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Výběrové řízení

Když pracuji na návrhu osvětlení, kte-
rý je součástí veřejné zakázky, nemohu 
do specifikace uvést výrobce ani konkrét-
ní typ svítidla. Proto dodám detailní tech-
nickou specifikaci použitých svítidel, kde 
je uvedeno, jaké parametry mají navržená 
svítidla mít, a v projektu je přesně speci-
fikováno, jaké parametry má mít osvětle-
ní jednotlivých prostor. Technická zprá-
va obsahuje magickou větu, že dodavatel 
není vázán na konkrétní výrobky, ale svíti-
dla musí splnit parametry uvedené v pro-
jektu, popř. je mohou překročit. Stejně 
tak parametry osvětlení prostorů musí spl-
ňovat normativní požadavky, které jsou 
v projektu uvedeny. Projekt je však vždy 
vypracován s konkrétními svítidly, proto-
že nemohu pracovat s abstraktními výrob-
ky. Musím najít funkční kompromis mezi 
estetickou vizí architekta a požadavky pří-
slušených norem na osvětlení navrhova-
ných prostorů. Toto všichni zúčastnění 
vědí, a tak žádají o „úvodní“ cenové na-
bídky, které jim slouží k získání konkrét-
ních navržených typů svítidel. A v tom-
to okamžiku přichází čas boje o to, kdo 
navrhne nižší cenu. V rámci boje o nižší 
cenu zůstávají ve hře jen nejzákladnější 
parametry navržených svítidel, jako jsou 
typ zdroje a jejich příkon, popř. rozměry 
svítidla. Na světě je řešení, které je nejlev-
nější. Je však nejlepší? Nikdo si snad dnes 
v éře konzumu a „rychlých peněz“ neu-
vědomuje, že nejnižší cena rovná se nej-
nižší kvalita. A tak se ceny srážejí a srá-
žejí, i za cenu nekompetentních náhrad.

V tomto okamžiku je nutné, aby inves-
tor věděl, kam až mohou náhrady jít. Je 

nezbytné, aby finální výběr svítidel schva-
loval autor projektu nebo nezávislý svě-
telný technik, který je honorován investo-
rem. Ovšem pozor! Návrh osvětlení často 
realizuje zastoupení jednotlivých výrob-
ců, kteří zpravidla nabízejí své služby ar-
chitektům a investorům zdarma. Mnohde 
tak byla degradována funkce světelného 
technika na někoho, kdo podporuje pro-
dej výrobků určité značky, v horším pří-
padě na někoho, kdo ví, kde se v progra-
mu pro návrh osvětlení vyskytuje tlačítko 
„toková metoda“. Neříkám, že to tak je 
vždy. I v zastoupeních výrobců se najdou 
špičkoví světelní technici, kteří se v pro-
blematice dokonale orientují a s nimiž 
je radost spolupracovat. Jejich úkolem 
je však prodat svítidla XYZ ze sortimen-
tu firem, které jejich zaměstnavatel zastu-
puje, nikoliv vyřešit problém investora. 
Proto si myslím, že institut nezávislého 
světelného konzultanta by měl své uplat-
nění a investorovi by byl schopen ušetřit 
prostředky při zachování kvality řešení. 

Světelný technik

Nezávislý konzultant, který se orien-
tuje v problematice osvětlení, je institut, 
který chybí v mnoha zemích, ale v mnoha 
dalších funguje, a to velmi dobře. Na ško-
lení v Rakousku jsem se ptal amerického 
dovozce svítidel, zda také navrhuje osvět-
lení. Povytáhl obočí, pohoršeně se na mě 
podíval a řekl: „To je přece práce světelného 
technika. Já jsem pouze prodejce.“ Velmi mě 
potěšilo, že někde je naše profese uznáva-
ná a ceněná. Narovnání vztahů a určení 
kompetencí jednotlivých profesí by „svět-
lařskému“ sektoru prospěla. Projektant 

by projektoval, prodejce prodával, elek-
trikář zapojoval to, co je v projektu na-
vrženo. Investor by investoval a za své 
peníze by získal kvalitu, kterou si objed-
nal. Každý by měl dělat to, co zná a umí, 
a hlavně to, co dělat má. 

Ve své praxi jsem se setkal s různými 
jevy. Viděl jsem realizace, kdy náhrady sví-
tidel vylepšily původní projekt, ale také 
náhrady, které výsledný dojem z realizace 
totálně zdegradovaly, a zničily tak ve vý-
sledku práci ostatních profesí. Setkal jsem 
se s paděláním svítidel a jejich prezentací 
jako výrobků prestižního výrobce, s falšo-
váním výpočtů, s  lhaním a podváděním 
investora, s falšováním měření osvětlení, 
se zkreslením výpočtů návratností, s  ne-
smyslnými návrhy úspor typu – odstra-
níme centrální bateriový systém a  uspo-
říme atd. atd.

Jsme však jen lidé a každý dělá to, co 
umí. Myslím si ale, že i v boji o zakázku 
by se měla dodržovat etika a nepsaná pra-
vidla. V českých zemích bývalo zvykem, 
že jsme nepoctivce a lháře zavřeli do koše 
a vymáchali ve Vltavě. A tak bych nechal 
na Kampě připravit několik košů. Jen 
tak, pro „sichr“.
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