.3.2 Rozsvěcení na čidla 

U šve ho na vrhu jšem chte la take  r eš it, alešpon  c a štec ne , š etr ení  elektricke  energie. Ply tva ní  

energií  še totiž  c ašto špojuje i še šve telny m žnec iš te ní m a naví c, dle me ho na žoru, jšme ši pr í liš  

žvykli na pr í tomnošt elektricke  energie a použ í va me ji bež myš lenkovite . Me li bychom še žamyšlet, 

žda pr í liš  nehy r í me ne c í m, c ehož  ží ška va ní  naš í  planete  š kodí . 

Pro švu j na vrh jšem še tak šnaž ila vytvor it alešpon  c a štec ne  u špornou variantu, kde by 

šve tla fungovala pr eš PIR pohybove ho c idla a c ašovac e, tak aby še rožšve cela použe ve chví li, kdy 

bude ne kdo v podchodu pr í tomen. Pro došaž ení  interaktivity navrhuji použ í t poštupne  rožšve cení  

jednotlivy ch kušu /liš ejní ku . K tomu by še dal idea lne  použ í t naprogramovany  c ip (napr í klad 

Arduino), jí mž  by še ža roven  žar í dilo poštupne  rožšve cení  a štmí va ní  šve tel, aby nedocha želo k 

ra žove mu ošlne ní  pru choží ch. 

 

4.3.3 Upevnění a zdroj světla 

Č a štec ne  jšem opomenula na vrh uchycení  a šve telne ho ždroje, ktery  jšem žac ala r eš it až  po 

vy robe  první ho modelu ští nidla. Tí m jšem ši c a štec ne  žpu šobila potí ž e, jelikož  tvar špodní  c a šti 

ští nidla nebylo užpu šobene  pro pr ipevne ní  uchycení . Bylo tedy tr eba c a štec ne  ští nidlo 

pr emodelovat a pr ipevnit u chyty pro drž a k. Čhte la jšem doša hnout jednoduš š í  inštalace objektu a 

rožhodla še vytvor it otoc ny  šyšte m pro šnažš í  pootoc ení  a pr ižpu šobení  ští nidla. To žnamenalo, ž e  

                                                           
16 KREMER, Bruno P. a Hermann MUHLE. Lišejníky, mechorosty, kapraďorosty: evropské druhy. Vyd. 1. Iluštroval Herbert 
GRAMBIHLER, pr elož il Hana JANA Č KOVA . Praha: Ikar :, Kniž ní  klub, 1998, 286 š. Pru vodce pr í rodou. ISBN 80-7202-
356-X 
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Obrázek 23 – díl pro uchycení stínidla; Obrázek 24 – navržený světelný zdroj 

pro jednoduche  vedení  elektr iny jšem mušela vytvor it dve  c a šti pr ipevne ní , kdy by elektronika 

byla vedena na c a šti pr í mo pr ile hají cí  na šte nu, aby nedocha želo k pr eta c ení  a nic ení  špojovací ch 

kabelu . 

 
4.3.4 Pozlacení spodní části 

Protož e še jedna  o na vrh velke ho nepru švitne ho ští nidla a šve tlo bude pronikat použe 

pru r ežy a dí ky podšve tlení , žvaž ovala jšem jaky m žpu šobem le pe využ í t šve tlo pohlcene  ští nidlem. 

Navrhla jšem proto odvra cenou štranu ští nidla oš etr it odraživou vrštvou. Idea lní m odražovy m 

materia lem by byla žrcadlova  folie. Ta by žde me la použe funkc ní  vy žnam. Ja  še vš ak rožhodla 

použ í t požlacovací  pla tky. Te mi bych doša hla pož adovane  odraživošti a ža roven  c a štec ne ho 

pošunutí  odští nu šve tla do teplejš í  chromatic nošti. 

Obrázek 25 – pozlacení spodní strany stínidla 

V dneš ní  dobe  jšou ekologicke  materia ly c ašto ví ce cene ne  než  žlato a proto mi pr ijde i 

žají mava  alegorie požlatit odvra cenou c a št ští nidla tak, ž e dr í ve tolik cene ny  materia l použ í vany  k 

dekorova ní  bude mí t použe praktickou funkci. Za roven  je to reakcí  na materia ly a vy robky, ktere  
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še na první  pohled tva r i jako extra ekologicke , ale ve škutec nošti nejšou. Čož  bohuž el 

pravde podobne  naštane i u me ho na vrhu, jelikož  je ža dneš ní ch technologií  nemož ne  vytvor it 

100% ekologicke  šví tidlo. 

 

5 VOLBA MATERIÁLU 

Zvolit špra vny  materia l je velkou vy žvou pr i kaž de m na vrhu. Pr i švy ch na vrží ch bych še 

nada le ra da ve novala vy be ru materia lu š ohledem na udrž itelnošt. Pro tento na vrh jšem 

potr ebovala vybrat materia l šnadno tva rny , nepru švitny  a ža roven  ekologicky pr í ve tivy . Dalš í m 

na rokem pro tento materia l byla urc ita  pevnošt i v tenke  vrštve  materia lu, a ža roven  ní žka  va ha. 

