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contents inhaltSvěřte své problémy odborníkům

Doba, kdy jsme si všechno dělali sami – 
počínaje malováním bytů, kutilskými opra
vami bot a konče výrobou nábytku a výstav
bou chat i domů –, je už minulostí. V někte
rém svém starším úvodníku na tomto místě 
jsem se pokoušel radit, jak postupovat při ře
šení osvětlení. Doporučoval jsem, abyste in
stalaci nebo rekonstrukci osvětlení svěřili pro
fesionálům za předpokladu, že si na základě 
dobrých zkušeností svých známých zvolíte ty 
pravé. Vycházel jsem při tom pouze ze svých 
vlastních zkušeností, když jsem nabádal ne
spoléhat se na nabídky prodavačů. Rovněž 
jsem projevil obecnou nedůvěru ke klamavé 
reklamě a k různým návodům, jak si udělat 
z nakoupeného materiálu všechno sám. Zku
šenosti vlastní i poznatky mnohých lidí, s ni
miž jsem o tomto problému hovořil, potvrzu
jí, že mnozí „odborníci“, zejména obchodní
ci, nemají potřebné znalosti v oboru, v němž 
pracují. Není to vždy jejich vina, neboť se 
objevují stále nové a nové výrobky a „peníze 
jsou často až na prvním místě“.

Na základě dotazů čtenářů a návštěvníků 
stánku časopisu Světlo na některých výsta
vách se chceme pokusit publikovat informa
ce, které by měly přispívat ke zlepšení poro
zumění mezi obchodníky (prodavači) světel
ných zdrojů, svítidel a příslušenství a jejich 
zákazníky. Zatím byly v časopise Světlo pub
likovány jen dílčí příklady osvětlení v bytech 
a interiérech v rubrikách názory a zkušenosti 
a osvětlení interiérů, neboť vybrané řešení by 
mělo vyhovovat nejen po stránce ryze účelo
vé, avšak i z hlediska vkusu uživatele. Velmi 
málo místa bylo věnováno základům osvět
lování, popisu funkce a vlastností světelných 
zdrojů a svítidel a jejich výběru podle jejich 
hlavních charakteristik. V tomto směru by
chom chtěli obohatit obsah časopisu zveřej
ňováním příspěvků odborníků k této aktu
ální problematice. Již v tomto čísle je na str. 
56 až 58 článek věnovaný lineárním zářiv
kám, rozsah jejichž používání se stále rozši
řuje a jejichž sortiment je velmi široký. Zají
mavá je rovněž diskuse o výběru světelného 
zdroje na str. 54 a 55.

Při redigování odborných příspěvků auto
rů a studiu podkladů dodaných k firemním 
prezentacím musíme v redakci často řešit di
lema, co je hlavní, zda čas, nebo kvalita. 

Domnívám se, že se s tímto problémem 
v současné době setkává většina produktiv
ních lidí a řeší je podle okolností a podle 
své nátury. Redakce se snaží upřednostňo
vat kvalitu, tj. publikovat užitečné a srozu
mitelné informace. Jak se nám to daří, mů
žete posoudit jen vy, čtenáři, a proto si rádi 
vyslechneme a přečteme vaše náměty, dota
zy i připomínky. 

Ing. Jiří Novotný, šéfredaktor 
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