
Obsah:
1. �vod ..................................................................................................................................... 1

2. Fyzik�ln� podstata denn�ho světla........................................................................................... 2

2.1 �vod ............................................................................................................................ 2

2.1.1 Slunce - prim�rn� zdroj energie ................................................................................. 2

2.1.2 Slunečn� z�řen� ......................................................................................................... 2

2.1.3 Podstata světla .......................................................................................................... 3

2.1.4 Denn� z�řen�, denn� světlo......................................................................................... 5

2.1.5 Denn� osvětlenost ..................................................................................................... 6

2.2 Kvalitativn� a kvantitativn� parametry ........................................................................... 6

2.2.1 Kvalitativn� krit�ria denn�ho osvětlen� ...................................................................... 6

2.2.2 Kvantitativn� krit�ria denn�ho osvětlen� .................................................................. 10

2.3 Dynamika denn�ho světla............................................................................................ 14

2.4 Vliv denn�ho světla na lidsk� organismus ................................................................... 16

2.4.1 Působen� UV z�řen�................................................................................................ 17

2.4.2 Působen� viditeln�ho z�řen� .................................................................................... 18

2.4.3 Působen� IR z�řen�.................................................................................................. 18

3. Uměl� osvětlen� ................................................................................................................... 19

3.1 Teoretick� rozbor světeln�ch zdrojů ........................................................................... 19

3.1.1 Parametry světeln�ch zdrojů ................................................................................... 19

3.2 Světeln� zdroje ........................................................................................................... 24

3.2.1 Ž�rovky.................................................................................................................. 24

3.2.2 Halogenov� ž�rovky............................................................................................... 26

3.2.3 Kompaktn� z�řivky ................................................................................................. 27

3.2.4 Line�rn� z�řivky ..................................................................................................... 29

3.2.5 Halogenidov� v�bojky............................................................................................ 31

3.2.6 Indukčn� v�bojky (bezelektrodov�)......................................................................... 32

3.2.7 Světeln� diody........................................................................................................ 34

3.3 Možnosti stm�v�n� světeln�ch zdrojů .......................................................................... 35

3.3.1 Vyp�n�n� (přep�n�n�) osvětlen�................................................................................ 36

3.3.2 Regulace sn�žen�m světeln�ho toku světeln�ch zdrojů............................................. 36

3.3.3 Možnosti regulace světeln�ch zdrojů ...................................................................... 37

3.3.4 Regulace s využit�m čidel osvětlenosti a př�tomnosti osob ...................................... 40



4. Sdružen� osvětlen� ............................................................................................................... 41

4.1 Normativn� požadavky................................................................................................ 41

4.1.1 Z�kladn� pojmy ...................................................................................................... 41

4.1.2 Denn� složka sdružen�ho osvětlen� ......................................................................... 42

4.1.3 Doplňuj�c� uměl� osvětlen� ..................................................................................... 42

4.2 Osvětlovac� soustavy denn�ho osvětlen� ...................................................................... 43

4.2.1 Z�kladn� rozlišen� osvětlovac�ch soustav................................................................. 44

4.2.2 �činnost osvětlen� .................................................................................................. 45

4.2.3 Osvětlovac� otvory ................................................................................................. 46

4.2.4 Regulace denn�ho osvětlen� a ochrana před nadměrn�m osluněn�m......................... 46

4.3 Osvětlovac� soustavy uměl�ho osvětlen� ..................................................................... 47

4.4 Požadavky na sdružen� osvětlen� ................................................................................ 50

5. Ř�d�c� syst�my na ř�zen� osvětlovac�ch soustav .................................................................... 51

5.1 Digit�ln� ř�zen�............................................................................................................ 51

5.1.1 Digit�ln� ř�zen� pomoc� rozhran� DSI ...................................................................... 51

5.1.2 Digit�ln� ř�zen� pomoc� rozhran� DALI ................................................................... 52

5.1.3 Aplikace DALI syst�mu do spr�vy budov............................................................... 54

5.1.4 DALI jako samostatn� syst�m ................................................................................ 54

5.1.5 DALI jako samostatn� podsyst�m........................................................................... 55

5.1.6 DALI jako z�visl� podsyst�m................................................................................. 56

6. N�vrh ř�zen� osvětlovac� soustavy ....................................................................................... 58

7. Ekonomick� vyhodnocen� osvětlovac� soustavy ................................................................... 62

Z�věr........................................................................................................................................... 66

Literatura .................................................................................. Chyba! Z�ložka nen� definov�na.

Seznam př�loh ........................................................................... Chyba! Z�ložka nen� definov�na.



1

1. Úvod
Ř�zen� uměl�ho osvětlen� v z�vislosti na osvětlen� denn�m pln� v oblasti osvětlovac�ch zař�zen� 

mimoř�dně v�znamnou �lohu.

Mezi hlavn� důvody regulace osvětlen� patř� dosažen� požadovan�ho osvětlen� s ohledem na 

vykon�vanou činnost, přizpůsoben� osvětlen� požadavkům uživatele, dosažen� požadovan�ho 

osvětlen� v z�vislosti na �rovni denn�ho světla a sn�žen� provozn�ch n�kladů na osvětlen�. 

V současnosti se ř�zen� osvětlen� prov�d� pomoc� různ�ch inteligentn�ch ř�d�c�ch syst�mů. Tyto 

syst�my umožňuj� ř�dit a ovl�dat osvětlovac� soustavu z hlediska maxim�ln�ho využit� denn�ho 

světla a př�tomnosti osob. Snahou modern�ch syst�mů ř�zen� osvětlen�, ale i cel�ho odvětv� světeln� 

techniky je přibližovat se vlastnostem a předevš�m neomezen�m možnostem denn�ho světla. 

Inteligentn� ř�d�c� syst�my plně využ�vaj� různ�ch senzorů a d�lkov�ch ovl�d�n�, kter� zvyšuj� 

komfort ř�zen� dan� osvětlovac� soustavy a přin�šej� v�znamn� �spory ve spotřebě elektrick� 

energie.

V současn�m obdob� je obor osvětlovac� techniky charakterizovan� digitalizac� měř�c�ch 

procesů. Modern� osvětlovac� soustavy k ř�zen� použ�vaj� syst�m DALI, digit�ln� ř�d�c� protokol, 

kter� v současnosti využ�vaj� všichni důležit� evropšt� v�robci elektronick�ch předřadn�ků a dalš�ch 

prvků ř�d�c� techniky.

Druh� kapitola v �vodu popisuje prim�rn� zdroj denn�ho světla a jeho jednotliv� složky z�řen�. 

D�le se zde seznamujeme s kvalitativn�mi a kvantitativn�mi parametry denn�ho světla. Je zde 

pops�na dynamika denn�ho světla a jak�m způsobem denn� světlo působ� na lidsk� organismus.

Světeln�m zdrojům je věnov�na dalš� kapitola, kter� popisuje světeln� zdroje použ�van� ve 

vnitřn�ch prostorech se zaměřen�m na možnost regulace těchto zdrojů a t�m dos�hnut� značn�ch 

�spor energie. 

Čtvrt� kapitola v �vodu seznamuje s normativn�mi požadavky sdružen�ho osvětlen�               

dle ČSN 36 0020-1. Popisuje z�kladn� požadavky  spolupůsoben� denn�ho a uměl�ho osvětlen�. 

D�le jsou zde uvedeny osvětlovac� soustavy denn�ho a uměl�ho osvětlen�.

P�t� kapitola se zab�v� ř�d�c�mi syst�my na ř�zen� osvětlovac�ch soustav. Seznamuje 

s digit�ln�m ř�zen�m elektronick�ch předřadn�ků pomoc� rozhran� DSI a DALI. 

Šest� kapitola obsahuje n�vrh ř�zen� osvětlovac� soustavy s ekonomick�m vyhodnocen�m. 

V praktick� č�sti  je proveden v�počet uměl�ho osvětlen� zpracovan� v programu RELUX 

Professional 2007. 
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2. Fyzik�ln� podstata denn�ho světla [1], [2]

2.1 �vod

Prim�rn�m zdrojem denn�ho světla je Slunce. Slunce a jeho z�řen� je od poč�tku jedn�m ze 

z�kladn�ch faktorů, kter� maj� za n�sledek vznik života na naš� zeměkouli a z�roveň tento život 

ovlivňuj� a d�le rozv�j�. Slunečn� z�řen� je hybnou silou pro z�kladn� a nejdůležitějš� chemickou 

reakc� na Zemi – fotosynt�zy, bez n�ž by život na Zemi nebyl možn�. 

2.1.1 Slunce - prim�rn� zdroj energie

Slunce je zdrojem denn�ho světla. Je �středn�m tělesem naš� slunečn� soustavy a jednou 

z mnoha hvězd naš� galaktick� soustavy. Tvar Slunce je přibližně kulovit�ho tvaru. Plochu, kterou 

vid� pozorovatel ze Země, naz�v�me fotosf�ra. Fotosf�ra je tvořena neprůhlednou vrstvou plynů 

v plazmatick�m stavu, nad kterou se nach�z� ještě řidš�, ale rozs�hlejš� vrstva chromosf�ry a 

kor�ny.

Z�kladn� �daje o Slunci

Poloměr r = 695 000 km

Povrch P = 6,07.1012 km3

Objem V = 1,412.1018 km3

Hmotnost m = 1,9891.1030 kg 

Středn� hustota ρ = 1,409 kg.dm-3  

Efektivn� povrchov� teplota Te = 5 770 K

Z�řiv� vizu�ln� teplota T = 6 050 K

Celkov� z�řiv� v�kon Q = 3,826.1026 J.s -1

St�ř� t ≈ 5.109 let

2.1.2 Slunečn� z�řen�

Slunečn� z�řen� je elektromagnetick� vlněn�, kter� odpov�d� toku fotonů. Slunečn� z�řen� je 

vyzařov�no fotosf�rou, chromosf�rou a kor�nou Slunce. 

Slunečn� z�řen� , kter� vych�z� ze Slunce m� širok� spektrum vlnov�ch d�lek v rozsahu 100 � 106

nm, kter� před vstupem do zemsk� atmosf�ry připom�n� spektrum absolutně čern�ho tělesa o 

povrchov� teplotě 6000 K. Množstv� přen�šen� energie je t�m větš�, č�m kratš� je d�lka 

elektromagnetick�ch vln. Slunečn� z�řen� se meziplanet�rn�m prostorem š�ř� rychlost� 299 792 458 

m.s-1. Světeln� paprsek překon� vzd�lenost mezi Sluncem a Zem� za 8 minut a 19 sekund.
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2.1.3 Podstata světla

Světlo je elektromagnetick� z�řen� s vlnovou d�lkou nach�zej�c� se mezi oblast� přechodu 

k rentgenov�mu z�řen� a oblasti přechodu k radiov�m vln�m. Z�řen� se d�le děl� na ultrafialov� 

z�řen�, viditeln� z�řen�, infračerven� z�řen�, kter� jsou charakterizov�na frekvenc� nebo vlnovou 

d�lkou.

Denn� světlo (D 65)

Obr. 2.1 Poměrn� spektr�ln� složen� denn�ho světla na vlnov� d�lce viditeln�ho z�řen�                

(380 nm až 780 nm)

Ultrafialov� z�řen� (UV)

Ultrafialov� z�řen� je optick� z�řen�, kter� m� vlnov� d�lky menš� než vlnov� d�lka viditeln�ho 

světla. 

Ultrafialov� z�řen� se nach�z� v oblasti vlnov�ch d�lek od 100nm do 400 nm., kter� před 

vstupem do zemsk� atmosf�ry tvoř� přibližně 7% z toku energie slunečn�ho z�řen�. Toto z�řen� se 

d�le děl� na tři oblasti:

UV-A 315 nm – 400 nm dlouhovlnn�

UV-B 280 nm – 315 nm středovlnn�

UV-C 100 nm – 280 nm kr�tkovln�

Viditeln� z�řen� 

Viditeln� z�řen� je optick� z�řen�, kter� je schopn� pomoc� zrakov�ho org�nu vyvolat zrakov� 

vjem. Meze oblasti viditeln�ho z�řen� jsou v rozmez� vlnov�ch d�lek (380 � 780) nm, vytv�řej�c� 

spektrum barev od fialov� po červenou a před vstupem do atmosf�ry tvoř� asi 48% energie 

z celkov�ho elektromagnetick�ho slunečn�ho z�řen�.

Spektrum barev viditeln�ho z�řen� v z�vislosti na vlnov� d�lce:

380 – 435 nm fialov� 565 – 600 nm žlut�

435 – 500 nm modr� 600 – 630 nm oranžov�

500 – 566 nm zelen� 630 – 780 nm červen�
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Infračerven� z�řen� (IR)

Infračerven� z�řen� je optick� z�řen�, kter� m� vlnov� d�lky větš� než vlnov� d�lky viditeln�ho 

světla. Infračerven� z�řen� se nach�z� v oblasti vlnov�ch d�lek od 780 nm do 1 mm a před vstupem 

do atmosf�ry tvoř� přibližně 45% z toku energie slunečn�ho z�řen�. Děl� se na oblasti:

IR-A 780 nm – 1400 nm kr�tkovlnn�

IR-B 1,4 μm – 3 μm středovlnn�

IR-C 3 μm – 1 mm dlouhovlnn�

Obr. 2.2 Křivky poměrn� světeln� �činnosti lidsk�ho oka V(λ), V�(λ ) podle CIE

Křivka V(λ) poměrn� spektr�ln� citlivosti odpov�d� standardn�mu fotometrick�mu pozorovateli 

pro fotopick� (denn�) viděn� a křivka V�(λ) pro skotopick� (nočn�) viděn�.

Fotopick� viděn� (za světla – denn� viděn�) nast�v� při jasov�ch �rovn�ch oka několika cd . m-2

cca. 3 cd . m-2 a křivka V(λ) m� maximum λmax = 555 nm t.z., že oko je nejcitlivějš� při fotopick�m 

viděn� na žlutozelenou barvu.

Skotopick� viděn� (za tmy – nočn� viděn�) nast�v� již při jasov�ch �rovn�ch několika setin cd . m-2

cca. 0,03 cd . m-2. Křivka V�(λ) dosahuje maxima při λmax = 517 nm t.z., že oko je nejcitlivějš� při 

skotopick�m viděn� na modrou barvu, kterou vn�m� intenzivněji než ostatn� barvy.
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2.1.4 Denn� z�řen�, denn� světlo 

Denn� z�řen� je osvětlen� denn�m světlem, kter� lze rozdělit na př�m� slunečn� světlo nebo na 

oblohov� (difuzn�) světlo. Denn� světlo představuje viditelnou č�st denn�ho z�řen�. Vznik 

jednotliv�ch složek denn�ho z�řen�, respektive (denn�ho světla) prostupem mimozemsk�ho 

slunečn�ho z�řen�  atmosf�rou je zobrazen na (Obr.2.3). Velikost jednotliv�ch složek z�řen� se 

měn� v z�vislosti na z�kalu atmosf�ry a na optick� nest�losti způsoben� oblaky.

Obr. 2.3 Orientačn� rozklad hlavn�ch složek slunečn�ho z�řen� 
(složky vznikl� rozptyln�m prostupem nebo odrazem jsou zn�zorněny č�rkovaně)

1 Slunečn� z�řen� absorbovan� atmosf�rou.
2 Slunečn� z�řen� zeslaben� rozptylem 8 a odrazem 5 v atmosf�ře dopadaj�c� př�mo na Zemi.
3 Slunečn� z�řen� dopadaj�c� na oblaka.
4 Ultrafialov� z�řen� absorbovan� ozonosf�rou.
5 Difuzn� z�řen� odražen� atmosf�rou.
6 Difuzn� z�řen� odražen� oblaky.
7 Difuzn� slunečn� z�řen� odražen� povrchem Země.
8 Difuzn� oblohov� z�řen� způsoben� rozptylem slunečn�ho z�řen� v zakalen� atmosf�ře.
9 Difuzn� oblohov� z�řen� způsoben� rozptylem slunečn�ho z�řen� oblaky.
10 + 11 Difuzn� z�řen� v�cen�sobně odražen� mezi oblaky a Zem�.
5 + 6 + 7 Difuzn� z�řen� odražen� zpět do meziplanet�rn�ho prostoru.
8 + 9 + 11 Oblohov� difuzn� z�řen� dopadaj�c� na Zemi.

Př�m� slunečn� světlo

Viditeln� č�st př�m�ho slunečn�ho světla. Př�m� slunečn� z�řen� dopad� na zemsk� povrch a 

tvoř� svazek prakticky rovnoběžn�ch paprsků, kter� je zeslaben po průchodu atmosf�rou.
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Oblohov� světlo

Viditeln� č�st; oblohov�ho světla. Oblohov� z�řen� vznik� předevš�m rozptylem př�m�ho 

slunečn�ho z�řen�. Oblohov� slunečn� z�řen� je ta č�st slunečn�ho z�řen�, kter� dopad� na zemsk� 

povrch po rozptylu př�m�ch slunečn�ch paprsků  molekulami vzduchu, č�sticemi aerosolu a oblaků 

a jin�ch č�stic vyskytuj�c�ch se v zemsk�m ovzduš�. Slunečn� paprsky jsou při průchodu 

atmosf�rou pohlceny, rozpt�leny a na zemsk� povrch dopadaj� jako z�řen� rozpt�len� (difuzn�).

