J
aks
pr
ávně
ur
č
i
ts
t
ář
í
s
t
ar
oži
t
néhos
ví
t
i
dl
a

Mar
ekPohunek

www.
St
ar
oz
i
t
naSvi
t
i
dl
a.
c
z

Jak správně určit stáří starožitného svítidla
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Krátký výlet do historie svítidel
Jednou z nejdůležitějších věcí pro člověka vždy bylo osvětlení
prostoru. V historii se o hlavní zdroj světla staral oheň, který
následně vystřídaly pochodně, louče, olejové lampy a voskové
svíce.
Zlomový okamžik nastal 31. prosince 1813 v Londýně, kde bylo
zprovozněno první veřejné plynové osvětlení na světě. Odsud se
postupně využívání svítiplynu rozšířilo po celém světě.
V Praze a v Brně bylo zavedeno plynové osvětlení v roce 1847. To
začalo postupně nahrazovat elektrické osvětlení. A to již v roce
1882, kdy Thomas Alva Edison postavil jako první v Evropě
ústřednu v Janáčkově divadle v Brně.
Vůbec poprvé tak bylo využito v Evropě žárovkového osvětlení ve
veřejné místnosti a postupně začaly vznikat elektrifikované lustry
a lampy, na které je tento e-book zaměřený. Společně se tedy
podíváme na svítidla z let 1900 až 1970.

Určení stáří svítidla
podle uměleckého stylu
Při určování stáří starožitného svítidla se budu odkazovat na
umělecké směry, do kterých budeme vždy svítidlo zařazovat a tím
i určovat jeho přibližné stáři.

www.StarozitnaSvitidla.cz

|2

Jak správně určit stáří starožitného svítidla

Existují čtyři hlavní styly a jeden doplňkový, které ovlivnily tvorbu
svítidel na českém území v průběhu 20. století. Je to:
•
•
•
•
•

Secese
Kubismus
Art Deco
Funkcionalismus
Retro

Nelze přitom s přesností říct, že jeden styl začal v tom a tom roce,
a poté ho vystřídal jiný. Styly se totiž navzájem prolínaly.
S postupným dozníváním jednoho stylu, se mohly jednotlivé prvky
promíjet do nastupujícího stylu. Léta jednotlivých stylů jsou tedy
pouze orientační.

Secese (cca 1900–1920)
Jedná se o umělecký styl, jehož počátky se objevují již mezi lety
1850–1900. Plně se však rozvinul až kolem roku 1900.
•

•

•

V Secesi se tvar svítidel vyznačuje především ozdobnými
prvky ve tvaru květů a ornamentů, což mělo
představovat splynutí člověka s přírodou.
U většiny svítidel, které pochází z tohoto období, se
používaly materiály v přírodní podobě bez povrchové
úpravy. Především se jednalo o mosaz, měď, bronz a
železo v podobě umělecko-kovářského zpracování.
Objevují se stínidla ve tvaru květů čirá a matovaná nebo
barevně zdobená, stínidla ve tvaru koule (matovaná,
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matně bílá, leskle bílá) a dále i reliéfní a různá barevně
zdobená stínidla.
Na obrázku je typický příklad secesního lustru. Pyšní se několika
materiály své doby, a to mědí, mosazí, kovářsky zpracovaným železem
a skleněným stínidlem ve tvaru květů.

Kubismus (cca 1906–1923)
Kubismus představuje avantgardní umělecké hnutí, které
ovlivnilo uměleckou tvorbu ve své době. Tento umělecký směr se
projevuje především geometrickými tvary krychle (podle
latinského slova cubus).
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•

•

•

Svítidla pocházející z tohoto uměleckého směru jsou
opatřeny geometrickými tvary. Tvoří je kvádry,
pětihrany a především krychle (latinsky cubus).
Svítidla z období kubismu se zpočátku vyráběla
v přírodní podobě bez povrchové úpravy. Především se
využívala mosaz a měď, která byla postupně s příchodem
nových technologií okolo roku 1920 i chromována a
niklována.
Přistupovalo se ke stínidlům geometrických tvarů, jako
je kvádr, krychle a koule v různě barevném provedení.

Na obrázku je typický příklad toho, když se protnou dva umělecké
směry. A to Secese a Kubismus. Svítidlo pochází z let 1906-1923.
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Art Deco (cca 1920–1930)
Art Deco symbolizuje dekorativní styl, jehož počátky se objevují
již ve 20. letech 20. století. Rozšiřoval se především v Evropě a
v USA mezi lety 1920 a 1930.
•

•

•

U svítidel se tento styl vyznačuje typickými
půlměsícovými tvary jednotlivých ramen, která
připomínají písmeno C.
V období Art Deco byla svítidla z počátku vyráběna
v přírodní podobě bez povrchové úpravy, především
z mosazi a mědi. Ta se přitom v průběhu období začínala
niklovat a chromovat.
Svítidla doplňovala tubusová stínidla, stínidla ve tvaru
koulí (různé barevnosti) a skleněné desky.

