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Osvětlení obytných místností

Práce se světlem je mj. pro elektrikáře také 
tvůrčí výzvou. Laik má sice přibližné předsta-
vy o tom, jak by měly jeho místnosti vypadat, 
nicméně při plánování osvětlení si velmi čas-
to neví rady. A právě zde se nabízejí elektri-
kářům velmi dobré šance na uplatnění jejich 

odborných schopností a zkušeností. Světlo 
a osvětlení tvoří komplexní tématickou oblast, 
kde je odborné a kompetentní poradenství vel-
mi ceněno. Kdo se osvědčí jako dobrý porad-
ce pro osvětlení, bude u zákazníků považován 
také za spolehlivý zdroj informací pro nákupy 
světelné a osvětlovací techniky.

Světlo pro vidění a pohodu

Bydlení se světlem znamená utváření pro-
storu, navozování atmosféry a prožívání poci-
tu dobré pohody. Optický svět je tak důležitý 
proto, že člověk vnímá své okolí z osmdesáti 

procent zrakem. Světlo je „dobré“, je-li vě-
nována pozornost jeho světelnětechnickým 
a kvalitativním vlastnostem, mezi které patří:
o zrakový výkon

Přiměřená intenzita osvětlení umožňuje 
přesnější a jistější rozpoznávání věcí. Pro-
tože oslepující světlo ruší, je třeba dbát také 
na vhodné omezení oslnění.
o zraková pohoda

K příjemnému vidění přispívají podstat-
ným způsobem věrná reprodukce barev (mě-
řeno indexem reprodukce barev Ra – jeho 
hodnota se např. u žárovky pohybuje oko-
lo čísla 100, u ostatních světelných zdrojů je 
však zpravidla menší), jakož i vyvážené roz-
ložení jasu a doplňkové podíly vertikální in-
tenzity osvětlení.
o vizuální prostředí

Emocionálně příjemný celkový dojem je 
ovlivněn především barvou světla světelného 
zdroje, jasem, rozložením světla a stínu a také 
designem svítidel.

Světlo v místnosti plní tři hlavní osvětlo-
vací úlohy:

o celkové osvětlení – vytváří základní jas pro 
celý prostor,

o místní osvětlení – vytváří doplňkové cíle-
ně orientované světlo pro čtení, psaní, ku-
chyňské práce nebo stolování,

o zdůrazněné (akcentové) osvětlení – vytváří 
bodové světelné akcenty, které zpříjemňu-
jí celkový prostorový obraz.
Jediné svítidlo nemůže zmíněné osvětlo-

vací úlohy splňovat. V obývacím pokoji by 
např. měly být instalovány nejméně tři svíti-
dla. Jen tak je možné vytvořit příjemný pro-
storový pocit. Totéž platí o koupelně – tato 
místnost působí mnohem příjemněji, je-li 
stropní svítidlo doplněno dvěma samostatně 
zapínatelnými zrcadlovými svítidly.
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Osvětlení v soukromé sféře bydlení se může v dohledné době stát pro elektrořemeslo – 
samozřejmě za předpokladu odbornosti a kompetence v poradenství – lukrativním po-
lem působnosti. Elektrikáři, kteří mají kvalifikované vědomosti o osvětlení, mají tak dobré 
vyhlídky uspět na tomto trhu. Trvale rostoucí význam osvětlení zahrnuje kromě proble-
matiky dobrého vidění také oblast energetické účinnosti. Moderní světelné zdroje splňují 
v současné době oba tyto požadavky.

Obr. 1. Světlo směrované nahoru vytváří 
v obývacím pokoji příjemné prostředí

Obr. 2. Různé scénáře osvětlení v kuchyni
a) stropní bodové osvětlení,
b) pultové bodové osvětlení,
c) osvětlení pracovní plochy svítidlem umís-
těným pod kuchyňskou skříňkou
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Kolik luxů je správně?