 
5.1 Ekologie materiálu 

Ota žka ekologie materia lu je velmi šlož ita . Muší me žde žva ž it ne kolik ašpektu  jako 

rožlož itelnošt, energetickou na roc nošt vy roby materia lu , lokaci ždroju  pro vy robu materia lu nebo 

odolnošt a trvanlivošt. Pr eštož e ne ktere  materia ly še na první  pohled tva r í  jako c ište  ekologicke , 

je c ašto použ ito nevhodne  pojivo nebo jina  “škryta ” la tka, ktera  u plne  neodpoví da  ekologicky m 

pož adavku m. 

Mou oblí benkyní  v ra mci študie inovativní ch materia lu  a pra ci š nimi je dešigne rka a 

architektka Neri Oxman še švy mi projekty, ve ktery ch kombinuje a študuje prolnutí  meži obory 

biologie, poc í tac ove ho inž eny rštví  a oboru  žaby vají cí ch še tvorbou a študií  materia lu . Ve švy ch 

projektech še ve nuje i environmenta lní mu dopadu materia lu  a je špojovana  še vžnikem pojmu 

Material Ecology. Pod štejny m na žvem vytvor ila vy štavu švy ch projektu  š experimenta lní mi 

materia ly. Projekty jako “šilkworm”, u ktere ho pracuje š larvami bource moruš ove ho pro vytvor ení  

hedva bí  bež nutnošti uvar it kokony š larvami bource uvnitr , pomocí  špolupra ce pr irožene  

metamorfo žy a poc í tac ove ho inž eny rštví  nebo napr í klad projekt, ve ktere m pracuje š 3D tiškem 

materia lu žalož eny m na vode  a polyšacharidu, chitošanu, obšaž ene ho napr í klad ve vne jš í ch 

koštra ch kory š u . Tyto materia ly nejen ž pr í rody pocha ží , ale ža roven  jšou neža vadne  a rožlož itelne .  
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Obrázek 26 – materiál z přírodního polymeru, chitosan 

Proceš vytva r ení  hedva bí  tí mto žpu šobem umož n uje ža šadne  nenaruš it metamorfo žu 

bource moruš ove ho a materia l vytvor eny  ž vne jš í ch šchra nek kory š u  je šchopen še v mor i šnadno 

rožpuštit a pr irožene  tam i patr í . Udrž itelny  materia l vš ak není  jedina  šlož ka te matu udrž itelnošti. 

O dalš í ch na rocí ch udrž itelnošti še žmin ují  autor i knihy Suštainišt dešign guide, ktera  še šice 

orientuje k šocial dešignu, ale ve tš ina žmí ne ny ch šlož ek udrž itelnošti, jako je loka lnošt, šharing 

nebo ekologicky  dopad, mu ž e by t aplikova na i pr i študii materia lu . 17 18 19 20 

Te ma udrž itelny ch materia lu  še v pošlední  dobe  šta le rožš ir uje a vžnikají  šta le nove  a nove  

variace r eš ení . Idea lní m pr ehledem inovativní ch materia lu  jšou publikace Matterial Matterš nebo 

knihovny materia lu  jako je Mate riO, dí ky ktere mu jšem me la mož nošt rea lne  ši prohlí dnout 

materia l MOGU. Ra da bych švou tvorbu šme r ovala pra ve  ceštou experimentu š materia lem š 

ohledem na udrž itelnošt a ekologii. 

 

5.2 Mycelium material - materiál tvořený podhoubím 

Pro švu j na vrh jšem ši vybrala materia l, ktery  vyhovuje jak tematicky, tak švou ekologickou 

pr í ve tivoští . Pu vodne  jšem chte la docí lit vytvor ení  ští nidla ža pomoci pe štova ní  liš ejní ku, neboť 

                                                           
17 Čore.Pan, Neri Oxman, 2019 - https://www.advojka.cz/archiv/2019/12/neri-oxman  
18 OXMAN, Neri, Material ekology - https://neri.media.mit.edu/assets/pdf/Publications_ME.pdf 
19 Marcheše, Kieron, Neri Oxman and MIT develop digitally produced water-bašed renewable material - 
https://www.designboom.com/technology/neri-oxman-mit-mediated-matter-water-based-digital-fabrication-05-14-
2018/ 
20 SCHWARZ, Michael a KRABBENDAM, Diana; Sustainist Design Guide,  ISBN: 978-9063692834 
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jak jšem již  žmí nila, cely  na vrh je jí m inšpirovany . Kontaktovala jšem proto i c eške ho lichenologa, 

doktora Jošefa Haldu, še ktery m jšem konžultovala pe štova ní  liš ejní ku  pra ve  ve štinny ch 

proštora ch. Bohuž el jšem žjištila, ž e tento u myšl není  rea lne  proveditelny . 

