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osvětlení interiérů

Úvod

Tak jako je výběr nábytku a jeho umís-
tění v bytě věcí povětšinou individuál-
ní, tak i osvětlení je obrazem obyvatel, 
kteří prostor obývají. Jen zřídka si ně-
kdo najme bytového architekta, téměř 
nikdo světelného technika. Asi je to tak 
správně – profesionálové jsou tu pro to, 
aby upozornili na různá pravidla, zása-
dy a „vychytávky“, ale konečné řešení by 
měl bydlící zvolit sám.

Osvětlení bylo pro „obytné budo-
vy všeho druhu“ řešeno normou [6]. Ta 
však již neplatí, je tedy možné vycházet 
pouze z normy [7], která se však vztahuje 
především na osvětlení pracovních míst. 
Ale i v bytě jsou místa, která si požadavky 
na vidění nezadají se zrakově náročnými 
pracovišti. Například když majitel bytu 
má jako hobby stavbu miniaturních ma-
ket. Amatérský hvězdář však bude mít po-
třeby naprosto odlišné.

Pominou-li se pracovní místa v bytě – 
jako jsou kuchyň, dílna, ale také pracovna 
kancelářského charakteru, je třeba upřed-
nostnit tzv. zrakovou pohodu. To je stav, 
kdy jsou podmínky pro vidění optimální. 
Kdy člověk nejen dobře vidí, ale má i dob-
rý psychický pocit. Na tom se nepodílí jen 
kvantita a kvalita světla, ale celkové řešení 
prostoru. Prostorové, barevné, výtvarné.

S tím, zda jde o prostor odpočinkové-
ho, nebo pracovního charakteru, souvisí 
obecně volba barvy světla. Lidé mají za-
žitý atavismus, že za dne je světlo bělejší 
než za soumraku. Den byl spojen s pra-
cí, ať už lovem nebo zemědělstvím. Pro 
práci tedy náš zrak vyžaduje chladnější 
bělejší světlo. Naopak za večera se lidé 
shlukovali okolo ohně, jehož světlo je tep-
lejší barvy. Proto i dnes se tam, kde se od-
počívá, volí teplejší odstíny světla, tam, 
kde se vykonává práce, obvykle chladněj-
ší. U chladnějších odstínů je třeba mít se 
na pozoru. Velmi chladné tóny označova-
né jako denní světlo jsou pro běžné osvět-
lení v bytech nevhodné. Přirozeně půso-
bí při velmi vysokých osvětlenostech. Při 
nízkých zkreslují realitu do nepříjemného 
odstínu, pod nímž lidé vypadají až cho-
robně bledí. Špatné použití barvy světla 
je příčinou mnohde přetrvávajícího od-
poru k zářivkám.

Neméně důležitá je i kvalita podání ba-
rev, která se vyjadřuje všeobecným inde-
xem podání barev. Tento index zakázané 
žárovky je roven 100. Zářivky se této hod-
notě jen přibližují, o něco hůře jsou na tom 
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světelné diody (LED). Výbojky podle typu 
jsou spíše horší – ovšem to je světelný 
zdroj, který nalezne v bytě uplatnění jen 
vzácně. V bytě by se neměly objevit světel-
né zdroje s indexem horším než 80, lépe 
když budou mít tuto hodnotu alespoň 90.

Popsat všechna pravidla a zásady 
osvětlení, volby barev stěn i zařízení, vý-

tvarného pojetí je rozsahem na nepříliš 
útlou knížku. Proto budou v dalším tex-
tu uvedeny jen ty nejzákladnější náhledy 
z pozice světelné techniky.

Zcela obecně platí, že osvětlení by 
mělo zajistit celkovou orientaci v pro-
storu. Mělo by být také tam, kde se vy-
konává určitá náročnější zraková práce, 
pro kterou je celkové osvětlení zpravidla 
nevyhovující. Rovněž by světlo mělo do-
tvořit celkovou náladu zdůrazněním ně-
kterých prvků prostoru. Obrazu, sochy 
nebo květiny.

V zásadě se nevystačí s jedním cent-
rálním lustrem. Přesto je to stále přetrvá-
vající nešvar. Tam, kde není možná jiná 
volba (v bytě panelového domu), lze po-
užít svítidlo, které bude směrovat většinu 
světla ke stropu. Nepřímé osvětlení vytvo-
ří příjemnou atmosféru v celém prostoru. 
Je však nutné je doplnit místním osvětle-
ním stolním nebo stojanovým svítidlem. 
Jindy je možné centrální vývod „přesu-
nout“ za použití šňůrového závěsu nebo 
lištového systému.