Laici bývají často zmateni směrnými hodno-
tami pro intenzitu osvětlení, neboť jim jed-
notka lux nic neříká. V tomto případě by od-
borník odkázal laika na jednoduchá pravidla 
profesionálů, podle kterých se může orien-
tovat každý, tedy i laik. Pro osvětlení kan-
celářských prostorů požaduje evropská nor-
ma EN 12464 (Světlo a osvětlení – Osvětle-
ní pracovních prostorů) intenzitu osvětlení 
min. 500 lx na pracovišti – pro zrakově ná-

ročnější úkoly i více. Tuto hodnotu lze do-
cela dobře použít také pro domácnost. Pro 
projekty většího rozsahu se pro předběžné 
plánování osvětlení doporučuje využít ně-
který vhodný (bezplatný) program, jako je 
např. Dialux (http://www.dial.de) nebo Relux 
(http://www.relux.biz). Obecně lze říci, že 
hodnota osvětlení každé obytné místnosti 

by měla být min. 300 lx. Je-li to třeba nebo 
je-li pro určité situace požadováno méně 
světla, stačí k tomu použít stmívač. Akcen-
tové osvětlení je ostatně účinné pouze tehdy, 
je-li jasnější než okolní světlo. Při projekto-
vání osvětlení pro starší osoby je třeba počí-
tat s většími hodnotami u celkového i míst-
ního osvětlení, neboť s přibývajícím věkem 
roste světelná potřeba: pro docílení stejného 
dojmu jasu potřebuje šedesátiletý člověk dva-
krát více světla než dvacetiletý.

Kompetence v poradenství

Je třeba také zmínit rozdělení svítivos-
ti světelných zdrojů a s tím spojený výsled-
ný světelný účinek: Je smysluplné kombino-
vat, přinejmenším v obývacím pokoji, sví-

Obr. 5. V dět-
ském pokoji je 
vhodné flexi-
bilní osvětlení, 
které „roste“ 
s požadavky 
dítěte

Obr. 4. Stropní svítidla osvětlují vnitřek skříně

Obr. 3. Do-
předu stíněná 
svítidla umís-
těná po obou 
stranách zr-
cadla zajišťují 
dobré osvětlení 
obličeje bez 
stínů

tidla s přímým a nepřímým světlem. Každé 
svítidlo by mělo být samostatně zapínatelné, 
popř. je možné sloučení jednotlivých svítidel 
do světelných scén pomocí vhodného říze-
ní osvětlení. Stále větší oblibě se těší barev-
né světlo s programovatelným sledem barev. 
Dobrou volbu v tomto případě představují 
diody LED v barevném režimu červená–ze-
lená–modrá. V současné době vyvstává kro-
mě toho také otázka volby světelného zdro-
je. Od září 2009 do září 2012 jsou z trhu po-
stupně stahovány klasické žárovky a do roku 
2016 je budou pozvolna následovat halogeno-
vé světelné zdroje s nízkou třídou energetické 
účinnosti. Při eventuální výměně světelných 
zdrojů by měla být zákazníkovi nabídnuta od-
borná konzultace (např. má-li zákazník stmí-
vatelné světelné zdroje, je třeba věnovat po-
zornost tomu, aby byla nová svítidla vhodná 
pro instalovaný stmívačový typ apod.).

Světlo v obývacím pokoji

Obývací pokoj je centrem domácího ži-
vota. Koncepce osvětlení musí proto zohled-
ňovat nejrůznější úlohy osvětlení. Celkové 
osvětlení, např. stropním svítidlem, vytváří 

základní světelný obraz. Speciální světel-
né potřeby, např. pro čtení nebo pro sledo-
vání televize, uspokojí světelný zdroj umís-
těný u sedací soupravy, u stolku, jídelního 
nebo psacího stolu, u televize, před knihov-
nou atd.
Pro obývací pokoj platí:
o jednotlivá svítidla by měla být samostatně 

zapínatelná,
o režim stmívání vytváří útulné osvětlení,
o stolní a stojatá svítidla s otočnými nebo 

sklopným reflektory, jakož i svítidla s po-
hyblivým ramenem vytvářejí flexibilní 
osvětlení,

o řízené nepřímé světlo v horní části pokoje 
navozuje harmonickou atmosféru (obr. 1),

o obrazová svítidla a světlo v prosklených 
skříních dávají osvětlení akcenty.
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Světlo v kuchyni

Ani v kuchyni se nelze obejít bez dobré-
ho celkového osvětlení. Má-li světlo dosáh-
nout na pracovní plochu, musí směřovat boč-
ně shora na pracovní rovinu (obr. 2). Přitom je 
třeba dbát na to, aby kuchař (nebo kuchařka) 
pracující v kuchyni nezastiňoval svým tělem 
stropní světlo. Svítidla montovaná pod závěs-
nými skříňkami vytvářejí dobré světlo na pra-
covní ploše. Nad jídelní stůl se doporučuje in-
stalovat výškově nastavitelné závěsné svítidlo.
Pro kuchyň platí:
o osvětlení stolu by mělo respektovat veli-

kost a tvar plochy stolu,
o závěsná svítidla by měla být správně umís-

těna těsně nad výškou očí sedící osoby 
a asi 60 cm nad plochou stolu.