Liš ejní k jšem proto nahradila houbou, u ktere  jšou již  žna me  u špe š ne  projekty jako 

napr í klad MOGU21 , MCČOTEČTURE22  nebo EcoČradle Packaging23 . Nejedna  še pr í mo o houbu 

šamotnou, ale hlavní  roli v tomto materia lu hraje podhoubí , ktere  žde plní  u c el pojiva. Vžnika  

proru šta ní  podhoubí  škrž žeme de lšky  odpad a tvor í  tak šoudrž ny  materia l. Tento materia l není  

vyroben, ale špí š e vype štova n. Je tr eba jej umí štit do formy a nechat podhoubí  proru št materia lem 

škrž na škrž. Po došaž ení  idea lní ho proroštu, je tr eba žpu šobit hoube  teplotní  š ok a žaštavit tak 

její  ru št. 

Obrázek 27 – myceliu materiál – materiál tvoření podhoubím 

 Tento materia l jšem ši vybrala pro šamotnou jeho žají mavošt a jedinec nošt. Za roven  pro 

jeho vžnik není  žapotr ebí  ž a dny ch chemika lií  a je 100% rožlož itelny  v pr í rode , ba dokonce pr i 

kompoštova ní  mu ž e by t obohacují cí  šlož kou. Tento materia l je i energeticky nena roc ny  na vy robu, 

takž e podporuje šnahu o udrž itelnošt a ekologii na vrhu. Dí ky šve  ní žke  va že, mož nošti šnadne ho 

tvarova ní  a nepropuštnošti šve tlem je tento materia l pro mu j projekt idea lní . 

 

                                                           
21 MOGU radical by nature - https://mogu.bio/about/ 
22 ALIMA, Natalie, MCČOTEČTURE – grow into form - http://www.iaacblog.com/programs/mycotecture-growing-into-
form-2/ 
23 BERA NKOVA , Anna, Eco-cradle - https://www.materialtimes.com/materialy/eko-bio-lca-recycled/eco-cradle.html 
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5.3 Materiálové zkoušky 

Jelikož  jšem neme la ž a dne  pr edchoží  žkuš enošti š pe štova ní m hub, tak jšem še šnaž ila ši 

dohledat co nejví ce poštupu  na to jak podobny  materia l vype štovat. K me mu pr ekvapení  jich na 

internetu bylo celkem došt. Bohuž el še mi nepodar ilo šehnat jednotlive  pr í šady. Rožhodla jšem še 

tedy jí t jednoduš š í  ceštou a objednat ši “hlí vovou žahra dku”, kde jšem tolik nemušela r eš it šlož ení . 

Doc etla jšem še, ž e hlí va u štr ic na  je idea lní  pro žac a tec ní ky a ža roven  še podhoubí  dobr e š í r í . 

Proble mem vš ak bylo udrž et hlí vu v pož adovane  teplote . I pr eš pokušy o doporuc ene  teplotní  

žme ny nechte la ž poc a tku houba pr í liš  ru št. Rožhodla jšem še proto šehnat ši i dalš í  typ houby. Ani 

u dalš í ho druhu jšem še vš ak nešhledala u špe chem. 

Obrázek 28 – výsledek experimentu s pěstováním materiálu 

Až  po ne kolika ví ce než  me ší ci še žac al tento experiment vyví jet k lepš í mu. Ani po te to dobe  

še mi vš ak nepovedlo vytvor it rovnome rne  proroštlou hmotu. S nejve tš í  pravde podobnoští  byla 

chybou nevhodna  teplota a nedoštatek c ašu, pr eštož e še uva dí , ž e k ru štu podhoubí  štac í  jen 

ne kolik ty dnu .  

Pr i experimentova ní  š tvorbou tohoto materia lu jšem še rožhodla vyžkouš et i jinou variantu 

materia lu a pokušit še vyšuš it kolonii utva r ejí cí  Kombuchu. Kombucha je perlivy  na poj vžnikají cí  

kvaš ení m šlažene ho (ve tš inou) c erne ho c aje ža pomocí  mikroorganicke  kolonie kvašinek a 

bakterií . Tato kolonie žprvu pr ipomí na  špí š e houbu a c ašto še tak chybne  ožnac uje. Mu j de da tento 

na poj pr ipravuje už  žhruba 40 let. Materia l, ktery  jšem še rožhodla pokušit vyšuš it je vlaštne  

odpadovy , jelikož  še velikošt kolonie muší  pravidelne  regulovat odebí ra ní m jednotlivy ch vrštev, 
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tak aby “houba“ prošperovala. 24 

 

Až  dí ky experimentu m š houbami pr i te to bakala r ške  pra ci me  napadlo tento materia l 

využ í t. Po pru žkumu na internetu jšem vš ak žjištila, ž e nejšem první , kdo tyto kolonie vyž í va . 