Ostatně obecně platí, že je dobré, aby 
určitá část světla směřovala do horního 
prostoru. Odražené světlo změkčí stíny 
a naplní prostor světlem.

Zádveří, vstupní hala

Vstupní prostor. Je-li z něho přímý 
vchod do volného exteriéru, je to místo 
s rozporuplnými požadavky na osvětlení. 
To proto, že se oko obtížně srovnává s vel-
kými rozdíly mezi jasy na volném prostran-
ství a v bytě. V nočních hodinách by měl 
být vstupní prostor nasvětlen decentněji, 
aby se zrak snadněji adaptoval na tmu při 
odchodu a na světlo při vstupu do domu. 
Ve dne je zase žádoucí, aby byl osvětlen 
na vysokou hladinu. Důvody jsou stejné 
jako v noci, jen v opačném smyslu.

Pomine-li se intenzita osvětlení, vstup-
ní prostor by měl mít celkové osvětlení. 
I večer dostatečné na to, aby si návštěva 
nepletla svůj kabát s hostitelovým. V kaž-
dé předsíni je obvykle zrcadlo. Zapomeň-
te na jeho osvětlení. Nejde o to, aby bylo 
vidět zrcadlo, ale osoba, která se v něm 
zhlíží. Někdy na to stačí celkové osvětle-
ní předsíně, jindy bude třeba přidat sví-
tidla po stranách zrcadla. Nejlépe větší 
(co předsíň dovolí), protože pak jsou ne-
oslňující a rovnoměrněji osvětlí postavu 
zhlížejícího se.

Schodiště, chodby

Komunikace v bytě se osvětlují podob-
ně jako vstup. Je třeba upozornit na sta-
rý nešvar – osvětlovat schodiště jedním 
svítidlem v patře, popř. druhým na po-
destě. Pro bezpečnou chůzi je žádoucí 
rovnoměrně osvětlit celé schodiště, a to 
je právě zmíněnými způsoby možné jen 
výjimečně. Je vhodné umístit ještě jedno 
nebo i několik svítidel na stěny ramen 
nebo řadu menších do podschodnice.

Obývací pokoj

Zde by měla být možnost přizpůsobit 
osvětlení rozdílným požadavkům při růz-
ných činnostech. „Obývák“ bývá na jedné 
straně využíván jako pracovna, ale i jako 
místo pro posezení s přáteli, místo intim-
ních rozhovorů (a nejen jich). Proto je 
nutná velká variabilita. Celkové osvětlení 
doplněné řadou místních svítidel, nástěn-
ných, stolních nebo stojanových.

V obývacím pokoji lze spustit svítidlo 
nad konferenční stolek. Co nejníže, avšak 

Obr. 1. V předsíni zajišťují celkové osvětlení 
stropní svítidla; u zrcadla další svítidla umožní 
zkontrolovat vzhled osoby na odchodu



35SVĚTLO  2010/1

osvětlení interiérů

jen tak nízko, aby se o ně neudeřil vstáva-
jící z křesla a též aby nezakrývalo obliče-
je proti sobě sedících osob. Jestliže není 
možné použít spuštěné svítidlo, pomáhá 
zmíněné stojanové s možností směrovat 
světlo na plochu stolu.

Prostor lze oživit světlem soustředě-
ným na obrazy nebo květiny. Působivé je 
osvětlení knihovny nebo starožitné vitrí-
ny s vybranými památečními nebo umě-
leckými kousky. K dostání jsou i tzv. svě-
telné objekty. Díla menší, větší či vysoké 
umělecké hodnoty, ale také zcela bez ní. 
Svítící vkusně i nevkusně.

Nesmí se zapomenout ani na osvětle-
ní ke sledování televize. Je velmi častou 
chybou sledování obrazovky v naprosté 
tmě. Vysoký kontrast mezi obrazovkou 
a tmavou stěnou je příčinou únavy zraku, 
ale i jiných zdravotních potíží. Vhodné je 
proto osvětlit stěnu svítidlem malého pří-
konu, které je umístěno za obrazovkou. 
Překvapivě – existují televize, které tako-
vé světlo mají zabudované v zadní stěně. 
Je to však velmi vzácné.

Nejen pro okamžiky strávené u televi-
ze je dobré, když je možné ovládat inten-
zitu osvětlení stmívačem. V jednoduchos-
ti ovládání jsou nenahraditelné zakázané 
žárovky. Halogenové žárovky sice lze také 
stmívat, avšak se snížením příkonu pře-
stává probíhat regenerační cyklus a tako-
vá žárovka má kratší život i světelný tok. 
Regulace kompaktních zářivek je již pro-
blematická. Není nad „moudrá“ rozhod-
nutí úředníků v Bruselu.