Světlo v koupelně

Nezbytné základní osvětlení v koupelně za-
jišťují stropní nebo nástěnná svítidla. Doplňko-
vé osvětlení vytvářejí nástěnná dopředu stíně-
ná svítidla, která se umísťují po obou stranách 
zrcadlové plochy. Tato svítidla zajišťují dobrý 
obraz obličeje a jednotlivých partií tváře bez 
stínů (obr. 3). U velkých zrcadel se doporučuje 
instalovat ještě jedno další svítidlo nad zrcadlo.
Pro koupelnu platí:
o všechna svítidla v bezprostřední blízkosti 

sprchy, vany a umyvadla musí být schvá-
lena pro používání ve vlhkých prostorech 
(DIN VDE 0100 Část 701: ČSN 33 2000-
-7-701 ed. 2 Elektrické instalace nízkého 
napětí – Část 7-701: Zařízení jednoúčelová 
a ve zvláštních objektech – Prostory s vanou 
nebo sprchou; mod IEC 60364-7-701:2006),

o intenzita osvětlení by měla být min. 300 lx.

Světlo v ložnici

Zde má světlo doplňkově k celkovému 
osvětlení tři stěžejní body: postel, zrcadlo 

a skříň. Při řešení osvětlení skříně se stropní 
svítidla nebo světlomety instalují ve vzdále-
nosti 50 až 80 cm od skříně tak, aby osvět-
lovaly vnitřek skříně (obr. 4). Pro níže polo-

žené police jsou vhodnější vestavná svítidla 
do nábytku.
Pro ložnici platí:
o stolní nebo nástěnná svítidla s otočnými 

a sklopnými reflektory, jakož i svítidla 
s pohyblivým ramenem umožňují flexibi-
litu osvětlení u postele,

o rozptýlené, měkké světlo je pociťováno 
jako příjemné, a proto se doporučuje ne-
používat u postele svítidla s úzce oriento-
vaným světlem,

o pro osvětlení zrcadla jsou vhodná dvě do-
předu stíněná nástěnná svítidla umístěná 
po obou stranách plochy zrcadla.

Obr. 6. Svítidlo pracovního stolu nesmí vytvá-
řet odrazy na obrazovce

Světlo v dětském pokoji

Uspořádání svítidel v dětském pokoji se 
řídí podle měnícího se využití pokoje v zá-
vislosti na věku dítěte (obr. 5). Neodmysli-
telné je dobré celkové osvětlení, aby mohly 
děti používat všechny oblasti svého pokoje 
při dostatečné intenzitě osvětlení.
Pro dětský pokoj platí:
o na převinovacím stole se vhledem k citli-

vosti dětí na světlo doporučuje jasné, ale 
nepřímé světlo,

o později, je-li dítě větší, bude potřebovat 
solidní otočné a sklopné svítidlo na psací 
stůl, které vytváří pracovní osvětlení pro 
dělání domácích úkolů,

o pro mladé počítačové nadšence je vhodné ne-
reflexní a neoslňující osvětlení nad psacím 
stolem, např. kancelářské zářivkové svítidlo.

Světlo v pracovním pokoji

Celkové osvětlení s převážně nepřímým 
světlem vytváří příjemné, rozptýlené a ne-
oslňující prostorové světlo. Svítidlo na pra-
covním stole, popř. stojaté svítidlo u pracov-
ního stolu je vhodné pro přímé osvětlení pra-
covní plochy. Mělo by být nastaveno tak, aby 
jeho světlo nevytvářelo odrazy na obrazov-
ce (obr. 6). Alternativním řešením může být 
stojaté kancelářské zářivkové svítidlo, jehož 
světlo vyzařuje nahoru pro osvětlení místnos-
ti a dolu pro osvětlení stolu.
Pro pracovní místnost platí:
o přílišné rozdíly v jasu unavují oči, proto 

by mělo být na pracovním stole zapnuto 
současně se svítidlem také celkové osvět-
lení,

o nejvhodnější jsou svítidla používaná v kan-
celářích.
Závěrem nezbývá než popřát elektrikářům, 

kteří se rozhodnou prosadit se v této oblasti 
podnikání, hodně zdaru.
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