Samotna  kolonie še da  nají t pod na žvem SČOBC (šymbiotic colony of bacteria and yeašt) a štejny  

materia l še i pod tí mto na žvem již  využ í va  jako experimenta lní  na hraž ka ku ž e. Využ í va  še i jako 

rozložitelný obalový materiál. 25 

 

Obrázek 29 – výsledek experimentu s vysušením kombuchy 

Pokušila jšem še vyšuš it dva vžorky a ru žne  tlouš ťce. Proceš šchnutí  trval u š irš í ho vžorku 

ne co pr eš dva ty dny a u tenc í ho to bylo aši 10 dní . K idea lní mu prošycha ní  docha želo v pru vanu, 

což  bylo idea lní  umí šte ní  i kvu li neva bne  kyšele  vu ni. Ta pro prošchnutí  c a štec ne  žmižela. Materia l 

vš ak žu štal pr í liš  me kky  a pru švitny , což  še mi k využ ití  pro mu j na vrh pr í liš  nehodilo. Je to ale 

bežešporu žají mavy  materia l, ktere mu bych chte la do budoucna nají t využ ití . 

V u šilí  vybrat nebo vytvor it vhodny  materia l by pomohlo, kdyby jak menš í  na vrha r i, tak ve tš í  

firmy netajily poštupy a pr í šady novy ch udrž itelny ch materia lu . 26 

Je mnoho du vodu  proc  tomu tak nejšpí š  je. Jední m ž nich mu ž e by t i takžvany  greenwašhing, 

                                                           
24 FERMENTARUM.cž, Kombucha - https://www.fermentarum.cz/kombucha 
25 MATERIAL DISTRIČT, SČOBC: EDIBLE PAČKAGING MATERIAL GROWN FROM BAČTERIA - 
https://materialdistrict.com/article/scoby-edible-packaging-material/ 
26 TCDLITA TOVA , Barbora, Proč jšou eco-receptury tajné, MatterialTimes - https://www.materialtimes.com/tema-
tydne/proc-jsou-eko-receptury-tajne.html 
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pr i ktere m docha ží  k nala ka ní  ža kažní ka na ekologicky  produkt, jehož  udrž itelnošt není  ždaleka 

takova , jakou vy robce popišuje. Č ašto še prežentují  eco-friendly materia ly, ktere  vš ak nepr ižnají  

použ ití  nevhodny ch pojiv apod.27 

 

5.4 Materiál zvolený pro funkční model 

Pro neu špe š ne  pokušy š podhoubí m jšem še rožhodla vybrat jiny  materia l pro tvorbu 

funkc ní ch modelu . I tak jšem še chte la da le drž et v rovine  ekologie materia lu. Pr i r eš ení  

na hradní ho materia lu jšem c ašto nara ž ela pra ve  na neekologicka  pojiva a dalš í  nevhodne  pr í me ši.  

Rožhodla jšem še proto experimentovat še š krobovy mi lepidly, ktere  jšou pro pr í rodu šnadne ji 

vštr ebatelne . Pokouš ela ve novat take  bioplaštu vyrobene ho že šme ši kukur ic ne ho š krobu, ale 

tento materia l nebyl pr í liš  vyhovují cí . Bioplašty naví c nejšou taky c ište  ekologickou variantou, tak 

jšem i tuto myš lenku opuštila. 

Obrázek 30 – materiál použitý pro funkční model, Worbla's Finest Art 

Pro první  funkc ní  model, pr ešto ž e jšem še chte la použ ití  plaštu v co nejve tš í  mí r e vyhnout, 

jšem použ ila termoplašt š plnidlem ž ry ž ovy ch šlupek, Worbla'š Finešt Art. Pr i konžultaci š 

odborní ky ž prodejny šilikonu  v Liticí ch mi bylo r ec eno, ž e ani pojivo použ ite  v tomto termoplaštu 

není  nijak extre mne  ža vadne . Tento materia l byl pro mne kompromišem meži co nejví ce 

                                                           
27 HOBRLAND, Martin, Spotr ebitele  še cí tí  vinni a firmy natí rají  realitu na želeno, MatterialTimes - 
https://www.materialtimes.com/jak-to-vidi/martin-hobrland-spotrebitele-se-citi-vinni-a-firmy-natiraji-realitu-
nazeleno.html 
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ekologickou variantou a materia lem, ktery  dišponuje šnadny m použ ití m. Za roven  še jedna  o 

termoplašt, a proto mu ž e by t žnovu nahr a ty  a pr etvarovany . Pro tento pr í pad jšem žkouš ela, žda 

je mož ne  recyklovat žbytkovy  materia l, ktery  je opatr en požlacovací  fo lii, kterou jšem pro model 

použ ila. Použ ití  te to folie nijak žnatelne  neovlivn uje na šledny  proceš tavení . 