Oblohov� světlo je d�le tvořeno i světlem vznikl�m odrazem mezi povrchem Země a oblaky popř. 

jin�mi č�sticemi v atmosf�ře.

Osvětlenost se vztahuje k venkovn� nezacloněn� horizont�ln� rovině ta je nejnižš� od hustě 

zatažen� oblohy nebo od jasn� oblohy bez z�kalu. Se zvyšuj�c�m se z�kalem se do určit�ch mez� 

osvětlenost oblohov�m světlem zvyšuje.

2.1.5 Denn� osvětlenost

Jedn� se o osvětlenost, kter� je způsobena denn�m světlem na horizont�ln�m povrchu Země. 

Jde o osvětlenost způsobenou př�m�m slunečn�m z�řen�m a oblohov�m světlem. Tato osvětlenost 

b�v� zmiňov�na jako součinnost obou z�řen�, proto se i u n�s setk�v�me s n�zvem glob�ln� 

(celkov�) osvětlenost. Celkov� denn� osvětlenost je určena vztahem:

obsg EEE  (2.1)

kde, gE je denn� (celkov�) osvětlenost (lx), 

sE je osvětlenost př�m�m slunečn�m světlem (lx), 

obE je osvětlenost difuzn�m oblohov�m světlem (lx). 

2.2 Kvalitativn� a kvantitativn� parametry [11]

2.2.1 Kvalitativn� krit�ria denn�ho osvětlen�

Kvalitativn�mi parametry jsou rovnoměrnost denn�ho osvětlen�, jasov� poměry, rozložen� 

světeln�ho toku a směrov� �činky denn�ho světla, oslněn� a barevn� řešen� ploch v interi�ru. 

Kvalitativn� parametry by měly b�t prověřeny i pro jin� stavy venkovn�ho osvětlen�, než je 

zatažen� obloha v zimě. Zvl�ště je riziko v�skytu oslněn� při jasn� obloze a při př�m�m slunečn�m 

světle.
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 Rovnoměrnost denn�ho osvětlen�

Rovnoměrnost denn�ho osvětlen� určujeme pomoc� činitele denn� osvětlenosti (č.d.o.) jako 

pod�l nejmenš� ku největš� hodnotě v s�ti bodů na vodorovn� srovn�vac� rovině dle vztahu.

max

min

D
Dr  (2.2)

kde, r rovnoměrnost denn�ho osvětlen� (-),
minD je minim�ln� hodnota činitele denn� osvětlenosti v hodnocen�m prostoru (%),

maxD je maxim�ln� hodnota činitele denn� osvětlenosti v hodnocen�m prostoru (%).

Rovnoměrnost osvětlen� je založena na skutečnosti, že při stř�dav�m pohledu do m�st v�ce a 

m�ně osvětlen�ch, vid�me v m�stech m�ně osvětlen�ch tak� m�ně detailů, než bychom viděli 

v m�stech rovnoměrně osvětlen�ch. Je to způsobeno neust�lou adaptac� zraku na změnu jasu č�mž 

doch�z� k �navě zraku.

Dosažiteln� rovnoměrnost denn�ho osvětlen� �zce z�vis� na druhu denn�ho osvětlen�, rozložen� 

a vlastnostech osvětlovac�ch konstrukc� i na odrazn�ch vlastnostech osvětlovan�ho prostoru.

U bočn�ho osvětlen� se vzrůstaj�c� vzd�lenost� od oken se rovnoměrnost osvětlen� zmenšuje. 

Nejnižš� hodnota č. d. o. bude v zadn� č�sti m�stnosti a nejvyšš� hodnota v bl�zkosti oken.  U 

horn�ho osvětlen� jako plošn�ho osvětlovac�ho syst�mu je rovnoměrnost osvětlen� z�visl� na 

plošn�m rozm�stěn� osvětlovac�ch prvků a na charakteristice rozložen� světeln�ho toku. V prostoru 

s horn�m osvětlen� lze dobře doc�lit vyšš� hodnoty požadovan� rovnoměrnosti osvětlen�.

S rovnoměrnost� osvětlen� souvis� vnitřn� odražen� složka činitele denn� osvětlenosti, kter� 

v důsledku mnohon�sobn�ch odrazů v osvětlovan�m prostoru pom�h� vyrovnat rozd�ly osvětlen� 

v prostoru.

Hodnota rovnoměrnosti denn�ho osvětlen� v prostor�ch, kde se vyžaduje jen minim�ln� činitel 

denn� osvětlenosti, nem� b�t ve tř�d�ch zrakov�ch činnost� I až IV menš� než 0,2. Ve tř�dě V menš� 

než 0,15. Ve tř�d�ch I až III se požaduje rovnoměrnost osvětlen� nejm�ně 0,3.

 Jasov� poměry

Zrakov� vjem předmětů, prostoru souvis� s veličinami jasu, kontrastu jasu a poměru jasů. Jasy 

v zorn�m poli pozorovatele maj� b�t uspoř�d�ny tak, aby nejvyšš� hodnoty byly v m�stě 

pozorovan� podrobnosti a postupně se snižovaly od bl�zk�ho okol� ke vzd�len�mu okol� až 

k perifern� oblasti zorn�ho pole. Tak� jasy v horn� č�sti zorn�ho pole maj� b�t vyšš� než jasy 

v doln� č�sti zorn�ho pole. Pokud se v zorn�m poli vyskytuje vyšš� jas nesouvis�c� se zrakov�m 

�kolem může způsobit některou z forem oslněn�. Podobně je tomu u n�zk�ho jasov�ho kontrastu 
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mezi pozorovanou podrobnost� a jej�m okol�m může u mal�ch detailů způsobit, že budou viděny 

s velkou zrakovou n�mahou nebo je neuvid�me vůbec.

�pravy vjemov�ch poměrů můžeme doc�lit �pravou činitele odrazu světla v okol� pozorovan�ho 

předmětu, zvětšen�m pozorovan� podrobnosti, přisvětlen�m podrobnosti směrovan�m uměl�m 

světlem vhodn�ho spektra barev.

 Rozložen� světeln�ho toku a směrov� �činky denn�ho světla

Rozložen�m světeln�ho toku rozum�me směr světeln�ho toku a jeho difuzoru či směrovost. 

Směrov� �činky denn�ho světla lze určit v každ�m bodě směrem, ve kter�m převl�d� největš� 

hodnota osvětlenosti. Pokud je rozd�l mezi hodnotami osvětlenosti v dan�m bodě do různ�ch směrů 

mal�, pak u tohoto osvětlen� nenast�vaj� v�razn� směrov� �činky, hovoř�me o tzv. difuzn�m 

osvětlen�.

Pokud v někter�m směru hodnota osvětlenosti nadměrně převyšuje nad ostatn�mi směry, pak 

toto osvětlen� považujeme za v�razně směrov�. V převažuj�c�m směru osvětlen� se za předměty 

vytv�ř� st�ny, kter� usnadňuj� prostorov� viděn� a rozlišov�n� tvarů.

V�razn�ch směrov�ch �činků denn�ho světla lze doc�lit např. využit�m př�m�ho slunečn�ho 

světla, využit�m oblohov�ho světla jen z jist�ho směru nebo koncentrac� oblohov�ho světla 

osvětlovac�mi otvory do určit�ho směru.

Denn� osvětlen� se navrhuje tak, aby bylo rozložen� světeln�ho toku ve vnitřn�ch prostorech 

budov v souladu s povahou zrakov� činnosti a polohou pozorovatele. Pro zrakovou činnost, 

zejm�na při pr�ci pravou rukou, se doporučuje převažuj�c� směr osvětlen� z lev� strany, př�padně 

zleva zepředu. 

Na vhodn�m rozložen� jasn�ch a tmav�ch ploch z�vis� zrakov� pohoda. Pro nam�havou 

zrakovou činnost je důležit� zajistit dostatečn� kontrast mezi pozorovan�m detailem a jeho 

bl�zk�m pozad�m. Pro vytvořen� podm�nek zrakov� pohody doporučuje ČSN 730580-1 dodržet tyto 

hranice poměrů průměrn�ch jasů v zorn�m poli pozorovatele (viz Obr.2.4):

 Mezi pozorovan�m předmětem jeho pozad�m 1:1 až 3:1;

 Mezi pozorovan�m předmětem a vzd�len�mi tmav�mi plochami 1:1 až 10:1;

 Mezi pozorovan�m předmětem a vzd�len�mi světl�mi plochami 1:1 až 1:10.

Jas osvětlovac�ch otvorů při průhledu na oblohu nebo při oz�řen� sluncem nesm� při běžn�m 

směru pohledu uživatelů vnitřn�ho prostoru způsobovat oslněn�. Při �hlu menš�m než 60� od 

obvykl�ho směru pohledu nem� poměr jasů pozorovan�ho předmětu a oblohy překročit hodnotu 

1:200.
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Obr. 2.4 Limity poměrů průměrn�ch jasů v zorn�m poli pozorovatele

 Oslněn�

Oslněn� je pociťov�no jako nepř�zniv� stav zraku, při kter�m je pociťov�na zrakov� nepohoda. 

Při vyšš�m stupni oslněn� se zhoršuje až znemožňuje viděn�. Př�činou oslněn� je př�tomnost vyšš�ho 

jasu v zorn�m poli v porovn�n� s jasem adaptačn�m, př�padně překročen� schopnosti adaptace 

zraku. Rozpozn�v�me různ� druhy oslněn� podle různ�ch hledisek.

Oslněn� podle stupně působen�:

 rušiv� oslněn� – způsobuje nepř�jemn� pocit, rozptyluje pozornost, ale nemus� zhoršovat 

činnost zraku (oslněn� psychologick�);

 omezuj�c� oslněn� – zhoršuje zrakovou činnost, zvyšuje �navu;

 oslepuj�c� oslněn� – znemožňuje viděn� ještě určitou dobu po z�niku oslněn� (oslněn� 

fyziologick�).

Oslněn� podle př�činy:

 absolutn� oslněn� – způsoben� vysok�mi jasy v zorn�m poli, na kter� se zrak nemůže 

adaptovat;

 přechodov� oslněn� – při n�hl� změně adaptačn�ho jasu;

 oslněn� kontrastem – nejdůležitějš� z hlediska světeln� techniky – nast�v�, když jas 

oslňuj�c�ho zdroje je větš� než jas adaptačn�;

 oslněn� z�vojov� – vznik�, je-li před pozorovan�m pozad�m prostřed� s vyšš�m jasem.

Oslněn� podle um�stěn� oslňuj�c�ho zdroje v zorn�m poli:

 oslněn� osov�, centr�ln�;

 oslněn� okrajov�, perifern�.



10

Oslněn� podle cesty světla od oslňuj�c�ho zdroje k oku pozorovatele:

 oslněn� př�m�;

 oslněn� odrazem – vznik� odrazem světla od leskl�ch povrchů v zorn�m poli, proto se ve 

vnitřn�ch prostorech doporučuje už�vat matn�ch, neleskl�ch povrchů.

Hodnota jasu slunce v exteri�ru může dos�hnout cca 1,5.109 cd.m-2, jas oblohy v zenitu podle 

druhu oblačnosti a v�šky slunce nad horizontem až 2.104 cd.m-2. Pokud uvažujeme ztr�ty světla při 

prostupu osvětlovac�mi konstrukcemi, pak můžeme ř�ci, že jas slunce a oblohy může 

v nepř�zniv�ch př�padech vyvolat v interi�rech budov některou z uveden�ch verz� oslněn�.

Proto se mus� vnitřn� prostory budov chr�nit před vnik�n�m př�m�ho slunečn�ho světla v těch 

př�padech, kdy by mohlo zhoršovat zrakovou pohodu a oslňovat, zvl�ště u činnost� tř�dy I až IV. 

Kde nen� požadavkem prosluněn�, mohou se osvětlovac� otvory orientovat na neslunečnou stranu; u 

ostatn�ch prostorů se může použ�t pevn�ch nebo pohybliv�ch zař�zen� pro regulaci př�m�ho 

slunečn�ho světla. Způsobů regulace je mnoho, jejich volba m� b�t takov�, aby nejl�pe vyhovovala 

dan�m požadavkům a přitom byla hospod�rn�.

 Barevn� řešen� ploch v interi�ru

S barvou povrchů souvis� jejich odrazivost, kter� m� vliv na množstv� světla v uzavřen�m 

prostoru. Pro obytn� a občansk� stavby se doporučuje kolorita povrchů takov�, aby hodnoty 

činitele odrazu světla hlavn�ch povrchů vnitřn�ch prostorů byly v nov�m stavu v tomto rozmez�:

 Činitele odrazu světla stropu min. 0,75 – barva b�l�;

 Stěny – světl� s činitelem odrazu světla 0,5; dosaženo u barev b�l�, žlut�, kr�mov�, světle 

modr� apod.;

 Činitele odrazu světla, nejbližš�ch ploch soused�c�ch s osvětlovac�mi otvory min. 0,75; 

ostěn�, okenn� r�my;

 Činitel� odrazu světla podlahy min 0,3 (uvažov�n ve v�počtu); barva světle zelen�, světle 

modr�, světle šed�, b�žov�;

 Činitel odrazu světla ter�nu 0,1 (tr�vn�k, živičn� povrch).

2.2.2 Kvantitativn� krit�ria denn�ho osvětlen� 

 Činitel denn� osvětlenosti (D)

Činitel denn� osvětlenosti, dř�ve označov�n p�smenem  e v současnosti dle ČSN 73 0580 

značen p�smenem D je z�kladn� parametr, kter� se použ�v� k hodnocen� a vz�jemn�mu 

porovn�v�n� prostorů s denn�m světlem. Jeho použit� vypl�v� z relativn� jednoduchosti v�počtu, 



11

interpretace a měřen�, i když z hlediska vn�m�n� světla zrakem je rozhoduj�c� jas a kontrast jasu 

v pozorovan�ch ploch.

Činitel denn� osvětlenosti je poměr vnitřn� osvětlenosti E dan� roviny př�m�m i odražen�m 

oblohov�m světlem a současn� venkovn� osvětlenosti ehE nezast�něn� vodorovn� roviny za 

předpokl�dan�ho nebo zn�m�ho rozložen� jasu oblohy. Př�spěvky př�m� složky slunečn�ho světla 

jsou u obou osvětlenost� vyloučeny.

V hodnotě činitele denn� osvětlenosti bodu dan� roviny jsou br�ny v �vahu vlivy zasklen�, 

nečistoty atd. Při v�počtu osvětlen� interi�ru je př�spěvek př�m�ho slunečn�ho světla nutno br�t 

v �vahu odděleně.

Činitel denn� osvětlenosti D se ud�v� v procentech a je určen vztahem:

100
ehE

ED (2.3)

kde, D činitel denn� osvětlenosti (%),
E je osvětlenost bodu dan� roviny (lx),

ehE je srovn�vac� osvětlenost v bodě venkovn� nezast�něn� roviny (lx).

Činitel denn� osvětlenosti m� tři složky, rozlišen� podle toho, odkud denn� světlo na osvětlovanou 

srovn�vac� rovinu ve vnitřn�m prostoru dopad� ( viz Obr. 2.5).

Obr. 2.5 Složky činitele denn� osvětlenosti

Hodnoty činitele denn� osvětlenosti jsou stanoveny za předpokladu rovnoměrně zatažen� 

oblohy s gradac� jasu podle CIE, což je určen� stav oblohy odpov�daj�c� zimn�m měs�cům při 

tmav�m ter�nu. Pro stanoven� činitele denn� osvětlenosti D a jeho tř� složek v�počtem je d�n vztah:

ieo DDDD  (2.4)

kde, oD je oblohov� složka činitele denn� osvětlenosti  (%),

eD je vnějš� odražen� složka činitele denn� osvětlenosti (%),
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iD je vnitřn� odražen� složka činitele denn� osvětlenosti (%).

Oblohov� složka činitele denn� osvětlenosti ( Do )

Oblohov� složka činitele denn� osvětlenosti se ud�v� v procentech a stanov� se podle vztahu:

100
eh

o
o E

ED (2.5)

kde, oD je oblohov� složka činitele denn� osvětlenosti (%), 

oE je osvětlenost bodu dan� roviny oblohov�m světlem (lx),

ehE je srovn�vac� osvětlenost v bodě venkovn� nezast�něn� roviny (lx).

Vnějš� odražen� složka činitele denn� osvětlenosti ( De )

Vnějš� odražen� složka je ovlivněna mnohon�sobn�m odrazem světla mezi různ�mi vnějš�mi 

odrazn�mi povrchy navz�jem, včetně odrazu od okoln�ho ter�nu. Vnějš� odražen� složka činitele 

denn� osvětlenosti se ud�v� v procentech a stanov� se podle vztahu:

100
eh

e
e E

ED (2.6)

kde, eD je vnějš� odražen� složka činitele denn� osvětlenosti (%),

eE je osvětlenost bodu dan� roviny vnějš�m odražen�m světlem (lx),

ehE je srovn�vac� osvětlenost v bodě venkovn� nezast�něn� roviny (lx).

Vnitřn� odražen� složka činitele denn� osvětlenosti ( Di )

Vnitřn� odražen� složka vznik� působen�m všech př�m�ch toků od oblohy, přek�žek, okoln�ho 

ter�nu aj. na všechny povrchy v m�stnosti po jejich v�cen�sobn�m odrazu k bodu hodnocen�. 

Světeln� toky dopadaj�c� do bodu hodnocen� př�mo od oblohy a vnějš�ch přek�žek se započ�t�vaj� 

samostatně jako oblohov� nebo vnějš� odražen� složka osvětlenosti. Po odrazu se �častn� vzniku 

vnitřn� odražen� složky.

