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Optická mřížka je jeden z druhů optic-
kých částí, které mění rozložení světelné-
ho toku použitých zdrojů ve svítidle. Po 
dlouhou dobu je optická mřížka charak-
teristickým znakem osvětlovacích soustav 
kancelářských prostorů. 

V současnosti neustále rostou poža-
davky na kvalitu osvětlení s přihlédnutím 
ke snižování spotřeby elektrické energie 
a k designu svítidel. V souvislosti s těmito 
požadavky a novými světelnými zdroji je 
nutné pracovat i s optickou částí svítidla. 
Optickou část svítidla je nutné přizpůso-

bovat novým trendům ve světelné techni-
ce při splnění kvalitativních požadavků 
na osvětlení. V současné době je optic-
ká mřížka stále nejúčinnějším nástrojem 
osvětlování, byť současný trend nekores-
ponduje s touto skutečností. 

Požadavky na optickou mřížku závisejí 
na prostorech, kde jsou svítidla umístěna. 
Mřížku je třeba optimalizovat především 
s ohledem na prostory s vyšší zrakovou 
náročností, kde je důležitý požadavek na 
vysoký zrakový výkon a na dobu výkonu 
delší než čtyři hodiny. V souvislosti s tím-
to požadavkem je kladen důraz na kvalitu 
osvětlení a jasové poměry ve směru pře-
vážného pohledu pozorovatele.

Mezi tyto prostory patří:
− školní učebny,
− kanceláře,
− pracoviště CAD apod.

V případě, že jde např. o pracoviště ur-
čené pro práci s počítači, jsou mnohem 
přísnější požadavky na zábranu oslnění. 
Účinné zábrany oslnění u přímého osvět-
lení lze zatím dosáhnout pouze použitím 
optických mřížek.

Vydání nové normy s energetickými 
požadavky na osvětlení ČSN EN 15193 
ovlivní i vlastní návrh umělého osvětle-
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ní, a to především z hlediska elektrické-
ho příkonu na plochu (W/m2). Nejrozší-
řenějším typem osvětlení, který se maso-
vě používá, je přímé osvětlení. 

Návrh mřížky

K návrhu optické mřížky lze přistu-
povat různě. Důležité je uvědomit si, jak 
se přerozděluje světelný tok zdrojů opti-
kou svítidla. Světelný tok lze rozdělit na 
tři části, charakterizované na obr. 1 v příč-
ném řezu úhly α1, α2, α3, a následně řešit 
jednotlivé dílčí části a toky samostatně, 
a to pro příčné i podélné vyzařování sví-
tidla [1]. Část I. je vymezena úhlem α1 
a reprezentuje přímou složku. Část III. 
je vymezena úhlem α3 a reprezentuje od-
raženou složku z horní části svítidla. Část 
II., charakterizovaná úhlem α2/2, repre-
zentuje odraženou složku od bočních re-

flektorů a lamel. Tato složka má největší 
vliv na tvar křivky svítivosti.

Optické parametry

Úhel clonění je doplňkovým úhlem 
k vyzařovacímu úhlu symetrického sví-
tidla. Úhel vyzařování je úhel od svislice 
po bod, kdy světelný zdroj přestává pří-
mo vyzařovat světlo ze svítidla (přestává 
být viditelný).

Mezní jasy jsou největší přípustné jasy 
při použití zobrazovacích jednotek, což 
jsou především monitory počítačů. Tento 
parametr norma ČSN EN 12464-1 přede-
pisuje pro dva typy podle kvality stínítka 
určené ISO 9241-7:

Kvalita stínítka I. a II. – jas svítidla pod 
úhlem 65° nesmí překročit 1 000 cd/m2.

Kvalita stínítka III. – jas svítidla pod 
úhlem 65° nesmí překročit 200 cd/m2.

Tab. 1. Vypočítané parametry osvětlovací soustavy

Svítidlo Počet svítidel Osvětlenost
Ēm (lx)

Rovnoměrnost
r (–)

Příkon
(W/m2)

Index oslnění 
UGR

40-001A-4014E 25 499 0,71 15,50 17

40-003A-4014EE 16 503 0,79 9,92 19

α1

α 2
/2

α3

α 2
/2

Obr. 1. Schéma rozložení světelného toku 
svítidla

Obr. 2. Rastrové 
svítidlo Serie 40

γ (°) C 0° C 15° C 30° C 45° C 60° C 75° C 90°
0,0 6905 6905 6905 6905 6905 6905 6905
5,0 6970 6960 6950 6930 6911 6896 6880
10,0 7157 7123 7090 6995 6900 6837 6773
15,0 7754 7585 7416 7140 6864 6747 6631
20,0 9241 8754 8266 7572 6879 6665 6452
25,0 10674 10110 9545 8424 7304 6760 6217
30,0 11126 10696 10266 9028 7791 6889 5987
35,0 10847 10400 9953 8833 7713 6695 5676
40,0 10103 9897 9690 8176 6662 5944 5227
45,0 7467 7786 8105 6507 4908 4677 4446
50,0 3994 5111 6229 4430 2632 2829 3025
55,0 1611 1742 1873 1430 988 1295 1602
60,0 194 357 521 378 235 362 490
65,0 139 275 411 239 66 115 163

Obr. 3. Optické parametry svítidla 40-001A-4014E 
a) rozložení svítivosti, b) rozložení jasu v cd/m2 při použití zářivek T5, 1 200 lm, 4× 14 W

a) b)
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přístupů ve spolupráci s ČSO – Regionál-
ní skupinou Ostrava a doc. Plchem. Ve-
stavné svítidlo s optimalizovanou parabo-
lickou mřížkou a s požadovanou křivkou 
svítivosti má vysokou účinnost: 90,8 %. 
Vzhledem k tomu, že při vývoji se vychá-

zelo ze svítidla s účinnosti 58,8 %, lze ho-
vořit o velmi dobrém výsledku.