Obrázek 31 – materiál použitý na druhý funkční model (kokosová drť, papírová kašírka, škrobové lepidlo) 

U první ho modelu jšem nebyla špokojena š tlouš ťkou materia lu a rožhodla jšem pro druhy  

model žvolit materia l še štrukturou podobne jš í  tomu houbove mu. Za roven  jšem chte la upravit 

š í r ku materia lu, pro což  nebyl pu vodne  použ ity  termoplašt vhodny . Znovu jšem tedy pr ištoupila 

ke š krobovy m lepidlu m jako pojivu a vytvor ila materia l obšahují cí  papí rovou kaš í rku a kokošovou 

drť. Prošycha ní  tohoto materia lu trvalo žhruba 14 dní  v proštr edí  š pru vanem. Materia l dišponuje 

doštac ují cí  pevnoští  a nepru švitnoští . Jeho va ha je take  pr ijatelna . Jediny m proble mem je žde velmi 

ní žka  odolnošt proti vlhkošti. Jelikož  še vš ak jedna  o funkc ní  model a ne  prototyp, je tato nevy hoda 

pr ijatelna . Problematika odolnošti vlhkošti by byla u rea lne ho produktu c a štec ne  r eš ena 

hydrofobní mi vlaštnoštmi materia lu. Podle žkuš enoští  MOGU dešign šice není  odolnošt vlhkošti 

štoprocentní , ale urc ita  mí ra odolnošti žde je. Pr i na vrhu upevne ní  ští nidla beru tuto problematiku 

v potaž. 28 

 

 

                                                           
28 MOGU, MOGU FaQs - https://mogu.bio/faqs/ 
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6 VÝROBA 

6.1 Tvarování formy 

Po ru žny ch ža kladní ch modelech pr iš lo na r adu modelova ní  formy. Nejprve jšem chte la 

celou formu vytva r et že dr eva, tak aby še dala pr eškla dat jako škla dac ka. Tato mož nošt pr eškla da ní  

by vš ak pr inešla ví ce komplikací  než  už itku. Z jedne  formy še i bež její ho pr eškla da ní  da  šnadno 

variovat velke  množ štví  tvaru  tí m, ž e še žme ní  jen obryšovy  tvar a pr í padne  še ve forme  pootoc í . 

Jelikož  jšem še rožhodla tvarova ní  r eš it pocitove , bež pr ešne ho pr edem dane ho vžežr ení , 

pro došaž ení  co nejme ne  pravidelne ho tvaru, mušela jšem žvolit materia l pro formu tak, aby byl 

šnadno pr etvor itelny . Dr evo tak nepr ipadalo v u vahu, jelikož  by ubí ra ní  materia lu žabralo pr í liš  

mnoho c ašu a na mahy. Rožhodla jšem še proto použ í t tva rnice, ktere  jšou vhodne jš í  pro rychle  

ubí ra ní  materia lu. Za roven  po využ ití  formy žu štanou vytvarovane  a mohou ba t využ it jako 

dekorac ní  šte na. Dí ky švy m po ru m jšou take  vhodne  k aplikaci mechoroštu. 

Obrázek 32 – forma pro tvarování stínidla 

Nejprve jšem še pokouš ela materia l odšeka vat ža pomocí  majžlí ku a kladí vka. Tato metoda 

byla ale pr í liš  nepr ešna  a ždlouhava , obžvla š ť ve chví li, kdy jšem š tí mto opracova ní m neme la 

ž a dnou žkuš enošt. Rožhodla jšem še proto pra ci žefektivnit a využ í t vybruš ova ní  materia lu ža 

pomocí  flexi/u hlove  brušky. I pr eš poc a tec ní  štrach ž tohoto na r adí  me  modelova ní  formy velmi 

bavilo. Po hrube m vybrouš ení  flexou pr iš la na r adu detailne jš í  pra ce ža pomocí  raš ple a pilní ku . 

Snaž ila jšem še tuto organickou formu tvarovat co nejme ne  pravidelne . Str í dala jšem plochy 

detailne ji tvarovane  š te mi š mí rne jš í  modelací . Pro vyhlažení  formy jšem využ ila brušne  papí ry o 
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ru žne  hrubošti. U plne  vyhlažení  vš ak nebylo tr eba, kvu li pož adovane  hrube  štruktur e vy šledne ho 

vy robku. Nebylo by to ani mož ne  ž du vodu po rovitošti materia lu, ktera  poma hala došaž ení  hrube  

štruktury. 

Obrázky 33 a 34 – detaily formy 

Čelou formu jšem še rožhodla vytvor it jako negativ pro mož nošt vyle va ní , c i šnažš í ho 

nana š ení  materia lu. Pro lepš í  orientaci v modelovane m tvaru jšem použ í vala ru žne  u hly 

ošve tlova ní . Formu jšem še rožhodla orientovat štr edove  pro inšpiraci podle rea lne ho liš ejní ku. 

Od celkove  podoby liš ejní ku jšem še vžda lila kvu li žjednoduš ení  tvaru. 

 

6.2 Zkoušky s termoplastem 

Pr i první ch pokušech š nahr í va ní m termoplaštu jšem pracovala jen š jednou vrštvou 

materia lu. Ta še velmi šnadno tvarovala, ale žu šta vala taky velmi me kka  i po vychladnutí .  

Docha želo tak k velke mu než a doucí mu kmita ní  materia lu a v pr í pade  žave š ení  na štrop by mohlo 

šnadno dojí t i k prove š ení . 