Vnitřn� odražen� složky činitele denn� osvětlenosti se ud�v� v procentech a stanov� podle vztahu: 

100
eh

i
i E

ED (2.7)
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kde, iD je vnitřn� odražen� složka činitele denn� osvětlenosti (%),

iE je osvětlenost bodu dan� roviny vnitřn�m odražen�m světlem(lx),

ehE je srovn�vac� osvětlenost v bodě venkovn� nezast�něn� roviny (lx).

Činitel denn� osvětlenosti se stanovuje na vodorovn� srovn�vac� rovině, obvykle ve v�šce 0,85 

m nad podlahou, pokud nen� v jin�ch př�padech předpisem určena jin� v�ška nebo jin� rovina 

(např. baz�n – srovn�vac� rovinou  je vodn� hladina). Průměrn� hodnota činitele denn� osvětlenosti 

se  určuje z hodnot zjištěn�ch v pravideln� s�ti bodů na srovn�vac� rovině. Krajn� body jsou 

obvykle um�stěny 1 m od stěn, mezilehl� body jsou vhodně zvoleny tak, aby byla dobr� představa o 

velikosti činitele denn� osvětlenosti v cel�m prostoru.

Vz�jemn� vzd�lenost kontroln�ch bodů se vol� podle dan�ho prostoru. V mal�ch prostorech 

nebo prostorech s velkou nerovnoměrnost� osvětlenost� se vol� vzd�lenost bodů 1 až 2 metry, 

v rozs�hlejš�ch prostorech se vzd�lenosti v kontroln�ch bodech vhodně zvětšuj�. 

Hodnoty činitele denn� osvětlenosti jsou stanoveny za podm�nky rovnoměrně zatažen� oblohy 

s gradac� jasu podle CIE, což je určen� stav oblohy odpov�daj�c� zimn�m měs�cům při tmav�m 

ter�nu.

Pro pracovn� prostory se normuj� minim�ln� a průměrn� hodnoty činitele denn� osvětlenosti 

uveden� v Tab. 2.1.

Tab. 2.1  Tř�děn� zrakov�ch činnost� a hodnoty činitele denn� osvětlenosti dle ČSN 73 0580-1
Hodnota č.d.o. 

v %Tř�da 
zrak. 
čin.

Charakteristika 
rizika zrakov� 

činnosti

Poměrn� 
pozorovac� 
vzd�lenost

Př�klady zrakov�ch činnost� minim. 
Dmin

prům. 
Dmax

I mimoř�dně 
přesn� 3330 a větš�

Nejpřesnějš� zrakov� činnost s omezenou 
možnost�, s požadavkem na vyloučen� chyb v 

rozlišen�, nejobl�benějš� kontrola.
3,5 10

II velmi přesn� 1670 až 
3330

Velmi přesn� činnosti při v�robě a kontrole, 
velmi přesn� r�sov�n�, ručn� ryt� s velmi 

mal�mi detaily, velmi jemn� uměleck� pr�ce
2,5 7

III přesn� 1000 až 
1670

Přesn� v�roba a kontrola, r�sov�n�, technick� 
kreslen�, obt�žn� laboratorn� pr�ce, n�ročn� 

vyšetřov�n�, jemn� šit�, vyš�v�n�.
2 6

IV středně přesn� 500 až 1000 Středně přesn� v�roba a kontrola, čten�, psan�, 
obsluha strojů, běžn� laboratorn� pr�ce. 1,5 5

V hrubš� 100 až 500

Hrubš� pr�ce, manipulace s předměty a
materi�lem, konzumace j�dla a obsluha, 
oddechov� činnosti, z�kladn� a rekreačn� 

tělov�chova, ček�n�.

1 3
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VI velmi hrub� menš� než 
100

Udržov�n� čistoty, sprchov�n� a myt�, 
převl�k�n�, chůze po komunikac�ch př�stupn�ch 

veřejnosti.
0,5 2

VII celkov� 
orientace - Chůze, doprava materi�lu, skladov�n� hrub�ho 

materi�lu, celkov� dohled. 0,25 1

Minim�ln� hodnoty činitele denn� osvětlenosti maj� b�t splněny  v cel�m posuzovan�m 

prostoru, průměrn� hodnoty se kontroluj� v prostorech s horn�m denn�m osvětlen�m nebo 

kombinovan�m (horn�m i bočn�m) denn�m osvětlen�m v př�padě, že je pod�l bočn�ho osvětlen� 

menš� než polovičn�.

Pracovn� prostory lze rozdělit na funkčně vymezen� č�sti s různou n�ročnost� na zrakovou 

pr�ci (tř�du zrakov� činnosti). Toto rozdělen� splňuje svoji funkci při bočn�m denn�m osvětlen�, 

pokud lze č�st prostoru u oken využ�t pro n�ročnou zrakovou činnost. V takto odstupňovan�m 

osvětlen� se určuj� mezn� hodnoty jen v dan� č�sti prostoru. Odstupňovan� osvětlen� je vhodn� 

zvl�ště v půdorysně rozs�hl�ch vnitřn�ch prostorech s bočn�m i horn�m osvětlen�m.

Požadavky na nejmenš� hodnoty činitele denn� osvětlenosti podle Tab. 2.1  se zvyšuj� za těchto 

okolnost�:

 při mal�m kontrastu jasů nebo barev mezi pozorovan�m kritick�m detailem a jeho 

bezprostředn�m okol�m. Za mal� kontrast se považuj� jasy 2:1 a 1:2,

 je-li doba pozorov�n� omezena na kr�tk� časov� okamžik (např. 1 sekunda a m�ně) nebo 

při rychl�m pohybu pozorovan�ho předmětu nebo pozorovatele,

 může-li chyba nebo nepřesnost v pozorov�n� způsobit hav�rii, uraz atd.,

 při st�ř� nadpolovičn� většiny uživatelů vnitřn�ho prostoru nad 40 let,

 při někter�ch zrakov�ch vad�ch uživatelů prostoru,

 při v�skytu zvl�štn�ch činitelů zhoršuj�c�ch viděn� (kouř, p�ra atd.).

2.3 Dynamika denn�ho světla [3], [4], [5]

Velikost intenzity slunečn�ho z�řen� v dan�m čase na dan�m m�stě souvis� nejen se stavem 

atmosf�ry, ale i s pohybem slunce po obloze. Intenzita denn�ho osvětlen� i jeho barva se v průběhu 

dne měn� podle denn� a ročn� doby, podle zeměpisn� š�řky a podle stavu oblohy. V našich 

zeměpisn�ch podm�nk�ch se pohybuje difuzn� oblohov� složka denn�ho osvětlen� (př�m� slunečn� 

světlo nen� ž�douc� a tud�ž se ve v�počtech nezohledňuje) po většinu dne v rozsahu cca 5000 –

20.000 lx v zimn�m obdob� a cca 10.000 – 40.000 lx po zbytek roku. Při požadavku ČSN 73 0580 
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na minim�ln� činitel denn�ho osvětlen� 1,5 (vyj�dřeno v procentech horizont�ln� dif�zn� složky 

denn�ho osvětlen� venku na nezast�něn� ploše) na pracovišt�ch s trval�m pobytem osob tyto 

hodnoty odpov�daj� intenzitě přirozen�ho osvětlen� 75lx – 600lx na nejhůře osvětlen�ch pracovn�ch 

m�stech ještě odpov�daj�c�ch hygienick�m předpisům. V prostor�ch bl�zko oknům nebo pod 

světl�ky jsou tyto hodnoty až 5-ti n�sobně vyšš�. 

Dynamičnost denn�ho světla je jev, kter� si člověk př�liš neuvědomuje, protože venkovn� 

prostřed� a denn� světlo jsou pro něj st�le přirozen�. Pr�vě dynamičnost denn�ho světla př�znivě 

ovlivňuje naši v�konnost, n�ladu a celkovou psychickou pohodu.

Lze jednoznačně ř�ci, že denn� světlo vzhledem ke sv�mu spektr�ln�mu složen� a dynamick�m 

vlastnostem nen� při současn�m stavu světeln� techniky nahraditeln� světlem z uměl�ch zdrojů.

Průběhy glob�ln� a difuzn� osvětlenosti [6]

zatažen� obloha polojasn� obloha polojasn� obloha jasn� obloha

Obr. 2.6  Průběhy glob�ln� a difuzn� osvětlenosti
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Spektrum slunečn�ho z�řen� [6]

Obr. 2.7 Spektrum slunečn�ho z�řen� s vloženou křivkou spektr�ln� citlivosti lidsk�ho oka

2.4 Vliv denn�ho světla na lidsk� organismus [2]

Vliv světla na lidsk� organismus se uplatňuje př�mo, za neust�l�ch změn množstv� tohoto 

z�řen� (l�to, zima, den, noc), ale tak� nepř�mo, působen�m na jeho životn� prostřed�, na klimatick� 

podm�nky.

Lidsk� organismus je bytostně spjat s pravideln�m stř�d�n�m světla a tmy, dne  a noci. Tato 

z�konitost, dan� rotačn�m cyklem Země, vedla v životě člověka k pravideln�m změn�m, kter� 

označujeme jako biorytmy (řecky „bios“ znamen� život, „rytmy“ představuj� pravideln� opakov�n� 

nějak�ho děje. Biorytmy jsou všeobecně ned�lnou souč�st� života a z jejich pravideln�ch intervalů 

opakov�n� můžeme odvozovat jist� z�konitosti. Světlo tak� v�znamně ovlivňuje lidskou psychiku, 

n�ladu, chov�n� a jedn�n�. 

Důležitou vlastnost� biorytmů je perioda. Je d�na dobou trv�n� jednoho cyklu. Podle d�lky 

periody biorytmy děl�me na:

 Ultradi�nn� (perioda je kratš� než 20 hodin);

 Cirkadi�nn� – denn� (perioda trv� 20 – 28 hodin);

 Infradi�nn� (perioda trv� d�le než 28 hodin);
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 Lunární (perioda čin� 4 t�dny; 

 Cirkanuální – ročn� (s periodou 10 – 14 měs�ců, přibližně jeden rok).

Biologick� rytmy prob�haj� i v neperiodick�m prostřed�, např. ve tmě, při uměl� izolaci jedince 

bez informace o vnějš�m čase. Rytmy tedy neř�d� pravideln� změny ve vnějš�m prostřed�, ale jsou 

vnitřn�. Z toho plyne, že pravideln� rytmy jsou vnucov�ny cel�mu organismu pomoc� vnitřn�ch 

biologick�ch hodin.

Narušen� biorytmů přin�š� člověku různ� obt�že, od m�rn�ch pocitů nepohody, poruchy sp�nku 

až k z�važn�m zdravotn�m pot�ž�m a onemocněn�m. Obvykle se s těmito obt�že setk�vaj� lid� při 

rychl�ch leteck�ch cest�ch spojen�ch s velk�m posunem časov�ho p�sma, ale tak� při pr�ci ve 

stř�dav�ch či nočn�ch směn�ch.

Velice z�važnou př�činou narušen� cirkadi�nn�ch rytmů je dlouhodob� pobyt v prostřed� 

s velmi n�zk�mi hladinami osvětlenosti. Nedostatek světla se u někter�ch jedinců projevuje tzv. 

syndromem sez�nn� deprese, označovan� SAD (seasonal affective disorder), kter� se objevuje 

hlavně v zimn�m obdob� a na jaře ustupuje.

2.4.1 Působen� UV z�řen�

Ultrafialov� z�řen� a jeho působen� na lidsk� organismus lze posoudit ze dvou hledisek:

 Zdravotn� �činek, tohoto z�řen� spoč�v� nejen v baktericidn�m působen�, tj. v likvidaci 

choroboplodn�ch z�rodků (obytn� m�stnosti, učebny škol a předškoln�ch zař�zen�ch, v m�stnostech 

zdravotnick�ch zař�zen�, aj.), ale i v jeho pod�lu na metabolismu v�pn�ku a fosforu v těle a d�le je 

nezbytn� pro tvorbu vitam�nu D.

 Negativn�m �činkem UV z�řen� je při jeho před�vkov�n� sol�rn� z�nět kůže, 

charakterizovan� zčerven�n�m a otoky s n�sledn�m zes�len�m svrchn� vrstvy kůže a pigmentac�. 

Chronick�m �činkem slunečn�ho z�řen� mohou b�t degenerativn� změny kůže včetně tvorby 

zhoubn�ch n�dorů.

�činky na organizmus

UV z�řen� vyvol�v� v živ�ch organismech fotochemick� změny spojen� s tvorbou 

biologick�ch aktivn�ch l�tek. Z�řen� UV reguluje a normalizuje vegetativn� nervov� syst�m zvl�ště 

při prahov�ch a podprahov�ch d�vk�ch pro eryt�m (kr�tkodob� zčerven�n� pokožky). Uvolněn� 

působ� na oběhov� funkce, krevn� tlak, srdečn� puls, plicn� ventilaci i zv�šen� svalov� s�ly. 

Navozuje pocit svěžesti a v�konnosti. 
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2.4.2 Působen� viditeln�ho z�řen�

�činky na kůži

Nejzn�mějš�m �činkem viditeln�ho z�řen� na kůži je fotolytick� disociace bilirubinu v krevn�m 

s�ru novorozenců, u kter�ch se po narozen� projev� novorozeneck� žloutenka. Jej� l�čbou se 

předejde možn�mu poškozen� mozku. M�sto často už�van� v�měny krve je použita fototerapie 

modr�m nebo b�l�m viditeln�m světlem. Bilirubin je absorbov�n max. při 459 nm.

�činky na zrak

Viditeln� z�řen� zprostředkov�v� proces viděn� a působ� na lidsk� endokrinn� syst�m.

2.4.3 Působen� IR z�řen�

Infračerven� z�řen� je vn�m�no člověkem přev�žně povrchem těla jako působen� tepla. Z�řen� 

pronik� do pokožky a svalů, rozšiřuje krevn� c�vy, což umožňuje lepš� cirkulaci krve a t�m se 

urychluje hojiv� proces a utišuj� se bolesti. Individu�lně navozuje pocit svěžesti a v�konnosti.
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3. Uměl� osvětlen�

3.1 Teoretick� rozbor světeln�ch zdrojů [3]

Ke vzniku světla v současn�ch světeln�ch zdroj�ch doch�z� z hlediska druhu dod�van� energie a 

l�tky, ve kter� se energie měn� na světelnou prostřednictv�m těchto tř� z�kladn�ch principů:

 inkadescenc� - tepeln�m buzen�m, kter� vznik� při zahř�t� pevn� l�tky na vysokou teplotu

 vybuzen�m atomů v elektrick�m poli

 luminiscenc� pevn�ch l�tek

3.1.1 Parametry světeln�ch zdrojů

Parametry světeln�ch zdrojů lze rozdělit na kvantitativn� a kvalitativn�:

Mezi kvantitativn� parametry světeln�ch zdrojů patř�:

 vyz�řen� světeln� tok Φ (lm) 

 elektrick� př�kon P (W) 

 měrn� světeln� v�kon (př�kon) η (lm.W-1) 

 Měrn� světeln� v�kon η (lm.W-1)

Důležit� veličina pro vz�jemn� porovn�n� světeln�ch zdrojů. Tento parametr je důležit� zvl�ště 

pro uživatele, projektanty, kteř� potřebuj� zn�t celkov� př�kon osvětlovac� soustavy. V současn� 

době se tento parametr st�v� z�kladem v�běru světeln�ho zdroje. Přehled měrn�ch v�konů různ�ch 

typů světeln�ch zdrojů je v Tab. 3.1.

P


 (3.1)

kde,  měrn� v�kon (lm.W-1),
 světeln� tok (lm),
P elektrick� př�kon (W).
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Tab. 3.1 Přehled měrn�ch v�konů světeln�ch zdrojů

Druh světeln�ho zdroje Př�kon (W) Měrn� v�kon (lm.W-1)
Obyčejn� ž�rovka CLASSIC čir� 15 – 200 6 – 15
Halogenov� ž�rovka 12V STANDARD 10 – 50 14 – 18 
Halogenov� ž�rovka 12V IRC 25 – 65 20 – 26
Kompaktn� z�řivka 5 – 30 48 – 63
Line�rn� z�řivka T8 STANDARD 10 – 58  65 – 90
Line�rn� z�řivka T5 HE 14 – 35 78 – 94 
Line�rn� z�řivka T5 HO 24 – 80 67 – 77 
Rtuťov� v�bojka 50 – 1000 36 – 57 
Vysokotlak� sod�kov� v�bojka 50 – 1000 88 – 130 
Halogenidov� v�bojka s křemenn�m hoř�kem 70 – 2000 78 – 100 
Halogenidov� v�bojka s keramick�m hoř�kem 35 – 250 94 – 103 
N�zkotlak� sod�kov� v�bojka 18 – 180 100 – 178 
LED do 100

Kvalitativn� parametry světeln�ch zdrojů:

 životnost zdroje T (hod)

 barevn� pod�n�

 st�lost světelně-technick�ch parametrů

Při v�běru světeln�ch zdrojů pro danou aplikaci se d�le přihl�ž� na důležit� vlastnosti jako 

geometrick� rozměry, tvar, hmotnost, teplota chromatičnosti, distribuce a možnost �pravy 

světeln�ho toku. Samostatnou č�st tvoř� pořizovac� a provozn� n�klady.