Jestliže je obývák propojen s jídelním 
nebo kuchyňským koutem, osvětlují se 
taková místa způsobem popsaným v dal-
ších odstavcích. Světlem lze dosáhnout 
rozdělení prostoru na jednotlivé provoz-
ní zóny nebo naopak k zastření jejich roz-
dílného účelu.

Jídelna

V jídelně je dobré, když světlo dopadá 
na předmět zájmu, tedy na prostřenou ta-
buli. Vyšší hladina osvětlení není na ško-
du, vhodné je použití svítidla spuštěné-
ho poměrně nízko nad stolem. Opět je 
třeba dodržet zásady jako v případě sví-
tidla spuštěného nad konferenční stolek 

v obýváku. Ani zde se nesmí zapome-
nout na určitou míru celkového osvět-
lení, není dobré, když se zbytek jídel-
ny ztrácí v temnotách. Stejně jako jinde 
v bytě, i zde lze příjemného efektu do-
sáhnout třeba osvětlením obrazu, květi-
ny či příborníku.

Kuchyně

Ač to šovinisté popírají – kuchyně je pra-
coviště! A podle toho je žádoucí ji osvětlit. 
Pracovní deska je místem s vysokými poža-
davky na zrakovou práci. Přeci jen, pracu-
je se zde s ostrými noži (oč nebezpečnější 
jsou ty tupé). Je dobré, když je osvětlena sa-

mostatným svítidlem umístěným pod horní 
skříňky linky – vhodná jsou ta pro lineár-
ní zářivky. Svítidla s halogenovými žárov-
kami jsou spíše módní záležitostí, nepříliš 
vhodnou k osvětlení pracovní plochy (ne-
dostatečná osvětlenost a větší počet bodo-
vých zdrojů světla jsou příčinou několika-
násobných stínů – to zhoršuje prostorové 
vnímání a zvyšuje riziko úrazu). Rovněž je 
vhodné, aby bylo vidět do hrnců na sporá-
ku. Osvětlení, které bývá součástí odsavače 
par, je jen zřídka vyhovující.

Pracovna, dílna

Klasická pracovna à la profesor Higgins 
si zaslouží při vypracovávání návrhu osvět-
lení stejnou péči jako obývací prostor. 
Ani skromnější prostor však nelze oši-
dit. Hladina osvětlení se volí v souladu 
s požadavky na zrakovou práci a je tře-
ba respektovat návyky uživatele. Někdo 
upřednostňuje osvětlení pracovního sto-
lu a zbytek prostoru ponořený do tmy. 
Někdo jiný zase požaduje osvětlení celé 
místnosti na vysoké hodnoty. Na to ostat-
ně pamatovaly staré normy, které takový 
způsob osvětlení připouštěly. Žel, v sou-
časných normách se individualita popí-

rá, a pokud jde o pracovnu podléhající 
požehnání hygienika, nastávají mnohdy 
velké problémy.

Dosahuje-li osvětlenost v pracovně vy-
sokých hodnot (nebo naopak nízkých), je 
dobré dbát na to, aby sousední prostor 
nebyl osvětlen výrazně jinak. Doporuču-
je se, aby osvětlenost sousedních prostor 
byla v nejkrajnějším případě v poměru 
1:5 (nebo 5:1). Stejné doporučení platí 
pro všechny prostory, které se osvětlenos-
tí vymykají průměru.

Pracovny pro tvůrčí činnost, ať jsou 
to grafické práce, modelařina, amatérská 
elektrotechnika nebo kovářství, všech-
ny takové pracovny nebo dílny je žádou-
cí osvětlit stejně, jako se osvětlují profe-
sionální pracoviště odpovídajícího cha-
rakteru.

Dětský pokoj

Není dobré podceňovat význam svět-
la v dětském pokoji. Celkové osvětlení je 
nezbytné, protože nikdy není předem jas-
né, které místo si dítě zvolí za nejvhod-

Tab. 1. Osvětlenosti v bytě

Prostor Osvětlenost (lx) Poznámka
zádveří, vstupní hala 50 až 200 osvětlení u zrcadla
schodiště, chodby 50 až 100
obývací pokoj 50 až 200 s možností regulace
jídelna 100 až 200 jídelní stůl 300 lx
kuchyně 100 až 300 pracovní deska 500 lx
pracovna, dílna 300 až 2 000 podle náročnosti, místní osvětlení
dětský pokoj 50 až 200 500 lx na pracovním stole
ložnice 20 až 100 s možností regulace, u lůžek 200 až 300 lx
šatna 100 až 200 osvětlení skříní a u zrcadla
koupelna, WC 50 až 200 osvětlení u zrcadla