S tvarem nahr a ty m na formu jšem vš ak nebyla špokojena , a proto jšem še rožhodla formu 

pr emodelovat a vytvor it žnatelne jš í  ve tve a jašne jš í  štr í da ní  me ne  tvarovany ch ploch š te mi 

detailne jš í mi. Po pr etvarova ní  formy jšem žnovu použ ila jednovrštvy  materia l jen pro vyžkouš ení  

rea lne ho tvaru. S tí mto tvarem jšem byl již  ví ce špokojena  a rožhodla še proto pr ištoupit k vy robe  

konec ne ho modelu pro prežentaci k bakala r ške  pra ci. 
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6.3 Výroba prvního modelu stínidla 

Tuto variantu modelu ští nidla jšem již  modelovala ž dvouvrštve ho pla tu termoplaštu. Ten 

jšem vytvor ila tí m, ž e jšem dva identicke  dí ly pr ilož ila na šebe a žahr í va ní m špojila. Materia l mušel 

by t nahr a ty  pec live  po cele  jeho ploš e, aby nedocha želo k vnitr ní m vžduchovy m kapša m. Po 

pec live m propojení  obou dí lu  pr iš lo na r adu šamotne  tvarova ní  do formy. Pr i ví cevrštve m 

materia lu še pla t tvaruje o ne co hu r e. Už  pr i žkouš ka ch š dvouvrštvy m materia lem jšem še šetkala 

š lehky m š kvar ení m povrchu. 

Obrázek 35 – výsledný tvar stínidla prvního funkčního modelu 

Po vytvarova ní  pla tu bylo žapotr ebí  žac ištit hrany a domodelovat pru r ežy, ktery mi pronika  

šve tlo na povrch ští nidla. Tyto vy c ne lky jšem neme la pr edem vymodelovane  ve forme , neboť jšem 

je chte la u myšlne  modelovat požde ji, ž du vodu lepš í  pr ehlednošti než  pr i tvorbe  negativní  formy. 

 

6.4 Upevnění a světelný zdroj 

Pr i na vrhu objektu jšem vš ak c a štec ne  podcenila vc ašny  na vrh upevne ní m ští nidla na ždroj 

šve tla. To žapr í c inilo, ž e jšem i ští nidla neme la pr ipravene  plochy pro uchycení  špojovací ho dí lu. U 

první ho modelu jšem tento proble m vyr eš ila nahr a tí m jaky chši kapeš, ktere  upevnily propojovací  

dí l ke ští nidlu. Problematicka  byla deformace pohledove  štrany pr i nahr í va ní  kapeš. Tuto 

deformaci še nakonec vš ak povedlo eliminovat. 

Pr i upevne ní  rea lne ho objektu navhruji využ í t vy žtuž nou kovovou ší ť žaroštlou uvnitr  

materia lu ští nidla, abych pr edeš la vytrž ení  materia lu ž u chytny ch bodu . Va ha ští nidla by tak byla 

le pe rožlož ena a pr í pade  navlhnutí  a na šledne ho nabytí  hmotnošti materia lu by še pr edcha želo 
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pra ve  mož nošti odpadnutí  ští nidla šve tla. Pro prototyp jšem jako špojovací  prvek využ ila de rovane  

pa šy ž 2mm tlušte ho plechu. Zvolila jšem de rovany  materia l ž du vodu co nejmenš í ho žaští ne ní  

šve tla pronikají cí ho do otvoru . 

V na vrhu jšem take  žva ž ila mož nošt otoc ení  ští nidla a te  jšem doša hla ža pomocí  dvou do 

šebe vlož eny ch kruhovy ch profilu , ktere  by byly žafixova ny pomocí  upevn ovací ho š roubu. 

Čo še ty c e šamotne ho šve telne ho ždroje, jšem pracovala še dve ma variantami. V první  

variante  jšem použ í vala LED ž a rovky š paticí  R7S š ní žky m pr í konem 6,5 W a celkovy m šve telny m 

tokem 806 lm. Na c tvercove  upevne ní  jšem chte la použ í t 4 te chto ždroju  pro došaž ení  vyš š í  

šví tivošti. Nebyla jšem vš ak špokojena š velikoští  upevne ní  na žeď a jeho c tvercovy m tvarem, ktery  

pr í liš  nekorešpondoval še žbytkem objektu. Rožhodla jšem še proto žme nit na vrh upevne ní  do 

kruhove ho tvaru a žmenš it jej. To žapr í c inilo mož nošt použ ití  použe dvou kušu  LED ž a rovek. 

Vyžar ovane  šve tlo bylo i tak doštac ují cí . Nada le jšem vš ak nebyla špokojena š viditelnoští  ž a rovek 

a patic škrž pru r ežy ští nidla. Proto jšem pr ištoupila k na vrhu druhe ho typu ždroje. 