 Životnost  světeln�ho zdroje [T] = h (hodina)

Život  světeln�ho zdroje je doba funkce zdroje do chv�le, kdy přestal splňovat stanoven� 

požadavky. Obvykle se ud�v� v hodin�ch. V průběhu provozu prob�haj� ve světeln�m zdroji různ� 

pochody, kter� maj� za př�činu postupn� změny jeho parametrů, a stanovuj� tak dobu jeho funkce. 

V tomto spojen� je zaveden pojem užitečn� a fyzick� život. 

Užitečn� život je doba činnosti zdroje, během kter� si jeho parametry udržuj� hodnoty 

nach�zej�c� se v určit�ch předepsan�ch mez�ch. Např. u z�řivek je užitečn� život stanoven 

jako doba, během n�ž neklesne jejich světeln� tok pod 70% poč�tečn� hodnoty.

Fyzick� život je celkov� doba sv�cen� do chv�le �pln� ztr�ty provozuschopnosti (např. u 

ž�rovky do přerušen� vl�kna, u v�bojky do ztr�ty schopnosti zap�lit v�boj).

Z tohoto plyne, že č�m větš� je doba života světeln�ho zdroje, t�m jsou menš� n�klady na �držbu 

osvětlovac�ch soustav.
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 Index pod�n� barev [Ra] =(%)

Pod�n� barev uměl�ch světeln�ch zdrojů by mělo b�t věrohodn� jak jej zn�me u denn�ho světla 

nebo od světla teplotn�ch zdrojů (ž�rovek). Měř�tko �rovně vjemu barev se č�selně vyjadřuje 

pomoc� všeobecn�ho indexu pod�n� barev Ra v rozsahu  100 � 0. Index pod�n� barev Ra = 100 

maj� takov� zdroje, kter� zn�zorňuj� barvy nejvěrněji, stejně jako světlo denn�. Naopak index 

pod�n� barev Ra = 0 maj� světeln� zdroje, kter� vyzařuj� všechen světeln� tok na jedin� vlnov� 

d�lce např. n�zkotlak� sod�kov� v�bojka, proto nemůže doch�zet k rozezn�n� barev, jelikož tyto 

barvy nejsou ve spektru obsaženy. Minim�ln� hodnoty všeobecn�ho indexu pod�n� barev jsou 

uvedeny v normě ČSN EN 12464-1. Dle normy pro administrativn� prostory (kancel�ře) – psan�, 

psan� na stroji, čten�, zpracov�v�n� dat  Ra ≥ 80. Světeln� zdroje s indexem pod�n� barev menš� 

než Ra 80 nesm� b�t použity ve vnitřn�ch prostorech, v nichž osoby pracuj� nebo pob�vaj� 

dlouhodobě. V z�vislosti na indexu pod�n� barev rozlišujeme několik stupňů pod�n� barev podle 

Tab. 3.2.

Tab. 3.2 Vz�jemn� vztah stupně a indexu pod�n� barev

Stupeň barevn�ho pod�n� Index barevn�ho pod�n� RA

1A > 90
1B 80 – 90 
2 60 – 80 
3 40 – 60 
4 20 – 40  

 Teplota chromatičnosti [Tc] = (K) (resp. n�hradn� teplota chromatičnosti pro zdroje, kter� 

nemaj� spojit� spektrum – v�bojky)

Použ�v�me ji k vystihnut� barevn�ch vlastnost� světla; u teplotn�ch světeln�ch zdrojů (ž�rovky) 

odpov�d� teplotě vl�kna, u v�bojov�ch světeln�ch zdrojů odpov�d� ekvivalentn�mu teplotn�mu 

zdroji s podobn�m spektr�ln�m složen�m, jak� m� dan� v�bojov� světeln� zdroj. Přehled teplot 

chromatičnosti pro různ� typy světeln�ch zdrojů je v Tab. 3.3.

Tab. 3.3 Teplota chromatičnosti a n�hradn� teplota chromatičnosti různ�ch světeln�ch zdrojů 

světla

Druh světeln�ho zdroje TC (K)
Z�řivka SKYWHITE 8000
Z�řivka DAYLIGHT denn� b�l� 6000 – 6500
Jasn� obloha 6500
Slunce v l�tě v poledne 5500

Z�řivka COOLWHITE b�l� 3000
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Slunce při z�padu 3500 – 4000
Ž�rovka, z�řivka teple b�l� 2700
Plamen sv�čky 1800

U světeln�ch zdrojů rozlišujeme tři z�kladn� kategorie barvy světla v z�vislosti na teplotě 

chromatičnosti viz. Tab. 3.4.

Tab. 3.4 Skupiny barevn�ho t�nu světla světeln�ch zdrojů
Barevn� t�n 

světla N�hradn� teplota chromatičnosti Tcp (K)

teple b�l� < 3300
neutr�lně b�l� 3300 až 5000
chladně b�l� > 5000

Pro běžn� použit� v interi�rech jsou vhodn� zdroje od cca 2700 K (běžn� ž�rovka, z�řivka 

s velmi tepl�m odst�nem) do 6500 K (z�řivky nebo halogenidov� v�bojky v proveden� studen� 

b�l�).

Se zvyšuj�c� se teplotou chromatičnosti dan�ho typu světeln�ho zdroje kles� pomoc� křivky 

spektr�ln� citlivosti lidsk�ho oka jeho světeln� tok, z�roveň i měrn� světeln� v�kon a naopak.

Z hlediska emocion�ln�ho jsou tepl� odst�ny světla vn�m�ny jako uklidňuj�c� a vytv�řej� 

př�jemnou �tulnou a sp�še odpočinkovou atmosf�ru, zat�mco studen� odst�ny jako aktivačn� a 

motivačn�, vhodn� pro věcn� ovzduš� a pr�ci s vysok�m nasazen�m viz. Obr. 3.1.

Obr. 3.1 Vliv teploty chromatičnosti na emocion�ln� vn�m�n� atmosf�ry m�stnosti
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Obr. 3.2 Kruithoffův diagram: Vhodn� rozsah intenzit pro danou teplotu chromatičnosti [6]

 St�lost světelně - technick�ch parametrů

Souvis� s provozn�mi vlastnostmi světeln�ch zdrojů. Jedn� se o časovou z�vislost, kterou lze 

formulovat jako rychlou nebo pomalou:

Rychl�mi změnami jsou předpokl�d�ny změny parametrů např. světeln�ho toku v z�vislosti na 

nap�jec�m napět� o frekvenci 50 Hz. Světeln� tok kol�s� s dvojn�sobnou frekvenc� a hloubka 

kol�s�n� z�lež� na setrvačn�ch vlastnostech světeln�ho zdroje. Tento jev může způsobit 

stroboskopick� jev, kter� se st�v� nebezpečnou z�ležitost� v někter�ch provozech, zvl�ště 

v provozech s točiv�mi stroji. Mezi dalš� rychl� změny patř� změny světeln�ho toku v z�vislosti na 

kol�s�n� efektivn� hodnoty napět�. Toto kol�s�n� je způsobeno provozem někter�ch spotřebičů jako 

např. elektrick� obloukov� pece (neline�rn� spotřebiče). Rušivě ovlivňuje zrakov� vjem zejm�na 

kol�s�n� světeln�ho toku v oblasti frekvence 8 – 12 Hz. Na kol�s�n� napět� jsou nejcitlivějš� 

ž�rovky. Mezi rychl� změny se tak� poč�taj� změny parametrů v souvislosti s n�během světeln�ho 

zdroje po zapnut� k nap�jec� s�ti. Ž�rovky a z�řivky nab�haj� t�měř okamžitě, zat�mco parametry 

v�bojkov�ch sv�tidel jako světeln� tok, proud a př�kon se ust�l� až po několika minut�ch.    

Pomal�mi změnami se rozum� z�vislost parametrů světeln�ch zdrojů na statick�ch změn�ch 

napět�, což se vyjadřuje pomoc� kř�žov�ch charakteristik. Mezi pomal� změny tak� považujeme 

změny parametrů způsoben� st�rnut�m světeln�ch zdrojů. Během jejich doby života světeln� tok 

kles�. Např�klad u ž�rovek se sn�ž� po 1000 hod. provozu světeln� tok na 90 %. U v�bojkov�ch 
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sv�tidel se požaduje, aby po uplynut� 70 % doby života neklesl světeln� tok pod 70 % hodnoty, 

kter� byla naměřena po 100 hodin�ch provozu. 

3.2 Světeln� zdroje [7], [8], [9]

3.2.1 Ž�rovky

Klasick� ž�rovky patř� st�le mezi nejrozš�řenějš� světeln� zdroje. Patř� do skupiny teplotn�ch 

světeln�ch zdrojů, kde z�kladem funkce všeobecně je určit� způsob zahř�v�n� těles na teploty, při 

nichž se objevuje viditeln� z�řen�. Charakteristickou vlastnost� všech teplotn�ch zdrojů je spojit� 

spektrum vyzařovan�ho světla, maj�c�ho př�jemn� tepl� odst�n navozuj�c� př�jemnou atmosf�ru. 

Z toho důvodu patř� ž�rovky mezi nejvyhled�vanějš� světeln� zdroje použiteln� pro všeobecn� 

osvětlov�n�.

Obr.3.3 Př�klad ž�rovky

Princip:

Vlastn�m zdrojem z�řen� je vl�kno, kter� je vyrobeno z tenk�ho wolframov�ho dr�tku (o 

průměru od 10μm do 120μm v z�vislosti na př�konu) svinut�ho do jednoduch� nebo dvojit� spir�ly. 

Elektrick� proud prot�k� t�mto vl�knem a způsobuje jeho ohřev a t�m i vyzařov�n� v oblasti 

viditeln�ho spektra elektromagnetick�ho vlněn�. Spir�lovit� tvar vl�kna umožňuje vyšš� �činnost a 

redukuje tepeln� ztr�ty. Vl�kno je uloženo ve vnitřn�m prostoru skleněn� baňky. Tento prostor je 

vyčerp�n (vakuum), zbytky než�douc�ch plynů (zvl�ště kysl�ku a vod�ku) jsou pohlceny (červen�m 

fosforem nebo nitridem fosforu) nanesen�m na vl�kno, t�m dojde k zabr�něn� hořen�. N�pln� 

ž�rovek vyšš�ch v�konů b�v� argon nebo krypton s př�měs� dus�ku, kter� zabraňuje vzniku v�boje 

mezi z�vity vl�kna. 

Př�tomnost inertn�ho plynu:

 snižuje rychlost vypařov�n� vl�kna, 

 umožňuje zv�šit jeho teplotu, a z�roveň i měrn� v�kon ž�rovky při zachov�n� života, 
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 omezuje čern�n� baňky, a zlepšuje t�m stabilitu světeln�ho toku během sv�cen�.

Světeln� tok a měrn� v�kon př�konov� řady ž�rovek jsou uvedeny v Tab. 3.5.

Tab. 3.5 Světelně technick� parametry obyčejn�ch ž�rovek 25 až 200 W při jmenovit�m 
napět� s�tě 230 V

Př�kon ž�rovky (W) 25 40 60 75 100 150 200
Světeln� tok (lm) 230 430 730 960 1380 2220 3150
Měrn� v�kon (lm/W) 9,2 10,75 12,2 12,8 13,8 14,8 15,75

V�hody:

 vhodn� tvar, jednoduch� konstrukce, mal� rozměry a mal� hmotnost, n�zk� cena,

 spojit� spektrum vyzařovan�ho světla (př�jemn� tepl� odst�n), teplota 

chromatičnosti (2700 až 2900 K),

 vynikaj�c� pod�n� barev Ra = 100,

 okamžit� start bez blik�n�, stabiln� sv�cen� bez m�h�n� (způsoben� dostatečnou 

tepelnou setrvačnost� vl�kna) a prakticky okamžit� ust�len� světeln�ho toku po 

připojen� na s�ť,

 nap�jen� bez použit� předřadn�ch syst�mů,

 n�zk� vliv okoln� teploty na parametry ž�rovky.

Nev�hody:

 mal� měrn� v�kon okolo 9 až 15 lm.W-1 (ten je možno zv�šit zv�šen�m teploty 

vl�kna (až na hodnotu přibližně 50 lm.W-1), odpov�daj�c� teplotě t�n� wolframu, 

avšak při nulov�m životě, 

 kr�tk� doba života okolo 1000 hodin,

 velk� pokles světeln�ho toku v průběhu života a v�razn� z�vislost parametrů 

ž�rovek, zvl�ště života na nap�jec�m napět�.

Přes všechny v�še uveden� pozitivn� vlastnosti ještě určitou dobu budou obyčejn� ž�rovky 

nejrozš�řenějš�m světeln�m zdrojem, avšak jejich pod�l na celkov�m množstv� vyr�běn�ch 

světeln�ch zdrojů se bude trvale zmenšovat. Hlavn� pod�l postupn�ho vyřazov�n� z provozu je 

jejich n�zk� energetick� �činnost přeměny elektrick� energie na světelnou asi 7 %, zbytek energie 

se přeměn� v než�douc� teplo. Jistě tomu přispěj� i nov� z�kony vstupuj�c� v platnost ve vyspěl�ch 

průmyslov�ch zem�ch t�kaj�c�ch se �spor energie. V současn� době už však maj� v�robci 

světeln�ch zdrojů vhodnou n�hradu do existuj�c�ch sv�tidel v podobě halogenov�ch ž�rovek.
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3.2.2 Halogenov� ž�rovky

Halogenov� ž�rovky jsou ž�rovky plněn� plynem s př�měs� halogenů nebo jin�ch sloučenin. 

Patř� t�ž jako klasick� ž�rovky mezi teplotn� světeln� zdroje. Halogenov� ž�rovky poskytuj� 

př�jemn� svěž�, b�l� světlo. Ž�rovky jsou t�ž velmi kompaktn�, z toho plynou širok� možnosti jejich 

použit�, zvl�ště v přesn�m směrov�n� světeln�ch paprsků a proto se hod� pro osvětlov�n� bytů a 

kancel�ř�.  

Obr. 3.4 Př�klad halogenov� ž�rovky

Princip:

U klasick� ž�rovky bylo hlavn�m procesem vypařov�n� wolframov�ho vl�kna a usazov�n� 

atomu wolframu na stěn�ch baňky, č�mž doch�z� ke sn�žen� světeln�ho toku ze ž�rovky. 

N�sledkem b�v� přerušen� vl�kna a ukončen� života ž�rovky. Naproti tomu u halogenov�ch 

ž�rovek doch�z� uvnitř baňky k tzv. kruhov�mu procesu. Kruhov� proces způsobuje, že vypařen� 

wolfram z vl�kna se v bl�zkosti baňky slučuje s halogenem na př�slušn� halogenid wolframu. Ten 

se vlivem teplotn�ho pole vrac� zpět k vl�knu, kde se rozpad� na wolfram a voln� halogen. 

Uvolněn� halogen se znovu �častn� reakce, kdežto atomy wolframu zvyšuj� tlak wolframov�ch par 

v těsn� bl�zkosti vl�kna, a omezuj� tak jeho vypařov�n�. V�sledkem tohoto uzavřen�ho cyklu je 

čist� baňka, na n�ž se v průběhu sv�cen� neusazuje wolfram. T�m se nejen zvyšuje světeln� tok, ale 

prodlužuje se doba života vl�kna, a tedy i cel� ž�rovky.

Kruhov� proces je z�kladn�m předpokladem pro v�razn� přednosti halogenov�ch ž�rovek:

 v důsledku vyšš� teploty vl�kna vyšš� světeln� tok,

 vlivem st�l� obnovy povrchu vl�kna je delš� doba života až dvojn�sobně oproti 

klasick�m ž�rovk�m,

 st�l� intenzita světeln�ho toku, protože nedoch�z� ke znečištěn� povrchu baňky,

 kompaktn� tvar mus� odpov�dat tepeln�m požadavkům kruhov�ho procesu.
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Parametry:

 měrn� v�kon cca. 22 lm.W-1,

 index pod�n� barev Ra = 100,

 doba života okolo 2000 hodin.

V�hody:

 spojit� spektrum vyzařovan�ho světla (př�jemn� b�l� světlo), teplota chromatičnosti 

2900 až 3100 K,

 vynikaj�c� pod�n� barev Ra = 100,

 okamžit� start bez blik�n�,

 vyšš� �činnost přeměny elektrick� energie na světelnou,

 kompaktn� rozměry ž�rovky, umožňuj�c� konstruovat menš� a materi�lově 

�spornějš� sv�tidla.

Nev�hody:

 n�ročnějš� proces v�roby, zvl�ště u ž�rovek s n�zk�m př�konem - pod 100 W na 

s�ťov� napět�,

 vyšš� cena,

 u ž�rovek na mal� napět�  nutno použ�t konvekčn� nebo elektronick� transform�tor,

 velk� z�vislost jejich parametrů na nap�jec�m napět�, i omezen� možnost stm�v�n� 

– při dlouhodobějš�m provozu na nižš�m napět� již neprob�h� kruhov� proces. 