Na obrázku je příklad luxusnějšího provedení lustru z období Art Deco.
Toto svítidlo pochází z období 1920-1930.
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Funkcionalismus (cca 1930–1960)
Funkcionalismus reprezentuje architektonický sloh, jehož
počátky se objevují již ve 20. letech 20. století. Plně však
vykrystalizoval až okolo roku 1930 a k postupnému útlumu tohoto
slohu docházelo v 50. letech 20. století.
•
•
•

Svítidla z období funkcionalismu se vyznačovala
jednoduchými funkčními tvary.
Byla vyráběna z chromované mosazi, kterou postupně
začalo v průběhu období nahrazovat chromované železo.
Svítidla se doplňovala o tubusová stínidla, stínidla ve
tvaru koulí (různé barevnosti) a skleněné desky.

Na obrázku si prohlédněte typický příklad funkcionalistického lustru.
Tento lustr přitom pochází pravděpodobně z roku 1930.
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Retro (cca 1950–1970)
Výraz retro se nedá považovat za umělecký směr. V současnosti
se slovo retro používá pro výrobky z let 1950–1970.
•
•
•

V tomto období se lustry vyznačují jednoduchými tvary.
V těchto letech se svítidla vyráběla z hliníku a
chromovaného železa.
Vznikala stínidla různých barev a tvarů. Můžeme se
setkat se stínidlem ve tvaru kornoutu nebo skleněných
desek.

Na obrázku je retro lustr nazývaný také jako bruselský lustr. Tento
název přitom plyne ze světové výstavy EXPO 58 konané v Bruselu
v roce 1958. Lustr byl vyroben kolem roku 1960.
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Další způsoby
určování stáří svítidel
Určení stáří podle zdroje světla
Jedním z vodítek pro určení stáří svítidla může být zdroj světla,
které pro své svícení využívá. Pokud svítidlo využívalo jako zdroj
světla plyn, můžeme s jistotou říct, že toto svítidlo pochází
z období před rokem 1900. Ovšem těchto svítidel je už velmi
málo. Proto se s nimi většinou nesetkáme jinde než v muzeích a
v soukromých sbírkách je to spíše vzácnost.
Ale nemusí tomu tak být vždy. Postupem času, kdy docházelo
k modernizaci a vývoji technologií, lidé často upravovali i svá
svítidla. Můžete proto narazit na plynový lustr, který byl
v průběhu přechodu na elektroinstalaci předělán.
Stejně tak můžete najít středověký lustr, který z původních
voskových svící přešel na elektřinu.

Určení podle povrchové úpravy
Další možnost představuje určení stáří podle povrchové úpravy.
Stačí jen určit, zda svítidlo prošlo niklováním nebo chromováním.
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Niklování
Při niklování dochází k elektro-chemickému nanesení kovů
v několika vrstvách na samotný připravený podklad. První patent
na technologii chemického niklování byl vydán roku 1916. V té
době tento proces našel i své první průmyslové využití.
Niklovalo se přibližně do roku 1930, kdy niklování začalo postupně
nahrazovat chromování.

Chromování
Proces chromování rovněž spočívá v elektro-chemickém nanesení
kovů v několika vrstvách na samotný připravený podklad.
První patent na chromování pro průmyslové využití byl vydán
roku 1920. Tento rok lze tedy považovat za začátek využívání této
povrchové úpravy.

Určení stáří podle stínidel
Pro každé období je charakteristický určitý design stínidel. Může
se však stát, že někdo stínidla zamění za jiná, která na svítidlo
vůbec nepatří.
Na secesním lustru z roku 1900 tak poté najdete stínidlo z art deco
lustru z roku 1940. V takovém případě je vždy lepší používat
metod více.
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Závěrem
Samozřejmě existuje mnoho dalších způsobů určení stáří svítidel.
Postupovat můžete na základě druhu objímky použité u
elektroinstalace ve svítidle. Nebo se podívejte na označení firmy,
která svítidlo vyrobila.
Disponuji velkým množstvím dobových katalogů a odborné
literatury o svítidlech, a pokud si nebudete vědět rady, rád stáří
vašeho svítidla určím.
Vždy se řiďte orientačními a záchytnými prvky, pomocí kterých
lze stáří starožitného svítidla určit. Pokud byste chtěli určit přesný
rok, měsíc a den výroby, museli byste disponovat opravdu
detailními podklady nebo strojem času.
Lustry a lampy najdete na adrese www.StarozitnaSvitidla.cz.
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