Obrázek 36 – funkční model světelného zdroje 

Čhte la jšem doša hnou eštetic te jš í  ždroje, ktery  by neruš il dešign šví tidla pr i požorova ní  

škrže žmin ovane  otvory. Vybrala jšem proto linea rní  kruhovy  ždroj, ktery  jšem umí štila po obvodu 

upevne ní  šví tidla na ždi. Jedna  še o špor ivou kruhovou ža r ivku, ke ktere  bylo žapotr ebí  žapracovat 

do upevne ní  elektronicky  pr edr adní k. Ten jšem umí štila do proštoru vžnikle ho pod kruhovy m 

upevne ní m, pro došaž ení  c ištoty tvaru. 

Druhy  typ ždroje je tedy vy šledny m na vrhem pro použ ití  u rea lne ho objektu. 

 



Michaela Toma š kova  
Sve tlo a proštor 

 
 

32 
 

6.5 Výroba druhého modelu 

Jak jšem již  žmí nila v kapitole 5.4 Materiál zvolený pro model, u vy roby druhe ho materia lu 

jšem pr ištoupila k využ ití  jine ho materia lu. Nic jine ho še vš ak pr i vy robe  nežme nilo, pož ila jšem 

štejnou formu, do ktere  jšem nanešla materia l a nechala jej prošchnout. Upevne ní  jšem r eš ila 

podobne  jako u první ho prototypu, jen jšem pr ištoupila k prohnutí  pa škoviny tak, aby byl šve telny   

Obrázek 37 – druhý funkční model vyrobený z kokosového kompozitu 

ždroj doštatec ne  žakrytí  ští nidlem a neošln oval, jako tomu bylo u první ho modelu. K upevne ní  

špojovací ho dí lu take  nebylo použ ito žašažení  do kapeš ž materia lu, ale byly použ ity drobne  vruty. 

Druhy  prototyp še ví ce podoba  rea lne mu produktu, ktery  ve šve  pra ci navrhuji. 

Obrázek 38 – třetí velikostní varianta stínidla 

Pro demonštraci dalš í  varianty tvaru a velikošti jšem še rožhodla pr ištoupit k vytvor ení  

tr etí ho modelu ští nidla. Zde jšem ope t pracovala š termoplaštem ž du vodu, ž e by mi materia l 

použ ity  u druhe ho modelu pravde podobne  neštihl kompletne  prošchnout. Nevytva r ela jšem dalš í  
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šve telny  ždroj, neboť še tr etí  model ští nidla da  šnadno vyme nit ž model druhy  na štejne  variante  

upevne ní . 

 

7 VIZUALIZACE UMÍSTĚNÍ V PROSTORU 

Pro prežentaci jaky m žpu šobem navrhuji, aby še šví tidlo inštalovalo, jšem še rožhodla 

použ í t vižualižaci proštoru š umí šte ní m ví ce objektu . Rožhodla jšem še šví tidla umí štit použe do 

štr edove  c a šti podchodu tak, aby doš lo k opticke mu žkra cení . 

Obrázky 39 a 40 – vizualizace použití návrhu v interiéru 

 

8 POPIS ZHOTOVENÉHO NÁVRHU 

Vy šledkem me  pra ce jšou dva funkc ní  modely šví tidla (a jednoho dalš í ho modelu ští nidla) 

urc ene ho do podchodu, ktery  je šouc a ští  ver ejne ho proštoru. Rea lny  prototyp by byl vytvor en ž 

materia lu ž podhoubí , ktery  še mi bohuž el pro prežentaci nepodar ilo vyrobit. 

Jedna  še o šví tidlo š  organicky m tvarem pr ipomí nají cí  liš ejní k. Na objektu docha ží  ke hr e 

šve tla a ští nu. Sví tidlo ža roven  utva r í  švu j okolní  proštor ža pomocí  projekce šve tla a ští nu na  

šte nu, na ktere  je upevne n. Nejedna  še použe o dekorac ní  šve tlo, v pr í pade  inštalace ví ce objektu ,  
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jak to ve šve m na vrhu žamy š lí m, by mohla inštalace šama o šobe  plnit u c el hlavní ho ošve tlení  a to 

i dí ky ní žky m na roku m na ší lu ošve tlení  u podchodu  a komunikac ní ch proštoru . 

Obrázek 41 – Největší varianta – funkční model 

První  funkc ní  model je žhotoven ž ry ž ove ho termoplaštu a je u ne j použ ita  u šporna  kruhova  

ža r ivka, ktera  by byla rea lne  použ ita i u fina lní ho produktu. Jedna  še o ve tš í  variantu šví tidla me r í cí  

cca 110x70 cm. 

Obrázek 42 – funkční model – nejlépe zpodobňující zamýšlený produkt 

U druhe ho funkc ní ho modelu je použ it kompožit ž papí rove  kaš í rky a kokošove  drti še 

š krobovy m pojivem. Jako šve telny  ždroj jšou žde použ ity dve  LED ž a rovky typu patice R7S. 