V současn� době se na trhu v oblasti halogenov�ch ž�rovek objevuje mnoho atraktivn�ch 

novinek jak na s�ťov� napět� tak i n�zk� napět�. Ž�rovky na mal� napět� se staly m�dn� z�ležitost� 

ve světeln� technice. Důležitou věc� i přes všechny v�hody je si třeba uvědomit, že halogenov� 

ž�rovka patř� mezi teplotn� zdroje s poměrně velmi n�zkou energetickou �činnost�. Halogenov� 

ž�rovky neumožňuj� po dostatečně dlouhou dobu sv�cen� poskytnout vyšš� �činnost než                

20 až 26 lm.W-1. Touto hodnotou je i vymezena oblast použit�, k n�mž patř� zvl�ště bytov� 

osvětlen�, sc�nick� osvětlen�, prom�tac� technika, dekorativn� osvětlen� v�loh, muze� a galeri� a 

osvětlen� automobilů.

3.2.3 Kompaktn� z�řivky 

Kompaktn� z�řivky d�ky sv�m převl�daj�c�m kladn�m parametrům si postupně našly sv� m�sto

ve světeln� technice. Zvl�šť zaj�mav� jsou kompaktn� z�řivky s integrovan�m elektronick�m 

předřadn�kem a klasickou z�vitovou patic�. Jejich v�voj je velmi dynamick�, neust�le je rozšiřov�n 
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jejich sortiment, zmenšov�ny jejich vnějš� rozměry, zvyšov�na jejich �činnost a prodlužov�n jejich 

život.

827 LUMILUX teple b�l�

Obr. 3.5 Př�klad kompaktn� z�řivky se spektrem z�řen�

Princip:

P�ry rtuti jsou vlivem elektrick�ho pole mezi elektrodami vybuzeny k emisi neviditeln�ho UV 

z�řen�. Na vnitřn� straně trubice je nanesena vrstva tvořen� směs� dvou (zelen�ho a červen�ho – u 

teplejš�ch barev) nebo tř� (zelen�ho, červen�ho, modr�ho – u barev s vyšš� teplotou chromatičnosti) 

tzv. �zkop�smov�ch  luminoforů, jejichž maximum z�řen� se nach�z� v červen�, zelen�, popř.

modr� oblasti viditeln�ho spektra. V�boj sv�t� ve směsi par rtuti a vz�cn�ho plynu (např. argonu).

Kompaktn� z�řivky lze rozdělit do tř� skupin:

 kompaktn� z�řivky jako �sporn� možnost ž�rovek,

 kompaktn� z�řivky pro zvl�šť mal� sv�tidla,

 kompaktn� z�řivka jako zmenšen� proveden� za line�rn� z�řivky.

V�hody:

 měrn� v�kon od 50 do 100 lm.W-1 (při porovn�n� s klasickou ž�rovkou odpov�d� 80% 

�spory elektrick� energie),

 velmi dobr� index pod�n� barev Ra > 80, u speci�ln�ch typů až 90,

 dobře vypadaj� (velk� vyzařovac� plocha – n�zk� jasy),

 dlouh� doba života u předn�ch v�robců až 20 tis�c hodin.

Přednosti provozu kompaktn�ch z�řivek s elektronick�m předřadn�kem:

 okamžit� start bez blik�n�,

 odolnost proti čast�mu sp�n�n�,

 delš� doba života,

 stabiln� provoz bez kmit�n� světeln�ho toku, potlačen� stroboskopick�ho jevu.
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Nev�hody:

 z�vislost světeln�ch parametrů na teplotě okoln�ho prostřed�,

 vliv četnosti zap�n�n� na jejich dobu života,

 omezen� horn� hranice př�konu vypl�vaj�c� z možnost� n�zkotlak�ho v�boje,

 rychlost n�běhu světeln�ho toku na jm. hodnotu až za určitou dobu,

 provoz s el. předřadn�kem pracuj�c�m na vysok� frekvenci (30 až 40 kHz),  způsobuj�c� 

harmonick� v nap�jec� s�ti.

Nab�dka kompaktn�ch z�řivek s dobr�mi technick�mi parametry je na trhu velmi širok� a existuje 

v každ�m př�padě vhodn� možnost n�hrady za ž�rovku, a dos�hnou tak v�razn�ch �spor za 

elektrickou energii. V�voj kompaktn�ch z�řivek s integrovan�m předřadn�kem je zaměřen na 

zmenšen� celkov� d�lky. Zmenšen� je doc�leno použit�m zcela nov� kombinace patice G28d a j� 

odpov�daj�c� obj�mky, kterou je sv�tidlo vybaveno. Na celkov�m zkr�cen� se tedy pod�l� nejen 

z�řivka, ale i obj�mka.

3.2.4 Line�rn� z�řivky

Z�řivky jsou n�zkotlak� rtuťov� v�bojky. N�zkotlak� v�boj v par�ch rtuti vyzařuje jen cca. 2 %

viditeln�ho z�řen� a v�ce než 60 % v oblasti neviditeln�ho UV z�řen�. UV z�řen� se v z�řivce 

transformuje na viditeln� z�řen� luminoforem, kter� je v jedn� nebo v�ce vrstv�ch nanesen na 

vnitřn� straně skleněn� trubice. Tyto světeln� zdroje jsou většinou trubicovit�ho tvaru, nebo jsou 

jejich trubice různě tvarovan� (např. z�řivky kruhov�ho nebo tvaru U).

840 LUMILUX studen� b�l�

Obr. 3.6 Př�klad line�rn� z�řivky se spektrem z�řen�

Princip:

Ve skleněn� trubici jsou vlivem elektrick�ho pole mezi elektrodami vybuzeny p�ry rtuti, ve 

kter�ch doch�z� k emisi neviditeln�ho UV z�řen�. V z�vislosti na typu použit�ho luminoforu lze 

doc�lit různ�ho spektr�ln�ho složen� vyzařovan�ho světla. Ned�lnou souč�st� všech v�bojov�ch 
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sv�tidel je předřadn� př�stroj. Po zap�len� v�boje je napět� na z�řivce menš� než napět� nap�jec�. Na 

tlumivce vznikne �bytek napět�, kter� omez� proud tekouc� z�řivkou. Nejrozš�řenějš�m předřadn�m 

př�strojem v současn�ch světeln�ch zdroj�ch je induktivn� tlumivka od n�ž se postupně opoušt� 

z důvodu nehospod�rnosti. Nahrazuje ji mnohem �spornějš� vysokofrekvenčn� elektronick� 

předřadn�k, kter� přisp�v� k vyšš�mu světeln�mu komfortu a delš� době života.

Výhody:

 vysok� měrn� v�kon, dosahuj�c� při vysokofrekvenčn�m nap�jen� až 104 lm.W-1 (při 35�C) 

 index pod�n� barev Ra = 80,

 širok� nab�dka zdrojů o př�konu od 4 do 200 W,

 širok� nab�dka barev vyzařovan�ho světla (s teplotou chromatičnosti 2700 až 17 000 K),

 s použit�m vysokofrekvenčn�ch předřadn�ků doc�l�me – rychl� start bez blik�n�, stabiln� 

sv�cen� bez m�h�n�, potlačen� stroboskopick�ho jevu.

Doba životnosti z�řivek je ovlivněna druhem provozu. Při provozu s induktivn�mi tlumivkami je 

doba života cca. 10 000 h, kdežto při provozu s elektronick�mi předřadn�ky se pohybuje okolo 

18 000 h. 

Nevýhody:

 z�vislost světeln�ho toku na teplotě okoln�ho prostřed�,

 potřeba předřadn�ch a startovac�ch př�strojů, kter� se pod�l� na sn�žen� měrn�ho v�konu,

 vliv počtu zapnut� na životnost z�řivky,

 rychlost n�běhu světeln�ho toku na jm. hodnotu až za určitou dobu.

 obsah rtuti v z�řivce, kdy s nimi po ukončen� života nakl�d�me jako s nebezpečn�m 

odpadem. 

Pro z�řivky je zaveden� jednotn� syst�m označov�n�, kter� umožňuje snadnějš� orientaci 

v parametrech z�řivek:

L AB / XYZ

L – všeobecn� označen� line�rn� z�řivky

AB – př�kon z�řivky (W)

X – index pod�n� barev Ra

YZ – prvn� dvě č�slice z n�hradn� teploty chromatičnosti Tk

Př�klad:

L 36 / 840 je line�rn� z�řivka s př�konem 36W, s indexem pod�n� barev Ra > 80 a s n�hradn� 

teplotou chromatičnosti Tk = 4000 K.
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Nové trendy:

Použit� modern�ch z�řivek typu T5 o průměru trubice 16mm, kter� jsou hospod�rnějš� až o 20 % 

oproti z�řivk�m typu T8 o průměru 26mm. Z�řivky T5 maj� tyto v�hody:

 vyšš� měrn� v�kon,

 vyšš� �činnost, způsobenou menš�mi rozměry,

 �spornějš� provoz s elektronick�m předřadn�kem,

 �spora materi�lu sv�tidla.

V�voj v oblasti line�rn�ch z�řivek je předevš�m zaměřen na ekologičnost v�roby, doc�len� 

snižov�n�m množstv� rtuti v z�řivce až na hodnotu přibližně 3 mg splňuj�c� nově vyr�běn� z�řivky. 

V�voj line�rn�ch z�řivek se d�le zaměřuje na použit� bezelektrodov� technologie, využ�van� 

v indukčn�ch v�bojk�ch (zdroj budoucnosti).

3.2.5 Halogenidové výbojky

Představuj� vysokotlak� rtuťov� v�bojky, u kter� viditeln� z�řen� vznik� jednak v par�ch rtuti, 

ale hlavně z�řen�m produktů halogenidů, tj. sloučenin halov�ch prvků např. s galiem, thaliem, 

sod�kem apod. T�mto dojde ke zv�šen� měrn�ho v�konu až na 130 lm.W-1 a indexu pod�n� barev na 

Ra = 90.

930 HCI Shoplight

Obr. 3.7 Př�klad halogenidov� v�bojky se spektrem z�řen�

Princip:  

V�boj se zapaluje zapalovac�m zař�zen�m, kter� zajišťuje vysokonapěťov� impuls až 4,5 kV. 

V�boj nejdř�ve prob�h� v par�ch rtuti a v inertn�m plynu. S postupn�m zvyšov�n�m teploty narůst� 

množstv� halogenidů ve v�boji. Jmenovit� hodnoty světeln�ho toku v�bojky se ust�l� cca po 10-ti 

minut�ch. Při pracovn� teplotě hoř�ku se v oblasti s vysokou teplotou halogenidy štěp� na atomy 

halogenidu a atomy př�slušn�ho kovu, kter� se vybud� a z�ř�. Z�roveň prob�h� soustředěn� těchto 

atomů v radi�ln�m směru, doch�z� k jejich dif�zi ke stěn�m hoř�ku s nižš� teplotou, kde prob�h� 
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sloučen� na původn� l�tky. Vznik� tak uzavřen� cyklus, kter� je z�kladn�m  a nezbytn�m 

předpokladem vytvořen� �činn�ho světeln�ho zdroje.

Provozn� teplota hoř�ku potřebn� pro vypařen� př�měs� je 700 až 750 �C. Provozn� tlak rtuťov�ch 

par b�v� asi 0,5 MPa a tlak př�měs�  vyšš� než 133 Pa.

V�hody:

 Velk� rozsah př�konů (35 až 5000 W);

 Dlouh� život až 15 000 hod.;

 Vysok� index barevn�ho pod�n� (Ra = 65 až 90);

 Materi�lově �sporn� sv�tidla s velmi dobr�mi směrov�mi �činky;

 Možnost širok� �pravy spektr�ln�ho složen� vyzařovan�ho světla v důsledku velmi 

širok�ho v�běru sv�t�c�ch prvků a jejich kombinac�.

Nev�hody:

 Nelze stm�vat;

 Nemožnost okamžit�ho znovuz�palu u tepl�ch v�bojek;

 Relativně vysok� pořizovac� n�klady na osvětlovac� soustavu;

 Pomal� n�běh na 100 % světeln� tok (cca 4 min.);

 Nižš� doba života než u z�řivek.

Použit� halogenov�ch v�bojek nach�z� uplatněn� v m�stech s vysok�mi požadavky na barevn� 

pod�n�. Jsou zařazov�ny do skupin barevn�ho pod�n� 1A, 1B a 2. Tyto světeln� zdroje jsou 

použ�v�ny v l�kařstv�, polygrafick�m průmyslu, d�le k osvětlov�n� velk�ch prostranstv�, 

sportovišť, architektonick�ch objektů. Zvl�štn� uplatněn� maj� tyto zdroje v kinematografii a 

sc�nick�m osvětlen�.

D�ky miniaturizaci (20, 35, 50 W) lze použ�t modern� halogenov� v�bojky pro osvětlen� bytů, 

kancel�ř� a škol.

3.2.6 Indukčn� v�bojky (bezelektrodov�)

Do okruhu n�zkotlak�ch v�bojov�ch zdrojů patř� i světeln� zdroje využ�vaj�c� principu 

indukce. Tyto světeln� zdroje lze zaslouženě považovat za světeln� zdroje budoucnosti. I když na 

principu vysokofrekvenčn�ho buzen� v�boje v bezelektrodov�m  v�bojov�m prostoru se pracuje 

v laboratoř�ch světov�ch firem již po desetilet�, v�bojku použitelnou se podařilo uv�st na trh firmě 

PHILIPS až v roce 1993 pod označen�m QL (quaility lighting).
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840 QL chladně b�l�

Obr. 3.8 Konstrukce indukčn� v�bojka se spektrem z�řen�

Princip:

Do hruškovit� baňky je zatavena z jedn� strany otevřen� trubice, do n�ž se vkl�d� feritov� j�dro 

s indukčn� c�vkou nap�jenou proudem o frekvenci 2,65 MHz. Baňka nem� ž�dn� elektrody, 

obsahuje pouze inertn� plyn a p�ry rtuti. Atomy rtuti vybuzen� vysokofrekvenčn�m polem 

vytv�řen�m c�vkou, emituj� ultrafialov� z�řen�, kter� je transformov�no luminoforem na viditeln� 

světlo. 

Z�kladn� parametry v�bojek QL jsou shrnuty v Tab. 3.6.

Tab. 3.6 Základní parametry výbojek QL

Jmenovit�
Př�kon (W)

Jmenovit�
Světeln� tok (lm)

Měrn� v�kon
(lm/W)

Průměr baňky
(mm)

Celkov� d�lka
(mm)

55 3 500 64 85 140
85 6 000 70 111 180
165 12 000 73 131 210

V�bojky jsou konstruov�ny na napět� 200 až 240 V. Doba n�běhu čin� 0,5 s, doba 

opakovan�ho znovuz�palu je 0,1 s. V�bojky se vyznačuj� všemi přednostmi, kter� poskytuje 

provoz na vysok� frekvenci.

Výhody:

 spojen� velmi dobr�ch vlastnost� modern�ch line�rn�ch z�řivek provozovan�ch na vysok� 

frekvenci (zrakov� pohoda, velk� měrn� v�kon bl�ž�c� se hodnotě 100 lm/W, při velmi 

dobr�m pod�n� barev s Ra > 80) s kompaktn�mi rozměry při větš�ch př�konech,

 velmi dlouh� život, ř�dově des�tky tis�c hodin (někteř� v�robci uv�děj� až 100 000 hod., a 

to při velmi dobr� stabilitě světeln�ho toku v průběhu života,

 okamžit� start i znovuz�palu, mal� vliv kol�s�n� nap�jec�ho napět� na světeln� tok.
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Nev�hody:

 omezen� př�konu směrem k vyšš�m hodnot�m, plynouc� z principu n�zkotlak�ho rtuťov�ho 

v�boje s luminoforem, kde zv�šen� světeln�ho toku je podm�něno zvětšen�m plochy 

pokryt� luminoforem, a tedy zvětšen�m rozměrů v�bojky; př�kon dosud nejv�konnějš� 

v�bojky je 400 W,

 v současn� době – až na v�jimky – nejsou stm�vateln�,

 monopoln� v�robci jednotliv�ch typů v�bojek, s t�m souvisej�c� zat�m neunifikovan� 

sortiment v�bojek, a tedy i omezen� v�běr sv�tidel,

 vysok� cena kompletu sv�tidlo + v�bojka. 

Uveden� parametry indukčn�ch v�bojek určuj� oblast jejich použit�, a to jak ve venkovn�ch, tak 

i ve vnitřn�ch osvětlovac�ch soustav�ch. Velmi dlouh� život je v�hodn� zejm�na v provozech 

s obt�žn�m př�stupem ke sv�tidlům anebo v m�stech, kde obsluha osvětlen� vyžaduje než�douc� 

přerušen� provozu (např. silničn�ch tunelech, v�robn�ch hal�ch), protože umožňuje prodloužit 

intervaly v�měny světeln�ch zdrojů a v�razně snižuje n�klady na �držbu. 

3.2.7 Světeln� diody

Označov�ny jako LED (Light Emitting Diode) jsou st�le v�ce použ�v�ny v nejrůznějš�ch 

aplikac�ch světeln� techniky. LED je elektronick� prvek generuj�c� světeln� z�řen� při průchodu 

proudu polovodičov�m přechodem. Jedn� se t�měř o monochromatick� světeln� zdroj. Pomoc� 

RGB čipů lze z�skat jakoukoli barvu cel�ho viditeln�ho spektra. (červen�, zelen� a modr�).

Obr. 3.9 Př�klad světeln�ho zdroje LED diody
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Rozdělen� LED diod do 3 skupin:

 Klasick� LED (signalizace) – kontrolky, denn� světla automobilů, reklama, orientačn� 

osvětlen�,

 SMD LED (indikace) – poč�tače, mobily, orientačn� osvětlen�,

 V�konov� LED (osvětlov�n�) – automobily, dopravn� signalizace, z�bavn� průmysl. 

