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Nové výskumy a výsledky bádaní v ob-
lasti vplyvu svetla na ľudský organizmus 
a jeho psychiku boli podnetom na vytvo-
renie nových noriem, predpisov a dopo-
ručení pre osvetlenie vnútorných priesto-
rov. Stále rastúci odber elektrickej ener-
gie a jej nedostatok dal podnet na prísnu 
kontrolu jej využitia a na vytvorenie smer-
nice pre jej efektívne a ekonomické využi-
tie v Európe. Narastajúcu cenu elektrickej 
energie pociťujeme my všetci i vo svojich 
peňaženkách.

Nielen tieto skutočnosti, ale už tradične 
vysoké environmentálne cítenie v škandi-
návskych krajinách priviedli švédsku firmu 
Fagerhult k myšlienke vyrábať stále kva-
litnejšie a úspornejšie svietidlá pre rôzne 
typy interiérov. Konštruktéri firmy išli vo 
vývoji svietidiel až tak ďaleko, že v návr-
hu konštrukcie svietidla využívajú odpa-
dové teplo žiariviek na zvýšenie ich výko-
nu. Tým sa elektrická energia usporí nielen 
následne v samotných svietidlách, ale aj se-
kundárne pre chladenie budov, čo je tak 
dôležitý a náročne riešiteľný problém pri 
dnešnom stále rastúcom globálnom otep-
lení a potrebe chladenia pri trende pre-
sklenných budov v technickom dizajne.

Kancelárske priestory

Dnes je už neefektívne riešiť ich osvet-
lenie tak zaužívaným spôsobom zapuste-
ných štvorcových svietidiel so štyrmi tru-
bicami a s leštenou mriežkou. Toto rie-
šenie z osemdesiatych a deväťdesiatych 
rokov minulého storočia bohužiaľ pretr-
váva dodnes. Bolo však odrazom doby, 
kedy sa používali počítače so zaoblený-
mi obrazovkami nízkej kvality bez antire-
flexných vrstiev a väčšinou so softvérom 
s negatívnym tmavým pozadím.

Teraz je nutné konštatovať, že takto 
osvetlené priestory majú viac negatívnych 
vplyvov na ľudský organizmus. Javia sa ako 
dobre osvetlené, ale je to len zdanie. Sú tu 
príliš silné kontrasty, často sú nedostatočne 
osvetlené steny voči podlahe a naviac strop 
je omnoho tmavší ako pracovná plocha, čo 
unavuje zrak a spôsobuje tzv. jaskyňový 
efekt. V takýchto priestoroch sa pracovníci 
po čase cítia unavení a nespokojní.

Ideálnym riešením tohto problému je 
použiť namiesto zapustených stropných 
svietidiel svietidlá spustené na závesoch 
s vhodnou distribúciou svetla nahor aj na-
dol a vhodnou ochranou proti oslneniu 

matnou mriežkou. Túto sústavu svietidiel 
je vhodné doplniť ešte svietidlami na do-
svetlenie stien, čo však nie je nutné, ak sú 
kvalitné svietidlá pre hlavné osvetlenie 
s vhodným rozložením svietivosti, ktoré 
svetlo po odraze od stropu vhodne roz-

delí aj na steny. Takto je možné docieliť 
vyvážené osvetlenie celého priestoru bez 
rušivých a kontrastných miest. V takých-
to priestoroch sa ľudia cítia oveľa lepšie 
a po celodennej práci je zraková únava 
podstatne nižšia.

Ak sa k zmienenému osvetleniu pridá 
inteligentné ovládanie a riadenie osvetle-
nia počas pracovnej doby, vysokou mie-
rou sa prispeje i k ideálnemu stavu, aký 
potrebuje ľudský organizmus počas dňa 
pre zdravý život. Pobyt na čerstvom vzdu-

chu pod otvoreným nebom nemožno 
nikdy nahradiť, ale možno sa k nemu pri-
blížiť. Je dokázané, že organizmus potre-
buje počas dňa rozdielne intenzity svetla, 
ale aj rozdielny farebný odtieň. Dnes už 
je možné toto dosiahnuť vhodnými svie-

tidlami s elektronikou a inteligentným 
riadiacim systémom.

Fagerhult Lighting Systems ponúka 
hneď niekoľko vhodných svietidiel, ako sú 
napr. typy Orosso, Open BOX, Zora, zná-
my a tradičný Loop a mnoho ďalších, kto-
ré v spolupráci elektronických systémov 
DALI, DSI alebo Fagerhult E-Sense doká-
žu zvládnuť premenlivú reguláciu osvetle-
nia počas dňa pre zdravý pobyt osôb v in-
teriéri. Tieto svietidlá aj veľa sporia elek-
trickú energiu. V porovnaní s klasickým 
riešením je to často i 50 % a viac!