Obr. 2. Celkové 
osvětlení pracovny 
zajišťují zářivková 
svítidla na stropě, 
pomáhá účelové 
osvětlení obrazů; pro 
dostatečné osvětlení 
na pracovním stole je 
třeba celkové osvětle-
ní doplnit stojanovým 
svítidlem, které zajistí 
množství i správný 
směr světla; pro ožive-
ní prostoru lze využít 
spuštěné svítidlo nad 
květinami nebo umě-
leckým dílem
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nější pro své hry. Je nutné osvětlit pra-
covní (pro menší děti spíše hrací) stolek. 
Ten nejlépe samostatným svítidlem, stej-
ně jako osvětlení u lůžka. 

Osvětlení dětského pokoje má však jed-
nu specifiku navíc, kterou se liší od ostat-
ních prostorů v bytě. Dítě se na svět dívá ze 
své perspektivy (vkrádá se příměr perspek-
tivy žabí), kdy se svítidlo, které je dostateč-
ně cloněno pro dospělého, stává zdrojem 
oslnění. Je proto lépe se vyvarovat svítidel 
otevřených do dolního prostoru; vhodněj-
ší jsou svítidla uzavřená.

Ložnice, šatna 

Celkové osvětlení ložnice má umožnit 
základní orientaci. Bezesporu je vhod-
né, když je lze přizpůsobit okamžité ná-
ladě, tedy je-li možné stmívání. Vypí-
nač celkového osvětlení v hlavách lůžka 
není žádný přepych, ale věc čistě prak-
tická. Samozřejmostí je nezávislé osvět-
lení u lůžka – tak, aby co nejméně ruši-
lo spoluležníka. 

Funguje-li ložnice i jako šatna, je 
vhodné celkové osvětlení o něco inten-
zivnější. Toho se dosáhne osvětlením 
šatních skříní. Je možné použít směro-
vatelná svítidla – světlomety. Jestliže se 
použije lištový systém, půjde o řešení té-
měř dokonalé. Světlomety by měly být 
umístěny s určitým odstupem od skříně 
a mírně z boku, aby nebylo jejich svět-
lo zacloněno osobou pátrající po sluši-
vém oblečku. Světlometem se míní sví-
tidlo přiměřeného výkonu. Třeba s halo-
genovou žárovkou na malé napětí nebo 
s kompaktní zářivkou.

Šatny se osvětlují podobně jako šatní 
skříně v ložnici. Obvykle v nich je i zrca-
dlo, ale o něm již byla řeč.

Koupelna, WC

Stejně jako v jiných prostorách bytu, 
i v koupelně je třeba zajistit celkové osvětle-
ní. Stropní svítidlo obyčejně vyhoví. Je však 
třeba respektovat bezpečnostní předpisy, 
které vymezují použitelná svítidla (s jakým 
krytím před nebezpečným dotykem) a mís-
ta, která jsou pro jejich umístění přípustná. 

Opatrnost je nanejvýš na místě při řeše-
ní osvětlení zrcadla. Pardon, osoby zkou-
mající se v zrcadle. Vhodné je umístit li-
neární zdroje podél všech stran zrcadla 
nebo alespoň okolo bočních. U spodní 
hrany má smysl pro pány, aby dobře vi-
děli pod bradu při holení. 

Co se týče osvětlení záchodu, je řeše-
ní poměrně jednoduché. Obvykle posta-
čuje svítidlo v ose mísy nad dveřmi nebo 

na stropě. Jen je třeba je umístit tak, aby si 
čtenář nestínil.

Rada nakonec

Budujete-li nový byt, nebojte se udě-
lat raději o nějaký vývod pro světlo na-
víc. Jestliže snad zbude a nebude právě 
na stropě, řiďte se praktickým přístupem 
mé kamarádky – nadbytečné dráty pou-
žívá jako skobičky pro malebné obrázky. 
Dokonce po mém kratším naléhání upus-
tila od kovových rámečků.
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Obr. 3. Celkové 
osvětlení dílny je 
zajištěno přisaze-
nými zářivkovými 
svítidly – to umožňuje 
dělat práce s běžnou 
zrakovou náročností 
po celém půdory-
su (oprava auta 
nebo sekačky); nad 
pracovním stolem 
je obdobné svítidlo 
spuštěno níže; tak 
se zvýší osvětlenost 
nutná pro náročnější 
práce