V�hody:

 minim�ln� spotřeba elektrick� energie, velmi mal� rozměry,

 měrn� v�kon kolem 10 lm.W-1 , velikost z�vis� na barvě (studen� b�l� 40-50 lm.W-1, teple 

b�l� 17 lm.W-1),

 doba života u barevn�ch LED 100 000 hod. u b�l�ch LED 50 000 hodin,

 mal� nap�jec� napět�, n�zk� povrchov� teplota, mal� z�vislost na teplotě.

Nev�hody:

 z�vislost PN přechodu na teplotě (potřeba chladit),

 mal� hodnoty př�konu do 5 W a tedy i světeln�ho toku

 vysok� cena při porovn�n� stejn�ho světeln�ho toku b�l� LED diody a line�rn� z�řivky je 

LED dioda až 50kr�t dražš�.

LED dioda je považov�na za zdroj budoucnosti, předpokl�d�n je předevš�m jej� rozvoj v oblasti 

v�konov� osvětlovac� techniky. Předpokl�dan� př�kon LED diod v bl�zk� budoucnosti dos�hne 

hodnoty 100 W, což bude dostačuj�c� pro osvětlov�n� vnitřn�ch i venkovn�ch prostorů.

3.3 Možnosti stm�v�n� světeln�ch zdrojů [9]

Mezi hlavn� důvody regulace a ř�zen� osvětlen� patř� dosažen� požadovan�ho osvětlen� 

s ohledem na vykon�vanou činnost, přizpůsoben� osvětlen� požadavkům uživatele, dosažen� 

požadovan�ho osvětlen� v z�vislosti na �rovni denn�ho světla a sn�žen� provozn�ch n�kladů na 

osvětlen�. V�sledkem ř�zen� osvětlen� je zlepšen� kvality osvětlen�m, zpř�jemněn� pobytu a pr�ce, 

sn�žen� př�konu sv�tidel a ztr�t na nap�jec�m veden�.

Dř�ve byly světeln� zdroje ř�zeny (regulov�ny) z důvodu přizpůsoben� jasu určit� situace. 

V posledn�ch desetilet�ch však osvětlovac� zař�zen� reguluj� intenzitu osvětlen� přev�žně 

z ekonomick�ho hlediska. S v�vojem elektronick�ch technologi� se postupně ustupuje od 

klasick�ho způsobu ovl�d�n� osvětlovac�ch soustav pouze změnou nap�jec�ho napět� a přistupuje se 

k ř�zen� osvětlen� pomoc� různ�ch ř�d�c�ch syst�mů. Tyto syst�my poskytuj� možnost ř�dit a ovl�dat 

osvětlovac� soustavu z hlediska maxim�ln�ho využit� denn�ho světla a př�tomnosti osob.
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V dnešn� době existuj� syst�my, kter� se zab�vaj� nejen ř�zen�m osvětlen�, ale tak� ovl�d�n� 

všech technologi� v budov�ch, jako jsou vyt�pěn�, klimatizace, bezpečnostn� syst�my a pož�rn� 

signalizace. Přestože ekonomick� a energetick� �spory jsou hlavn�m krit�riem pro volbu těchto 

syst�mů, dosahuje se pomoc� nich tak� zv�šen� komfortu osvětlov�n� a provozn� bezpečnosti.

Nejdůležitějš� krit�ria pro ř�zen� uměl�ho osvětlen�:

 Komfort ř�zen� – spoč�v� v poskytnut� pohodln�ho ovl�d�n� dan� osvětlovac� soustavy. 

Komfort spojen� s kvalitou ř�zen� osvětlovac� soustavy se dosahuje použit�m různ�ch 

senzorů a d�lkov�ch ovl�d�n�.

 �spora elektrick� energie  – ř�d�c� syst�my dosahuj� vysok� �spory při optim�ln�m n�vrhu 

osvětlovac� soustavy ve spojen� s využit�m dostupn�ho denn�ho světla, s časov�mi sp�nači 

a s použit�m světeln�ch pohybov�ch senzorů.

 Flexibilita – přizpůsobivost ř�d�c�ho syst�mu je důležitou vlastnost� ř�d�c�ch prvků 

zabezpečuj�c�ch variabilitu použit�.

 Přesnost a funkčnost syst�mu – je d�no kvalitou použit�ch ř�d�c�ch prvků.

 Ekonomick� n�klady – jsou jedn�m z rozhoduj�c�ch krit�ri� při v�běru ř�d�c�ho syst�mu a 

souvis� s předch�zej�c�mi krit�rii.

3.3.1 Vyp�n�n� (přep�n�n�) osvětlen�

Klasick�mi sp�nači – ř�zen� rovnoměrně rozm�stěn� osvětlovac� soustavy dos�hneme tzv. 

kruhov�n�m sv�tidel. Jednotliv� okruhy sp�n�me vyp�nači nebo napojen�m na ř�zen� v z�vislosti na 

př�tomnosti denn�ho osvětlen� či př�tomnosti osob. Je to jeden z nejjednodušš�ch principů ř�zen� 

osvětlovac�ch soustav. Nutn� je ovšem podm�nka zachov�n� vyhovuj�c� rovnoměrnosti. Rozsah 

stm�v�n� je obvykle 100 % a 50 %. Počet regulačn�ch stupňů z�vis� pouze na počtu okruhů. Je 

nutn� s těmito stupni poč�tat (již při n�vrhu osvětlovac� soustavy) tak, aby byla při všech �rovn�ch 

splněna podm�nka požadovan� rovnoměrnosti osvětlen�. Hlavn� v�hodou tohoto ř�zen� jsou 

nesporně velmi n�zk� investičn� n�klady.

3.3.2 Regulace sn�žen�m světeln�ho toku světeln�ch zdrojů

Stm�vači – dosahujeme plynul� regulace osvětlovac� soustavy. Existuj� různ� druhy stm�vačů 

od analogov�ch až po elektronick�, v z�vislosti na použit�m zdroji osvětlen� a předřadn�ho 

př�stroje. Tyto stm�vače můžeme ř�dit ručně pomoc� tlač�tek, ř�d�c�m syst�mem nebo d�lkov�m 

ovl�d�n�m. Povel ke stm�van� může b�t tak� spuštěn z čidla př�tomnosti osob, čidlem na denn� 

osvětlen�, nebo časov�m sp�načem. Při stm�v�n� se obecně snižuje měrn� v�kon světeln�ch zdrojů. 
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Tento fakt je nutno zdůraznit, protože např�klad při provozu osvětlovac� soustavy na 50% 

světeln�ho toku nen� elektrick� př�kon 50 %, ale je vyšš�. V Tab. 3.7 je zn�zorněn orientačn� rozsah 

možnost� regulace světeln�ho toku u vybran�ch světeln�ch zdrojů.

Tab. 3.7 Rozsah regulace vybran�ch světeln�ch zdrojů  

Světeln� zdroje Rozsah regulace [%] Pozn�mka
Ž�rovky
Halogenov� ž�rovky

0 � 100 Snižov�n� Tc (K) 
teploty chromatičnosti

Z�řivky s konvenčn�m předřadn�kem (tlumivka) 40 � 100

Z�řivky s elektronick�m předřadn�kem 1 � 100
Kompaktn� z�řivky s elektronick�m 
předřadn�kem

3 � 100

Světeln� diody (LED) 0 � 100

Halogenidov� v�bojky 50 � 100
Nedefinovan� změny barvy 

světla – nedoporučuje se 
stm�vat

Vysokotlak� sod�kov� v�bojky 40 � 100

3.3.3 Možnosti regulace světeln�ch zdrojů

Klasick� ž�rovky

 Základní regulace – osvětlovac� soustavy prob�h� přep�n�n�m okruhů, nejčastěji v rozsahu 

0 %, 50 %, 100 % (v př�padě 2 elektrick�ch okruhů).

 Fázová regulace – jedn� se o regulaci napět�m, kdy syst�m reguluje světeln� tok 

světeln�ho zdroje snižov�n�m efektivn� hodnoty nap�jec�ho napět� při zachov�n� amplitudy 

napět�. Rozsah regulace od 0 % do 100 % světeln�ho toku.

 Amplitudová regulace – jedn� se rovněž o regulaci napět�m. Syst�m reguluje světeln� tok 

světeln�ho zdroje změnou efektivn� hodnoty napět�, ke kter� doch�z� změnou amplitudy 

napět� (přep�n�n� odboček transform�torů nebo regulace amplitudy napět� pomoc� 

autotransform�torů). Rozsah regulace od 0 % do 100 % světeln�ho toku.

Halogenov� ž�rovky na n�zk� napět�

Principy regulace jsou stejn� jako u klasick�ch ž�rovek. V�kon se reguluje na prim�rn� straně 

transform�toru. Použ�vaj� se regul�tory určen� pro stm�v�n� zdrojů nap�jen�ch indukčn�mi nebo 

elektronick�mi transform�tory. U halogenov�ch ž�rovek je nutn� uvažovat s t�m, že při jejich 

regulaci se zastav� kruhov� proces usazov�n� wolframu. Z tohoto důvodu je nutn� zajistit občasn� 
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provozov�n� na 100 % nap�jec�m napět�m tak, aby došlo ke sloučen� wolframu s halogenov�mi 

prvky uvnitř baňky ž�rovky. Nedojde t�m k sn�žen� doby životy ž�rovky.

Z�řivky s konvenčn�m předřadn�kem

 Z�kladn� regulace – světeln�ho toku soustavy prob�h� přep�n�n�m okruhů, nejčastěji 

v rozsahu 0 %, 50 %, 100 %.

 F�zov� regulace – rozsah regulace od 40 % do 100 % světeln�ho toku. Regulace prob�h� 

na z�kladě popsan�m na Obr. 3.10.

Obr.3.10 Změna efektivn� hodnoty napět� při zachov�n� amplitudy napět�

Z�řivky se stm�vateln�m elektronick�m předřadn�kem

Stm�v�n� z�řivek s elektronick�m předřadn�kem dos�hneme změnou parametrů (frekvence, 

napět�) na v�boji. U elektronick�ch předřadn�ků rozlišujeme v podstatě dva druhy ovl�d�n� 

stm�v�n� a to analogov� a digit�ln�. Pomoc� stm�vateln�ch elektronick�ch předřadn�ků dosahujeme 

plynulou regulaci světeln�ho toku světeln�ch zdrojů v rozsahu 1 % - 100% u line�rn�ch z�řivek      

a 3 % - 100 % u kompaktn�ch z�řivek.

Z�řivky s nestm�vateln�m elektronick�m předřadn�kem

Je možn� pouze z�kladn� regulace světeln�ho toku soustavy, a to přep�n�n�m okruhů nejčastěji 

v rozsahu 0 %, 50 %, 100 %.

Světeln� diody (LED)

Intenzita osvětlen� se reguluje elektronicky v předřadn�ku pomoc� pulsn� š�řkov� modulace. 

Např�klad v automobilov�m průmyslu se pro změnu intenzity světeln�ho toku světeln�ch diod 
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použ�v� modulačn� frekvence 200 Hz. Ovl�d�n� regulace je možn� pomoc� tlač�tek, potenciometrů 

a pomoc� digit�ln�ch standardů (normalizace ovl�d�n� ř�zen� osvětlovac�ch soustav).

Halogenidové výbojky

 Z�kladn� regulace – regulace světeln�ho toku osvětlovac� soustavy prob�h� přep�n�n�m 

okruhů nejčastěji v rozsahu 0 %, 50 %, 100 %. Velkou nev�hodou halogenidov�ch 

v�bojek je jejich prodleva mezi zhasnut�m a možnost� opětovn�ho zapnut�. Než můžeme 

v�bojku po vypnut� znovu zapnout mus�me počkat na jej� zchladnut�. Doba chladnut� je cca 

10 � 20 minut.

 F�zov� regulace – rozsah regulace od 4 % do 100 % světeln�ho toku. Regulace prob�h� na 

z�kladě popisu f�zov�ho stm�v�n� viz Obr. 3.10. Nev�hodou f�zov� regulace těchto zdrojů 

je nedefinovateln� změna barvy světla. V�robci f�zovou regulaci světeln�ho toku u těchto 

zdrojů, z důvodu změn světla, z�sadně nedoporučuj�.

 Amplitudov� regulace – Jedn� se rovněž o regulaci napět�m. Syst�m reguluje světeln� tok 

světeln�ho zdroje změnou efektivn� hodnoty napět�, ke kter� doch�z� změnou amplitudy 

napět� (přep�n�n� odboček transform�torů nebo regulace amplitudy napět� pomoc� 

autotransform�toru). Rozsah regulace od 50 % do 100 % světeln�ho toku. V�robci 

amplitudovou regulaci světeln�ho toku u těchto zdrojů, d�ky změn�m barvy světla, z�sadně 

nedoporučuj�.

Ř�zen� elektronick�ch předřadn�ků lze uskutečnit n�sleduj�c�mi způsoby:

 Analogov� ř�zen� – analogově ř�zen� elektronick� předřadn�ky jsou ovl�d�ny �rovn� 

ř�d�c�ho napět� na vstupu předřadn�ku. Pro toto ovl�d�n� je použito dvouvodičov� sign�ln� 

veden�. U analogov�ho syst�mu doch�z� k �bytku napět� na veden� a nemus� b�t tedy 

splněna podm�nka nastaven� všech elektronick�ch předřadn�ků osvětlovac� soustavy na 

stejnou �roveň. Ř�d�c� napět� se pohybuje v rozsahu 1-10 V.

 Digit�ln� ř�zen� – novinkou několika posledn�ch let je digit�ln� ř�zen� elektronick�ch 

předřadn�ků. Použ�v� se zde starš� rozhran� DSI nebo novějš� DALI. V�hodou obou (DSI, 

DALI) ve srovn�n�  s analogov�m stm�v�n�m je větš� odolnost proti rušen� a proti 

přep�lov�n� ř�d�c�ho napět�. DALI rozhran� m� ještě nav�c možnost zpětn�ho hl�šen� 

nefunkčn�ho světeln�ho zdroje a možnost uložen� světeln� sc�ny do paměti př�stroje. 

Nejsou tedy zapotřeb� dalš� paměťov� moduly. Digit�ln�m ovl�d�n�m je zajištěno nastaven� 

všech stm�vateln�ch předřadn�ků na stejnou �roveň.
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3.3.4 Regulace s využit�m čidel osvětlenosti a př�tomnosti osob

Inteligentn� ř�d�c� syst�my využ�vaj� senzory k automatick� regulaci uměl�ho osvětlen�. 

Senzory mohou sn�mat intenzitu denn�ho osvětlen�, intenzitu osvětlen� v m�stnosti a př�tomnost 

osob. Z�skan� informace zpracuje ř�d�c� syst�m a nastav� m�ru regulace.

 Světeln� senzory – se použ�vaj� pro sn�m�n� intenzity osvětlen� předevš�m fotodiody anebo 

fototranzistory. Někter� typy senzorů mohou př�mo ovl�dat stm�vateln� elektronick� 

předřadn�ky, přičemž nastaven� referenčn� hodnoty osvětlenosti se prov�d� př�mo na 

senzoru. Nap�jen� senzoru se prov�d� př�mo z předřadn�ku nebo ř�d�c�ch jednotek. Pomoc� 

ř�d�c� jednotky může čidlo ovl�dat i v�ce skupin sv�tidel tak, aby intenzita osvětlen� 

v m�stnosti byla na konstantn� hodnotě v průběhu cel�ho dne.

 Kombinovan� senzory – jsou senzory, pomoc� kter�ch se reguluje �roveň osvětlen� podle 

denn�ho světla a z�roveň podle př�tomnosti osob. Souč�st� těchto kombinovan�ch senzorů 

mohou b�t tak� IR přij�mače pro d�lkov� ovl�d�n� osvětlovac� soustavy, kter� ovšem 

slouž� pouze ke zv�šen� komfortu ovl�d�n�.
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4. Sdružen� osvětlen� [10]

4.1 Normativn� požadavky

ČSN 360020-1 „Sdružen� osvětlen�. Č�st 1 : Z�kladn� ustanoven�“

Tato norma plat� pro sdružen� osvětlen� vnitřn�ch prostorů. Použ�v� se společně s ČSN 

730580-1 a ČSN 360450 „Uměl� osvětlen� vnitřn�ch prostorů“, neboť sdružen� osvětlen� je 

z�měrn� současn� osvětlen� denn�m a doplňuj�c�m uměl�m světlem.

Norma obsahuje z�kladn� požadavky na sdružen� osvětlen�, kter� je třeba při n�vrhu a 

posouzen� respektovat. Jsou to požadavky na:

 �roveň sdružen�ho osvětlen� – Tab.4.1 a Tab. 4.2;

 rozložen� dopadaj�c�ho světeln�ho toku a převažuj�c� směr osvětlen�;

 rovnoměrnost sdružen�ho osvětlen�;

 vyhovuj�c� rozložen� jasů ploch – Tab.4.3;

 vyloučen� nepř�zniv�ch jevů (oslněn�, siluetov� efekt), kter� mohou rušit zrakov� v�kon.

4.1.1 Z�kladn� pojmy [12]

 Sdružen� osvětlen� je z�měrn� současn� osvětlen� denn�m a doplňuj�c�m uměl�m světlem.

 Celkov� sdružen� osvětlen� je současn� osvětlen� denn�m osvětlen�m a doplňuj�c�m 

celkov�m nebo odstupňovan�m osvětlen�m.