Školské priestory 

Často sa hovorí, že by sa malo do vzde-
lania a hlavne do vzdelania mladej ge-
nerácie viac investovať. Ale aká je sku-
točnosť? Možno sa presvedčiť, že na na-
šich nielen základných školách je situácia 
v osvetlení viac než katastrofálna. Ak ško-
ly dostanú investičné prostriedky, tie čas-
to stačia iba na nutné opravy alebo inová-
cie, ktoré sa skončia prinajlepšom pri vý-
mene zhnitých okien za plastové. Aj to je 
záslužný čin, ale čo zrak – predovšetkým  
zrak tých najmenších?

Fagerhult prichádza s novým, prevrat-
ným riešením. Ponúka leasing kvalitné-
ho osvetlenia škôl a školských priestorov 

Nové trendy osvetlenia v kanceláriách, 
školách a v ostatných interiéroch

Ing. Dušan Hořínek, 
Fagerhult Lighting Systems Bratislava – Praha

Obr. 1. Nová séria svietidiel Liverti

Obr. 2. Rada svietidiel Ten pre kancelárie, 
recepcie alebo školy
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s možnosťou rozložiť náklady do štyroch 
rokov. Počas tejto doby úsporná sústava 
šetrí prevádzkové náklady na elektrickú 
energiu a investícia je rýchlo vratná. Kaž-
dý ďalší rok úspora pri zvyšujúcich sa ce-
nách elektrickej energie narastá.

Takto sa švédska spoločnosť Fager-
hult snaží okamžite pomôcť v osvetlení 
na všetkých stupňoch škôl na Slovensku 
a v Českej republike. Stačí zavolať a pra-
covníci a partneri spoločnosti navrhnú op-
timálne riešenie osvetlenia a vhodnú re-
guláciu. Potom možno osvetlenie objed-
nať a zaplatiť prvú splátku. Je výhodné, 
že celé leasingové náklady je možné za-
hrnúť do fondov pomoci EÚ ako opráv-
nené náklady.

Princíp osvetlenia školských tried je 
obdobný ako v kancelárskych priestoroch 
(už bolo zmienené). Je však veľmi dôleži-
té vhodne rozmiestniť svietidlá vzhľadom 
k oknám a školskej tabuli, ktorá sa vždy 
osvetľuje samostatne. Elektronické systé-
my kontrolujú a regulujú osvetlenie počas 
celého dňa ako v kancelárskych priesto-
roch, iba ich nastavenie je trocha odlišné, 
prispôsobené pre školskú výučbu a ško-
la si môže automaticky navoliť pre rôzne 
učebne rôzne režimy z niekoľkých pred-
definovaných predvolieb. Ako najvhod-
nejší sa pre školy v Škandinávii osvedčil 
programovateľný systém s predvoľbami 
režimov Fagerhult E-Sense.

Svietidlá sa odporúča použiť záves-
né s priamo nepriamym vyžarovaním ako 
v kanceláriách. Fagerhult vyvinul pre tento 
prípad špeciálne svietidlá s odolnejšou kon-
štrukciou, kvalitnou elektronikou a vhod-
nou cenou, typ DTI. Všetky svietidlá sú osa-
dené najmodernejšími žiarivkami T5 s vyso-
kým výkonom, elektronickou prevádzkou 
a dlhým životom. Svietidlá neblikajú, ne-
bzučia a plynulo menia intenzitu osvetlenia 
v závislosti od požiadavky na výučbu ale-
bo intenzity denného svetla. Počas prestáv-
ky sa môžu automaticky stlmovať na mini-
mum, a ak nezaznamenajú prítomnosť osôb 
v priestore, po uplynutí nastavenej doby 
oneskorenia sa automaticky vypnú.

Takéto riešenie usporí minimálne 70 % 
elektrickej energie spotrebovanej pred-
tým. Takže pri leasingu osvetlenia ponú-
kanom firmou Fagerhult Lighting Sys-
tems sa už prvý rok investícia „spláca“ 
usporenou elektrickou energiou a každý 
ďalší rok sa pri rastúcej cene elektrickej 
energie šetrí stále viac. 

Ďalej možno usporiť použitím správ-
nych svietidiel na chodbách, t. j. svietidiel 
s elektronickou reguláciou a s intenzitou 
osvetlenia podľa dennej doby a pohy-
bu osôb na nich. Skvalitnenie osvetle-
nia a opäť značné úspory energie môžu 
byť dosiahnuté i v telocvičniach a špor-
tových halách. Pri použití žiarivkových 

svietidiel so žiarivkami T5 a s reguláciou 
intenzity osvetlenia dosahujú úspory aj 
viac než 80 % v porovnaní so svietidlami 
s halogénovými žiarovkami. A pri tom je 
osvetlenie kvalitnejšie, príjemnejšie a pri 
správnej voľbe polohy svietidla voči hrá-
čom i podstatne menej oslňujúce, popr. 
neoslňuje vôbec. Môžu sa použiť svie-
tidlá rady Excis, vyvinuté špeciálne pre 
športoviská, alebo svietidlá typov Indu-
con a Induline.