Velikoštne  še jedna  o štr ední  variantu o rožme rech 80x55 cm 
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Obrázky 43,44 a 45 – nejmenší varianta a detaily na průřezy 

Pro iluštraci jšem še rožhodla vyrobit jeden model ští nidla naví c, ktery m jšem chte la 

prežentovat dalš í  variantu velikošti. Tento model ští nidla je je 60x45 cm velky , Za roven  použ ita  

bí la  barva demonštruje houbovy  materia l v plne  variante  proroštení  podhoubí m. 

Pr i inštalaci tohoto šví tidla navrhuji použ ití  pohybovy ch c idel a ža pomoci programovany ch 

c ipu  žajištit poštupne  rožšve cení  a štmí va ní  šve telne ho ždroje tak, aby nedocha želo k ošlne ní . 

 

 

9 ZÁVĚR 

Svou pra ci na tomto projektu bych hodnotila ví ceme ne  kladne . Zodpove dne  jšem pr ištoupila 

k reš erš i a pru žkumu problematiky, jí ž  jšem še chte la ve novat. Pr eš neu špe š ne  pokušy š houbovy m 

materia lem ma m v u myšlu na tomto projektu nada le pracovat a pošunout jej o ne co da l. Již  po 

dokonc ení  te chto funkc ní ch modelu  me  žac alo napadat špoušta dalš í ch vylepš ení  a využ ití . Ví ce 

jšem špokojena š druhy m modelem ští nidla, ktery  še mi podar ilo ví ce pr iblí ž it rea lne mu produktu. 

Za porne  hodnotí m c ašove  rožlož ení  šve  pra ce, kdy jšem pr í liš ny  c aš ve novala 

experimentova ní  a pro r eš ení  komplikací  vy roby tak žbylo me ne  c ašu. Za roven  jšem nad na vrhem 

neuvaž ovala holišticky a to pr inešlo komplikace pr i špojení  r eš ení  elektroniky a inštalace še 

žbytkem na vrhu. Ví ce bych še take  žame r ila na dotvarova ní  formy ští nidla tak, aby nedocha želo 
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k ošta va ní  materia lu od šte ny, k c emuž  bohuž el pr i me  realižaci doš lo. 

Tato pra ce me  utvrdila v pr ešve dc ení  ve novat še udrž itelnošti materia lu a pra ce š 

environmenta lní  te matikou. Kriticka  myš lenka žaští ne ní  ždroje šví tidla žde není  nakonec tolik 

žnatelna , jak jšem žamy š lela, ale domní va m še, ž e jšem ji v teoreticke  c a šti doštatec ne  popšala. 

 

9.1 Přínos práce pro daný obor 

Nedomní va m še, ž e je moje pra ce velky m pr í nošem pro dany  obor. Požitivní  c a ští  me ho 

na vrhu bych hodnotila to, ž e še jeho filožofie šnaž í  upožornit na urc itou problematiku a šouštr edí  

še na udrž itelnošt. Nejedna  še tedy použe o r eš ení  eštetiky produktu. Udrž itelnošt, žmin ovana  

v te to pra ci, je šice pojem c í m da l ví ce šklon ovany , ale jaka koliv inovace v tomto šme ru je pr í nošem. 

Za roven  jšem še ve novala proštoru, ktery  je pr i r eš ení  interie ru  c ašto opomí jeny a pr ištupuje še 

k ne mu jako k použe funkc ní mu. Se švy m na vrhem jšem tedy pr išpe la dalš í m iluštrac ní m r eš ení m 

toho, jak žatraktivnit tento typ proštoru.  

Hlavní  pr í noš me la tato pra ce pro mne. Ujištila jšem ši šme r, ktery m bych še chte la do budoucna 

vydat, rožš í r ila ši ve domošti v oboru a pouc ila še o tom, ž e je tr eba ža roven  r eš it vš echny c a šti 

na vrhu a neupnout še použe na jeden detail. Tento projekt bych chte la nada le vyví jet a ve r í m, ž e 

po vyr eš ení  vš ech nedoštatku  na vrhu, mu ž e by t toto r eš ení  pr í nošne  pro obor švy m ohledem na 

environment.  
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11 Resumé 

Aš a bachelor thešiš I choše the theme called “Light and špace”. It’š aim waš to create a light 

that šomehow interactš with špace. There were variouš reašonš why I choše thiš theme. I look 

back at my previouš work to find projectš that interešted me the mošt. For my bachelor thešiš I 

wanted to work on šomething that really intereštš me. I find out that mošt of my projectš are bašed 

on lightš and I often uše global iššueš  for a theme of my projectš. So I decided to combine light 

and global iššue together. 

I focuš my rešearch on wrong exampleš of ušing light both at interiorš and exteriorš. 

I dešigned a light object which workš with light and šhadow ešpecially on the wall 

underneath the object. Becauše I wanted to partly criticiže overuše of light, I dešigned a light proof 

lightšhade. 

I alšo like ušing natural materialš in my workš and for thiš project I choše mycelium material. 

Thiš eco-friendly and 100% natural bašed material iš exciting. 

Aš a špace I choše the dark corridor with abšence of windowš.  The backlight of theše objectš 

can be ušed aš a major light šource for thiš špace. 
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