 M�stn� sdružen� osvětlen� je současn� osvětlen� denn�m osvětlen�m a doplňuj�c�m m�stn�m 

uměl�m osvětlen�m na zast�něn�m m�stě vnitřn�ho prostoru.

 Siluetov� efekt je jev vznikaj�c� při pozorov�n� předmětu proti pozad� s velk�m jasem, při 

kter�m zrak při mal�m jasu předmětu vn�m� jen jeho siluetu (obrys).

 Činitel denn� osvětlenosti je pod�l osvětlenosti dan� roviny př�m�m i odražen�m 

oblohov�m světlem v dan� době a současn� srovn�vac� osvětlenosti venkovn� nezast�něn� 

vodorovn� roviny za předpokl�dan�ho nebo zn�m�ho rozložen� jasu oblohy. Př�m� 

slunečn� světlo je z obou osvětlenost� vyloučeno. Hodnota činitele denn� osvětlenosti se 

ud�v� v procentech.

 Trval� pobyt je pobyt lid� ve vnitřn�m prostoru nebo v jeho funkčně vymezen� č�sti, kter� 

trv� v průběhu jednoho dne (za denn�ho světla) d�le než 4 hodiny a opakuje se při trval�m 

už�v�n� budovy v�ce než jednou t�dně.

 Poměrn� pozorovac� vzd�lenost je pod�l vzd�lenosti kritick�ho detailu od oka pozorovatele 

a rozměru kritick�ho detailu.
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4.1.2 Denn� složka sdružen�ho osvětlen�

Při trval�m pobytu lid� ve vnitřn�m prostoru se sdružen�m osvětlen�m nebo v jeho funkčně 

vymezen� č�sti mus� b�t zachov�n dostatečn� pod�l denn� složky, podmiňuj�c� jej� př�zniv� �činek. 

Potřebn� minim�ln� a průměrn� hodnoty činitele denn� osvětlenosti pro různě zrakově n�ročn� 

činnosti podle normy ČSN 36 0020-1 jsou uvedeny v Tab. 4.1.

Tab. 4.1 Tř�děn� zrakov�ch činnost� a hodnoty činitele denn� osvětlenosti (ČSN 73 0580-1) 

Hodnota činitele denn� osvětlenosti 
Tř�da zrakov� činnosti Poměrn� pozorovac� 

vzd�lenost minim�ln� inmD (%) maxim�ln� mD (%)
I, II

III

IV

V až VII

1670 a větš�

1000 až 1670

500 až 1000

menš� než 500

1,0

0,7

0,5

0,5

2,5

2,0

1,5

1,0

Minim�ln� hodnoty mus� b�t splněny ve všech kontroln�ch bodech vnitřn�ho prostoru nebo jeho 

funkčně vymezen� č�sti. Průměrn� hodnoty mus� b�t splněny pouze u vnitřn�ch prostorů:

 s horn�m denn�m osvětlen�m,

 s kombinovan�m denn�m osvětlen�m, kde je pod�l horn�ho osvětlen� na průměrn� hodnotě 

mD činitele denn� osvětlenosti roven nejm�ně jedn� polovině.

Průměrn� hodnota 1% mus� b�t splněna při trval�m pobytu lid� ve všech př�padech, tedy i při 

bočn�m nebo kombinovan�m denn�m osvětlen�. 

Zrakov� činnosti se zařazuj� do tř�d Tab.4.1 podle jejich obt�žnosti, stanoven� jejich 

charakteristikou (např. velmi přesn�, přesn�, hrubš� atd.) a zejm�na poměrnou pozorovac� 

vzd�lenost� (viz ČSN 73 0580-1).

4.1.3 Doplňuj�c� uměl� osvětlen�

�roveň doplňuj�c�ho uměl�ho osvětlen� se stanov� pomoc� m�stně průměrn�ch a časově 

minim�ln�ch hodnot osvětlenosti pro cel� vnitřn� prostor nebo pro jeho funkčně vymezenou č�st 

tak, aby byly splněny všechny požadavky uveden� v z�kladn�ch požadavc�ch. Pokud z jednotliv�ch 

požadavků vypl�v� potřeba různ� �rovně doplňuj�c�ho uměl�ho osvětlen�, zvol� se vždy ta nejvyšš�.

Nejnižš� př�pustn� hodnoty osvětlenosti doplňuj�c�m uměl�m světlem při trval�m pobytu lid� ve 

vnitřn�m prostoru nebo v jeho funkčně vymezen� č�sti  jsou uvedeny v Tab.4.2                       

(podle ČSN 36 0020-1).  
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Tab. 4.2 Hodnoty osvětlenosti doplňuj�c�m uměl�m osvětlen�m při trval�m pobytu lid� v lx

Kategorie osvětlen�Kontrast
A1 A2, A3 B1 B2 B3 C, D

mal�
středn�
velk�

2000
1500
1000

750
750
750

750
500
500

500
400
400

400
400
300

200
200
200

Tab. 4.3 Poměry jasů pozorovan�ho předmětu a osvětlovac�ho otvoru

Tř�da zrakov� činnosti podle ČSN 73 0580-1 Poměr jasů
I, II, III

IV
V, VI
VII

1  :  40
1  :  80
1  :  200
1  :  300

D�le norma stanov� pro denn� složku z�kladn� v�počtov� model oblohy rovnoměrně zatažen� 

s gradac� jasu podle ČSN 730580-1 za dvou kritick�ch �rovn� venkovn� srovn�vac� osvětlenosti:

a) 5000 lx

b) 20 000 lx

Hodnoty osvětlenosti sdružen�m osvětlen�m za určit�ho stavu oblohy a venkovn� osvětlenosti 

jsou součtem denn� a doplňuj�c� uměl� složky a vyjadřuj� se v luxech [lx].

Předmětem normy je i doporučen� pro v�běr zdroje doplňuj�c�ho uměl� osvětlen� a jeho regulaci 

a ovl�d�n�, tak� kontrola sdružen�ho osvětlen�.

4.2 Osvětlovac� soustavy denn�ho osvětlen�

Do osvětlovac� soustavy dan�ho prostoru patř� osvětlovac� otvory a prvky, kter� reguluj�, 

přesměrov�vaj� nebo upravuj� světlo proch�zej�c� osvětlovac�mi otvory. Patř� sem i souč�sti 

prostoru, kter� se pod�lej� na odrazu a redistribuci světla (stěny, strop, podlaha, větš� č�sti zař�zen�).

Soustava denn�ho osvětlen� m� zajistit tyto požadavky:

 Dostatek denn�ho světla pro předpokl�dan� zrakov� činnosti;

 Dostatek jasn�ch ploch pro vytvořen� takov� jasov� situace hlavn�ch ploch v prostoru, 

kter� bude m�t dostatečně fyziologicky �činn� vliv na endokrinn� syst�m a regulaci 

cirkadi�nn�ch rytmů uživatelů;

 Přiměřen� doba osluněn� v těch prostorech, kde je to vhodn� nebo předepsan�;

 Dostatečn� vizu�ln� kontakt s venkovn�m prostřed�m (v�hled);
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 Možnost regulovat z�řen� proch�zej�c�ho osvětlovac�mi otvory v př�padě, že by toto z�řen� 

mohlo nepř�jemně narušovat mikroklimatick� podm�nky a způsobit oslněn�;

 Ekonomick� využit� denn�ho světla v provozn�m syst�mu budovy.

4.2.1 Z�kladn� rozlišen� osvětlovac�ch soustav

V osvětlovan�m prostoru nebo v jeho č�sti může b�t osvětlen� navrženo buď jako bočn�, horn� 

nebo kombinovan�.

Bočn� osvětlen�

Bočn� osvětlen� se vyznačuje t�m, že:

 Osvětlovac� otvory jsou osazeny v obvodov� stěně osvětlovan�ho prostoru;

 Při přibližně vodorovn�m směru pohledu jsou osvětlovac� otvory v někter�m směru 

dominantn�m sv�t�c�m prvkem;

 Světlo dopad� na většinu vodorovn� srovn�vac� roviny přev�žně z boku – pod �hlem 

menš�m než 45�;

 Osvětlenost vodorovn� srovn�vac� roviny kles� se vzd�lenost� od oken;

 Vertik�ln� osvětlenost je relativně vysok�, ve větš� vzd�lenosti od oken může b�t vyšš� než 

osvětlenost horizont�ln�;

 Osvětlovac� otvory poskytuj� vizu�ln� kontakt s venkovn�m prostřed�m, což m� př�zniv� 

psychologick� a fyziologick� vliv na člověka.

Někter� z uveden�ch vlastnost� se nemus� vyskytovat v každ� situaci, př�padně se mohou projevit 

jen č�stečně nebo na omezen� č�sti plochy.

Bočn� osvětlen� může b�t:

 Jednostrann� (unilater�ln�);

 V�cestrann�;

 Dvoustrann� (bilater�ln�) – okna jsou v protilehl�ch stěn�ch nebo ve stěn�ch dot�kaj�c�ch 

se v roz�ch prostoru;

 Mnohostrann� (multilater�ln�) – trojstrann�, čtyřstrann�;

 Sekund�rn� – světlo prostupuje vnitřn�mi osvětlovac�mi otvory ze sousedn� m�stnosti.

Horn� osvětlen�

Horn� osvětlen� se obvykle vyznačuje n�sleduj�c�mi vlastnostmi:

 Osvětlovac� otvory jsou um�stěny ve stropu osvětlovac�ho prostoru;
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 Při pohledu vodorovn�m směrem zasahuj� osvětlovac� otvory jen č�stečně do zorn�ho pole, 

a to přev�žně shora;

 Světlo dopad� na většinu vodorovn� srovn�vac� roviny přev�žně shora;

 Rovnoměrnost osvětlovac� srovn�vac� roviny je z�visl� na velikosti a vz�jemn� vzd�lenosti 

světl�ků a může kol�sat ve značn�m rozsahu;

 Vertik�ln� složka osvětlenosti je většinou n�zk�;

 Kontakt s venkovn�m prostřed�m je značně omezen�.

Kombinovan� osvětlen�

Za kombinovan� osvětlen� se označuje takov� soustava osvětlen�, kter� m� současně někter� 

vlastnosti bočn�ho i horn�ho osvětlen�. Je možn� sem zařadit i takov� způsoby osvětlen�, kter� se 

nedaj� jednoznačně označit jako bočn� nebo horn� osvětlen�, např.

 Osvětlen� prostoru nebo jeho č�sti současně okny i světl�ky;

 Osvětlen� prostoru s relativně malou světlou v�škou asymetricky um�stěn�m světl�kem, 

takže oblohov� světlo na většinu osvětlovan� plochy dopad� z boku;

 Prostor s velkou světlou v�škou osvětlen� bočn�mi osvětlovac�mi otvory s vysok�m 

parapetem, takže světlo dopad� na srovn�vac� rovinu přev�žně shora;

 Osvětlen� podkrovn�ch m�stnost� oknem v šikm� č�sti střechy atd.

4.2.2 �činnost osvětlen�

Hodnoty �činnosti se použ�vaj� k vz�jemn�mu porovn�v�n� různ�ch soustav osvětlen� nebo při 

v�počtu osvětlen� tokov�mi �činnostn�mi metodami. 

�činnost osvětlovac�ho otvoru

Je to poměr velikosti světeln�ho toku vych�zej�c�ho z v�stupn� roviny osvětlovac�ho otvoru a 

světeln�ho toku dopadaj�c�ho na vstupn� rovinu osvětlovan�ho otvoru.

Obr. 4.1 Porovn�n� světeln� �činnosti při použit� bočn� a horn� osvětlovac� soustavy [Halahyja a  
kol., 1985] (τ = 1, A0 : ASR = 1 : 6); A0 - celkov� plocha osvětlovac�ch otvorů v m2, ASR – plocha 
srovn�vac� roviny v m2
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4.2.3 Osvětlovac� otvory

Osvětlovac� otvory se děl� na bočn� a horn�.

Bočn� otvory mohou b�t:

 Okna ve svisl�ch obvodov�ch stěn�ch m�stnosti;

 Dveře a vrata se zasklen�mi plochami, světl�ky nad dveřmi;

 N�zko um�stěn� střešn� okna, kter� z pohledu m�stnosti vytv�řej� bočn� osvětlen�.

Horn� osvětlovac� otvory se většinou označuj� jako světl�ky, jsou um�stěny ve stropu m�stnosti. 

Mohou b�t:

 Zenitn� – kopulov�, čočkov�, jehlanov�, sedlov�, pultov�; jsou směrovan� k zenitu a maj� 

tedy vysokou �činnost;

 S jednostranně orientovan�m svisl�m nebo nakloněn�m zasklen�m – pilov�, pultov� 

s velk�m sklonem, maj� nižš� �činnost než zenitn� světl�ky, ale při spr�vn� orientaci 

poskytuj� dobrou ochranu před př�m�m slunečn�m z�řen�m;

 S v�cestrann�m zasklen�m – lucernov�, lichoběžn�kov�, mot�lkov�.

4.2.4 Regulace denn�ho osvětlen� a ochrana před nadměrn�m osluněn�m

Regulac� denn�ho osvětlen� se omezuj� nevhodn� �činky denn�ho osvětlen� na světeln� 

prostřed� v interi�ru. 

Zař�zen� a prostředky pro regulaci denn�ho osvětlen� se maj� navrhovat tak, aby co nejm�ně 

omezovali denn� osvětlen� v době, kdy je ho nedostatek (při zatažen� obloze v zimn�m obdob�).

Mezi hlavn� důvody regulace denn�ho osvětlen� patř�:

 Omezen� vlivu př�m�ho slunečn�ho světla;

 Omezen� vlivu rušiv�ch jasů oblohy;

 Omezen� rušiv�ch jasů vznikaj�c�ch odrazem (v exteri�ru i interi�ru).

Při regulaci je v�hodn� př�m� světeln� toky přesměrovat na jin� plochy osvětlovan�ho prostoru a 

zv�šit t�m �roveň adaptačn�ho jasu.

K regulaci denn�ho osvětlen� lze použ�t prostředků um�stěn�ch z venkovn� strany budovy, 

zabudovan�ch do konstrukc� osvětlovac�ch otvorů nebo um�stěn�ch u vnitřn� strany oken 

v interi�ru.

K regulaci denn�ho osvětlen� se použ�v�:

 Pevn�ch a pohybliv�ch clon;

 Žaluzi� nebo rolet z venkovn� i vnitřn� strany nebo uvnitř osvětlovac� konstrukce;

 Z�clon a z�věsů na vnitřn� straně;
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 Materi�lů usměrňuj�c�ch, rozptyluj�c�ch, č�stečně pohlcuj�c�ch nebo odr�žej�c�ch světlo a 

z�řen�, kter� jsou souč�st� konstrukce nebo se na ni podle potřeby nan�šej� (ochrann� 

n�těry).

Vnitřn� povrchy clon, žaluzi�, rolet a z�věsů maj� m�t činitele odrazu světla přibližně tak velk� 

jako okoln� stěny.

Osvětlovac� otvory v průmyslov�ch budov�ch se navrhuj� tak, aby byly vnitřn� prostory 

osvětleny v souladu s charakterem jejich využit�. Z�roveň mus� b�t dostatečně chr�něny proti 

nepř�zniv�m �činkům př�m�ho slunečn�ho světla (oslňov�n�, nadměrn� kontrasty jasů) a současně 

př�m�ho slunečn�ho z�řen� (nadměrn� tepeln� z�těž). 

4.3 Osvětlovac� soustavy uměl�ho osvětlen�

Osvětlovac� soustava je funkčně ucelen� soubor osvětlovac�ch prostředků, (tj. světeln�ch 

zdrojů, sv�tidel a jejich př�slušenstv�, včetně nap�jen� a ovl�d�n�). �čelem osvětlovac� soustavy je 

zajistit požadovanou �roveň zrakov�ho v�konu a zrakov� pohody pro určitou činnost s přijatelnou 

spolehlivost�, bezpečnost� osob a majetku při přiměřen�ch n�kladech.

Soustavy uměl�ho osvětlen� zajišťuj� podm�nky pro zrakovou činnost při nedostatku denn�ho 

osvětlen� v prostorech se zanedbateln�m denn�m osvětlen�m a v bezokenn�ch prostorech. V souladu 

s ČSN 360450 se podle zdroje proudu a provozn�ho �čelu rozlišuj� tyto druhy osvětlen� 

(osvětlovac�ch soustav):

 Norm�ln� osvětlen� – osvětlen� pro činnost v bezporuchov�m stavu nap�jec� soustavy;

 Poruchov� osvětlen� – osvětlen� při přerušen� dod�vky elektrick� energie z rozvodn�   

soustavy norm�ln�ho osvětlen�;

 Technologick� osvětlen� – osvětlen� vyjadřuj�c� spolu s dalš�mi činiteli př�zniv� 

podm�nky pro průběh technologick�ch procesů (biologick�ch, chemick�ch či 

fyzik�ln�ch) nebo zabraňuj�c� než�douc�m procesům.