Svietidlá spoločnosti Fagerhult typov 
Induline, Excis, DTI a mnohé iné môžu 
byť úspešne inštalované aj do iných vy-
sokých hál, ako sú letiskové haly, nákup-
né centrá, koncertné a multifunkčné sály, 
výrobné a skladové haly. Použitím tých-
to svietidiel sa zvyšuje komfort osvetlenia 
a zabezpečuje hospodárna a úsporná pre-
vádzka s dlhou životnosťou.

Ostatné interiéry

O kvalitnom osvetlení športovísk, ho-
kejových alebo multifunkčných hál za 
seba hovorí mnoho realizácií nielen vo 
Švédsku a okolitých krajinách, ale už aj 
na Slovensku a v projektoch niekoľkých 
hokejových štadiónov a hál v Českej re-
publike.

Takisto firma Fagerhult môže osvet-
ľovať napr. hotelové haly alebo rôzne 
priestory pre predvádzanie tovaru, výsta-
vy, obchody či autosalóny. Pre hotely, ob-

chody a výstavné priestory má Fagerhult 
špeciálny program svietidiel so samostat-
ným katalógom. Vyberať je možné z veľ-
kého množstva bodových svietidiel s ha-
logénovými žiarovkami, kompaktnými 
žiarivkami, výbojkami a diódami LED.

Pre uvedené priestory, ako aj pre byty 
a domy, galérie, výstavy, hotely, reštaurá-
cie a podobne sú v súčasnosti vhodné aj 
svietidlá s modernými svetelnými zdroj-
mi LED. Zatiaľ sa však používajú iba  ako 
doplnkové alebo zvýrazňujúce osvetlenie 
na docielenie špeciálnych efektov. Mož-
no ich použiť aj na vytvorenie premen-
livej atmosféry v interiéri. Tiež sú k dis-
pozícii aj viacfarebné LED na naprogra-
mované zmeny farieb. Svetelné zdroje 
s diódami LED sú úsporné a dlhoživot-
né prvky s veľkou budúcnosťou. Spoloč-
nosť Fagerhult ponúka niekoľko typov 
svietidiel s LED, ako sú napr. svietidlá 
Pozzo, Wall, niektoré z rady Pleiad, ale 
najmä núdzové svietidlá so samostatnou 
batériou potrebné pri výpadku elektric-
kého napájania.

Referencie

Systémom žiarivkového osvetlenia do 
vysokých hál Fagerhult Lighting Systems 
vybavil  aj vysoké výrobné a skladové haly 
pre také spoločnosti, ako sú Coca Cola 
Slovakia, Svedwood, Tatrasvit, Terichem, 
Wurth Slovakia, Incon, Empiria, sklárske 
huty v Čechách a mnohé ďalšie, kde sú 
s úspechom a úsporou prevádzkované.

 Čo sa týka kancelárskych a podobných 
budov, úsporným osvetlením spoločnosť 
Fagerhult vybavila budovy Tatra ban-
ka, ČSOB, Kinnarps Praha, Gist s. r. o. 
Hradec Králové, Riverside Praha, Ko-
loseo Bratislava, Bučina Zvolen, galéria 
moderného umenia Danubiana v Čuno-
ve, Nordica Ostrava a iné.

Fagerhult Lighting Systems Sk+Cz zá-
ujemcov pozýva do novootvorenej kance-
lárie a poradne v Bratislave na bezplatné 
poradenstvo a konzultácie o úspornom 
osvetlení.

Spoločnosť Fagerhult Lighting Sys-
tems nájdete na novej adrese v Bratislave, 
na Štetinovej ulici v centre mesta neďale-
ko Hodžovho námestia. Kontaktujte nás, 
dohodnite si stretnutie a my zabezpečíme 
parkovanie počas konzultácií na vyhrade-
ných miestach našej spoločnosti.

Fagerhult Lighting Systems
Praha – Bratislava
Office: Fagerhult Central Europe 
GmbH, o. z.
Štetinova 4, 811 06 Bratislava, SR
tel.: +421 903 710 531, +421 232 660 276
fax: +421 232 144 145 
http://www.fagerhult.com 
http://www.fagerhult.sk 
http://www.fagerhult.cz 

Obr. 3. Tundra svietidla vhodné pre moderné 
interiéry a byty

Obr. 4. Zortini – nadčasový dizajn s modernou 
elektronikou a kruhovou žiarivkou T5