Energetické požadavky se časem bu-
dou velmi zpřísňovat, proto je nutné jim 
„jít naproti“ nejen používáním nízkoztrá-
tových předřadníků nebo inteligentního 
řízení budov, ale i vlastním návrhem sví-
tidel a jejich optických částí.

Literatura: 
[1] SOKANSKÝ, K. a kol.: Studie proveditel-

nosti optimalizace provozních účinností zářiv-
kových svítidel s mřížkami. Vypracováno pro 
Halla, a. s., HS 451715, VŠB-TU Ostrava, 
2008.

Tyto parametry závisejí na poloze zá-
řivek a počtu lamel, které určují úhel 
clonění. Zpravidla platí, že čím je vět-
ší úhel clonění, tím více se snižuje účin-
nost svítidla.

Křivka svítivosti nejlépe popisuje vlast-
nosti svítidla a představuje distribuci svě-
telného toku vyzářeného svítidlem. Na 
základě křivek svítivosti je možné navrh-
nout osvětlovací soustavu podle požadav-
ků předepsaných v platných normách. 

Při vypracovávání návrhu optimální-
ho tvaru křivky svítivosti je nejdůležitější 
tvar reflektorů a lamel mřížky v souvislos-
ti s jejich počtem a poloze vzhledem k svě-
telným zdrojům. Vychází se zde z prin-
cipu zrcadlového odrazu na ploše para-
bol, kde se hledá jejich správná ohnisková 
vzdálenost k světelnému zdroji. K návrhu 

mřížky se používají speciální programy, 
které umějí podle polohy zdrojů vypočí-
tat křivku svítivosti nebo opačně – podle 
křivky svítivosti namodelovat parabolic-
kou mřížku a určit polohu zářivek. Dal-
ším vstupem jsou materiálové vlastnosti 
plechů použitých na výrobu mřížky.

Účinnost svítidla charakterizuje jeho 
efektivitu. Účinnost je velmi závislá na 
tvaru křivky svítivosti a zároveň na op-
tických vlastnostech povrchu použité-
ho materiálu.

Pro dosažení dobrého výsledku je nut-
né tyto parametry optimalizovat. 

Použití v praxi

Přímé osvětlení je základním typem 
osvětlování většiny velkoprostorových 
kanceláří či administrativních budov. Nej-

Obr. 6. Návrh osvětlení daného prostoru – 
2. varianta

Obr. 5. Návrh osvětlení daného prostoru – 
1. varianta

Obr. 4. Optické parametry svítidla 40-003A-4014EE 
a) rozložení svítivosti, b) rozložení jasu v cd/m2 při použití zářivek T5, 1 200 lm, 4× 14 W 

γ (°) C 0° C 15° C 30° C 45° C 60° C 75° C 90°
0,0 8389 8389 8389 8389 8389 8389 8389
5,0 9230 9175 9119 9174 9228 9186 9144
10,0 10570 10573 10575 10453 10331 10034 9737
15,0 11665 11735 11805 11477 11148 10627 10105
20,0 11779 12108 12438 12167 11896 10851 9806
25,0 12451 12453 12454 12013 11572 10404 9235
30,0 14035 13778 13521 12427 11333 9717 8100
35,0 14505 14489 14472 12780 11087 9719 8351
40,0 13403 13847 14291 13005 11718 9483 7248
45,0 9744 10972 12201 11344 10487 8219 5951
50,0 6000 6835 7671 7338 7005 5245 3484
55,0 2798 3100 3403 3278 3154 2291 1427
60,0 865 774 683 848 1013 718 423
65,0 87 90 93 125 157 111 64

a) b)

častějším provedením svítidel pro tyto 
prostory jsou svítidla vestavná s daným 
rastrem o modulech 600 nebo 625 mm 
(viz obr. 2).

Právě pro tento případ je vhodné za-
měřit se na optimalizaci optických částí 
svítidel. Čím jsou lepší optické vlastnos-
ti svítidla, tím je možné s prostorem lépe 
pracovat. S vhodnou křivkou svítivosti 
a vysokou účinností lze značně ovlivnit 
počty svítidel, a tudíž i celkovou energe-
tickou bilanci budovy. 

Příklad návrhu osvětlení 

Je dán prostor o rozměru 10 × 10 × 3 m, 
požadavek je Ēm = 500 lx na srovnáva-
cí rovině. Okrajová zóna pro výpočet je 
0,5 m. 

1. varianta – použití standardního ras-
trového svítidla Serie 40 (40-001A-4014E) 
s účinností 58,8 % (obr. 3),

2. varianta – použití rastrového svíti-
dla s optimalizovanou optickou mřížkou 
Serie 40 (40-003A-4014EE) s účinností 
90,8 % (obr. 4).

Ve výpočetním programu byly prove-
deny vlastní výpočty obou variant a ná-
sledně porovnány v tab. 1.

Z tabulky vyplývá, že použitím svíti-
dla s optimalizovanou mřížkou se dosáh-
ne stejných osvětleností a rovnoměrností, 
ale s menším počtem svítidel. Díky tomu 
se uspoří velká část nákladů na elektric-
kou energii. Konkrétně v tomto přípa-
dě při provozování osvětlovací soustavy 
1 800 h/rok je roční úspora 1 000 kW·h. 

Ve společnosti Halla, a. s., byla optická 
mřížka optimalizována podle zmíněných 