Norm�ln� osvětlen� se d�le děl� na:

 Hlavn� osvětlen� – osvětlen� za obvykl�ch provozn�ch podm�nek;

 Pomocn� osvětlen� – osvětlen� pro pomocn� pr�ce mimo hlavn� provoz;

 Bezpečnostn� osvětlen� – osvětlen� při poruše technologick�ho zař�zen�; např. (při vzniku 

nebezpeč� se rozsv�t� nebo zůstanou v provozu sv�tidla s vhodn�m kryt�m či nev�bušn�).
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Poruchov� osvětlen� může b�t provedeno jako:

 Náhradní – osvětlen� pro nezbytn� dokončen� činnosti nebo pro zajištěn� minim�ln�ch 

požadavků technologick�ho osvětlen�, aby nedošlo k �razu a nevznikly škody;

 Nouzové, únikové – osvětlen� �nikov�ch cest a důležit�ch manipulačn�ch m�st při 

přerušen� dod�vky elektrick� energie z elektrorozvodn� soustavy;

 Protiúrazové – osvětlen� s okamžit�m n�během k zajištěn� bezpečnosti lid� při �razově 

rizikov� pr�ci, např. (při doběhu strojů, při přerušen� dod�vky energie pro hlavn� 

osvětlen�);

Hlavn� osvětlen� určen� pro hlavn� zrakovou činnost lze podle způsobu zajištěn� a rozložen� 

osvětlenosti v prostoru dělit na:

 Celkov� osvětlen�;

 Odstupňovan� osvětlen�;

 Kombinovan� osvětlen�, tj. celkov� nebo odstupňovan� doplněn� osvětlen�m m�stn�m.

Celkov� osvětlen� je provedeno zpravidla rovnoměrně rozm�stěn�mi sv�tidly (obvykle stejn�ho 

typu a při stejn� z�věsn� v�šce) po cel�m prostoru. V�sledkem je horizont�ln� osvětlenost s

rovnoměrn�m osvětlen�m cel�ho prostoru.

Odstupňovan� (lokalizovan�) osvětlen� se prov�d� jako m�ně n�kladn� a energeticky �sporn� 

možnost celkov�ho osvětlen�, kdy je světlo soustředěno na jednotliv� pracoviště. Pracoviště lze 

v určit�ch př�padech uspoř�dat do skupin podle zrakov� obt�žnosti a n�ročnosti a odpov�daj�c�m 

způsobem lze řešit i osvětlovac� soustavu.

Kombinovan� osvětlen� je tvořeno celkov�m nebo odstupňovan�m osvětlen�m doplněn�m 

m�stn�m osvětlen�m. Považuje se za lepš� variantu tam, kde z technick�ch nebo ekonomick�ch 

důvodů nelze dos�hnout požadovan�ch parametrů osvětlen� na někter�ch pracovn�ch m�stech 

osvětlen�m celkov�m nebo odstupňovan�m.

M�stn� osvětlen� se prov�d� př�davn�mi sv�tidly um�stěn�mi v bl�zkosti zrakov�ho �kolu a 

osvětluj�c�mi pouze př�slušnou pracovn� plochu.

Osvětlovac� soustavy se d�le děl� podle prostorov�ho rozložen� světeln�ho toku do horn�ho a 

doln�ho poloprostoru. Podrobně je uvedeno v Tab.4.4.
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Tab. 4.4 Rozdělen� sv�tidel podle rozložen� jejich světeln�ho toku

Označen� sv�tidla
Světeln� tok do

doln�ho
poloprostoru (%)

Světeln� tok do
horn�ho

poloprostoru (%)

Značen� podle
DIN 5040

př�m�
přev�žně př�m�
sm�šen�
přev�žně nepř�m�
nepř�m�

90 až 100
60 až 90
40 až 60
10 až 40
0 až 10

0 až 10
10 až 40
40 až 60
60 až 90
90 až 100

A
B
C
D
E

Obr. 4.2 Rozdělen� sv�tidel podle jejich světeln�ho toku

Pro dosažen� větš� přesnosti roztř�děn� sv�tidel a osvětlovac�ch soustav se roztř�děn� ještě d�le 

rozv�d� dle Tab. 4.5. 

Tab. 4.5 Rozdělen� sv�tidel podle tvaru křivky sv�tivosti

Tvar křivky sv�tivosti

označen� n�zev

�hlov� p�smo maxim�ln�

sv�tivosti ( � )
Činitel tvaru křivky sv�tivosti

a

b

c

d

e

f

g

koncentrovan�

hlubok�

kosinusov�

pološirok�

širok�

rovnoměrn�

sinusov�

0 až 15

0 až 30, 150 až 180

0 až 35, 145 až 180

35 až 55, 125 až 145

55 až 85, 95 až 125

0 až 180

70 až 90, 90 až 110

KF ≥ 3

2 ≤ KF < 3

1,3 ≤ KF < 2

1,3 ≤ KF

1,3 ≤ KF

1,3 ≤ KF, přičemž Imin > 0,7 Imax

1,3 < KF, přičemž Imin < 0,7 Imax
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4.4 Požadavky na sdružen� osvětlen� [3]

Sdružen� osvětlen� se rozděluje na celkov� a m�stn�.

 Celkov� sdružen� osvětlen� je současn� osvětlen� denn�m a doplňuj�c�m celkov�m nebo 

odstupňovan�m osvětlen�m.

 Sdružen� osvětlen� m�stn� je současn� osvětlen� denn�m světlem a doplňuj�c�m m�stn�m 

osvětlen�m na zast�něn�m m�stě vnitřn�ho prostoru.

Ve vnitřn�ch prostorech se sdružen�m osvětlen�m mohou b�t tato p�sma:

 s vyhovuj�c�m denn�m osvětlen�m. Při trval�m pobytu lid� v prostoru, je to pobyt lid� ve 

vnitřn�m prostoru, kter� trv� v průběhu jednoho dne – za denn�ho světla – d�le než 4 hod. a 

opakuje se při trval�m už�v�n� budovy d�le než jednou t�dně), mus� b�t minim�ln� hodnota 

činitele denn� osvětlenosti ve vnitřn�m prostoru nebo v jeho funkčně vymezen� č�sti rovna 

minD = 1,5% (hodnocen� podle ČSN 73 0580 – Denn� osvětlen� budov) 

 se sdružen�m osvětlen�m. V tomto p�smu nejsou splněny hodnoty činitele denn� 

osvětlenosti pro určitou zrakovou tř�du, avšak mus� se rovnat předepsan�m hodnot�m 

činitele denn� osvětlenosti. Např�klad pro zrakovou tř�du IV (kancel�ř, učebna) se mus� 

činitel denn� osvětlenosti pohybovat v rozmez� 0,5% - 1,5% (hodnocen� podle             ČSN 

36 0020 – Sdružen� osvětlen�)

 s uměl�m osvětlen�m. V tomto p�smu jsou hodnoty činitele denn� osvětlenosti menš� než 

hodnoty předepsan� (např. č.d.o. pod 0,5% pro tř�du IV). Toto p�smo je považov�no jako 

prostor bez denn�ho osvětlen� tzv. bezokenn� prostor (hodnocen� podle normy               

ČSN 36 0450 – Uměl� osvětlen� vnitřn�ch prostorů)

Př�klad sdružen�ho osvětlen�: na Obr. 4.3 jsou zn�zorněny v�sledky v�počtu č.d.o. ve formě izofot.

Obr. 4.3 Hodnoty činitele denn� osvětlenosti v poč�tan� m�stnosti
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5. Ř�d�c� syst�my na ř�zen� osvětlovac�ch soustav [3]

5.1 Digit�ln� ř�zen�

Ř�zen� osvětlovac�ch soustav se v modern�ch instalac�ch prov�d� pomoc� digit�ln�ho ř�zen� 

elektronick�ch předřadn�ků. Použ�v� se zde starš� rozhran� DSI nebo novějš� DALI firmy 

TRIDONIC.ATCO. v�hodou obou (DSI i DALI) ve srovn�n� s analogov�m stm�v�n�m je větš� 

odolnost proti rušen� a proti přep�lov�n� ř�d�c�ho napět�. DALI rozhran� m� nav�c možnost 

zpětn�ho hl�šen� nefunkčn�ho světeln�ho zdroje. Syst�mov� rozhran� DALI d�le umožňuje uložit 

světeln� sc�ny do paměti př�stroje, nejsou tedy zapotřeb� dalš� paměťov� moduly. Ř�zen� prob�h� 

po veden� (sběrnici), a nebo pomoc� digit�ln�ho telegramu. Digit�ln�m ovl�d�n�m je zajištěno 

nastaven� všech stm�vateln�ch předřadn�ků na stejnou �roveň.

5.1.1 Digit�ln� ř�zen� pomoc� rozhran� DSI

V DSI (digital serial interface = Digit�ln� s�riov� rozhran�) se přev�d� sign�ly obslužn�ch prvků 

(tlač�tka, senzory, domovn� ř�d�c� syst�my atd.) na digit�ln� data (digit�ln� s�riov� slovo) a přen�š� 

je k jednotliv�m elektronick�m předřadn�m př�strojům. Protože jednotliv� předřadn�ky jsou ř�zeny 

digit�lně, je �roveň světeln�ho toku od prvn�ho do posledn�ho předřadn�ku stejn�. V digit�ln�m 

stm�vac�m syst�mu jsou jednotliv� hodnoty ř�d�c�ho sign�lu přiřazeny předdefinovan� hodnotě 

světeln�ho toku. Odstupňov�n� je v souladu s logaritmickou křivkou citlivosti oka. To znamen�, že 

syst�m DALI respektuje vn�m�n� lidsk�ho oka. Ř�zen� stm�v�n� je provedeno po 255 kroc�ch podle 

speci�lně definovan� line�rn� křivce viz. Obr.5.1.

Obr. 5.1 Charakteristika stm�v�n� digit�ln�ch předřadn�ků
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5.1.2 Digit�ln� ř�zen� pomoc� rozhran� DALI

Vlastn� protokol DALI byl vyvinut v polovině devades�t�ch let mezin�rodn� elektrotechnickou 

komis� (International Electrotechnical Commission – IEC). Ovl�d�n� pomoc� analogov�ch rozhran� 

jako je syst�m 1-10V neumožňuje ani flexibilitu ani možnost ř�zen� jednotliv�ch sv�tidel 

v osvětlovac�m syst�mu. Proto byl vyvinut sběrnicov� syst�m, kter� umožňuje digit�ln� 

komunikaci mezi z�častněn�mi komponenty v osvětlovac�m syst�mu nebo v cel�ch syst�mech 

spr�vy budov. Syst�m DALI je možn� integrovat jako subsyst�m do nadřazen�ho syst�mu spr�vy 

budov.

DALI (Digital Addressable Lighting Interface = digit�ln� adresovateln� světeln� rozhran�) je 

mezin�rodn� norma, kter� zaručuje vz�jemnou komunikovatelnost ř�zen�ch stm�vateln�ch

předřadn�ků od různ�ch v�robců. Rozhran� DALI je uvedeno v normě z�řivkov�ho předřadn�ku 

IEC 60929 v př�loze E. DALI protokol zaručuje vz�jemnou digit�ln� komunikaci mezi jednotliv�mi 

prvky osvětlovac� soustavy. Jsou zde vyspecifikov�ny parametry přenosu a definov�ny př�kazy pro 

ř�zen� prvky a jejich odpovědi včetně definice datov� struktury. Každ� prvek lze jednotlivě 

ř�dit, protože m� svou předepsanou adresu.

Ř�zen� prvky jsou rozděleny podle typů:

 Typ 0 – digit�ln� předřadn�ky pro line�rn� nebo kompaktn� z�řivky

 Typ 1 – vešker� zař�zen� nouzov�ho osvětlen�

 Typ 2 – prvky s vysokotlak�mi v�bojkov�mi zdroji

 Typ 3 – ř�zen� digit�ln� transform�tory pro n�zkonapěťov� halogenov� zdroje

 Typ 4 – f�zov� měniče pro klasick� a halogenov� ž�rovky

 Typ 5 – prvky s analogov�m v�stupem 1-10V

 Typ 6-255 – rezerva pro dalš� vyv�jen� prvky.

Syst�m DALI byl navržen pro:

 max. 64 individu�ln�ch jednotek (individu�ln�ch adres)

 max. 16 skupin (skupinov�ch adres)

 max. 16 sc�n (světeln�ch hodnot sc�n)

Všechny prvky osvětlovac� soustavy jsou navz�jem propojeny datovou sběrnic�, kterou tvoř� dva 

vodiče. Zapojen� prvků může b�t libovolnou kombinac� hvězdicov�, line�rn� a větven� soustavy 

viz. Obr.5.2. Nen� povolenou pouze kruhov� uspoř�d�n�. Při instalaci nez�lež� na polaritě vodičů. 

Data se po sběrnici přen�šej� efektivn� přenosovou rychlost� 1200 bitů za sekundu. Př�klad 

osvětlovac� soustavy s DALI protokolem je uveden na Obr.5.3.
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Obr.5.2 Topologie sběrnicov�ch veden�

Obr.5.3 Sch�ma zapojen� osvětlovac�ho syst�mu s DALI protokolem

Protokol DALI definuje př�kazy a tak� dotazy, na kter� dan� předřadn�k zas�l� požadovan� �daje. 

Př�kaz je tvořen 19 bity, prvn� bit je aktivačn�, pak n�sleduje 8 bitů (1 byte) pro adresaci, dalš�ch 8 

bitů (1 byte) obsahuj�c�ch př�kaz nebo data a dva stop bity. Z osmi adresn�ch bitů pouze šest 

definuje adresu konkr�tn�ho prvku, je zde totiž možnost vys�lat všem prvkům nebo jen definovan� 

skupině. Pomoc� šesti bitů jsme tedy schopni adresovat maxim�lně 64 prvků syst�mu. Je 

předdefinov�no v�ce než 100 DALI př�kazů.

Někter� DALI př�kazy:

 Vypnout

 Stm�vej na �roveň

 Krok nahoru

 Nastav aktu�ln� �roveň

 Krok dolů
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 Nastav v�kon na �roveň

 Zapni  a krokuj na horu

 Nastav �roveň poruch syst�mu

 Nastav maximum

 Nastav čas stm�v�n�

 Krokuj dolů a vypni

 Nastav rychlost stm�v�n�

 Nastav minimum

 Nastav sc�nu

 Odeber ze skupiny

5.1.3 Aplikace DALI systému do správy budov

Syst�my ř�zen� osvětlen� založen� na DALI protokolu se mohou použ�vat jako samostatn� syst�m 

i jako syst�m v r�mci celkov�ho syst�mu spr�vy budov. Integrace syst�mu ovl�d�n� osvětlen� 

DALI do syst�mu spr�vy budovy se může prov�dět n�sledovně:

5.1.4 DALI jako samostatný systém

Toto řešen� je nejjednodušš� možnost� aplikace DALI syst�mu. Syst�m je tvořen datovou 

sběrnic�, nap�jen�m datov� sběrnice, ř�d�c� jednotkou a ř�zen�mi prvky – předřadn�ky. Jedna 

z možnost� je na ř�d�c� jednotky př�mo napojit ovl�dac� prvky jako jsou přep�nače, senzory pohybu, 

senzory světla, dotykov� obrazovky atd. jako druhou možnost� v�robci umožňuj� připojen� 

ovl�dac�ch prvků př�mo na datovou sběrnici. Ř�d�c� jednotka, kter� komunikuje s těmito zař�zen�mi 

přes DALI sběrnici, potom vyhodnocuje jednotliv� požadavky. Nastaven� se prov�d� pomoc� PC 

napojen�ho na DALI syst�m modulem, kter� přev�d� DALI protokol na rozhran� RS 232. využit� se 

nab�z� v konferenčn�ch s�lech, galeri�ch, obchodech, barech atd. blokov� sch�ma zapojen� tohoto 

syst�mu je uvedeno na Obr.5.4.
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Obr. 5.4 DALI jako samostatný systém

5.1.5 DALI jako samostatný podsystém

V tomto př�padě se jedn� možnost využ�t DALI jako samostatn� subsyst�m v r�mci syst�mu 

spr�vy budovy. Všechny ovl�dac� prvky, senzory, programovac� jednotky m�me zapojeny v DALI 

podsyst�mu. Pomoc� ř�d�c� jednotky je však DALI syst�m připojen na centr�ln� ř�d�c� syst�m jako 

jsou EIB, LON atd.. S centr�ln�m syst�mem spr�vy budovy doch�z� pouze k v�měně 

nejdůležitějš�ch informac� (funkce centr�ln�ch sp�načů, vyvol�n� zvolen� sc�ny) a tak� může zpětně 

od DALI podsyst�mu přij�mat někter� důležit� informace např. chybov� hl�šen� nebo informace o 

stavu vybran�ch prvků. Nastaven� DALI podsyst�mu lze prov�st přes syst�m spr�vy budovy za 

předpokladu, že tato možnost bude nab�dnuta softwarov�mi n�stroji. Tento syst�m funguje i bez 

napojen� na syst�m spr�vy budovy. Takto lze zapojit několik podsyst�mů na centr�ln� ř�d�c� syst�m 

budovy, kter� tyto subsyst�my ř�d� a monitoruje. Využit� takov�ho syst�mu je např�klad v kontrole 

a monitorov�n� poruchov�ho osvětlen�, zap�n�n� nočn�ho osvětlen� budovy atd.. Blokov� sch�ma 

DALI jako samostatn�ho podsyst�mu je uvedeno na Obr.5.5.
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Obr.5.5 DALI jako samostatný podsystém

5.1.6 DALI jako závislý podsystém

Centr�ln� ř�d�c� syst�m přeb�r� všechny funkce DALI subsyst�mu a to včetně adresace syst�mu, 

jeho konfigurace a ř�zen�. Pro komunikaci mezi DALI jednotkami a  centr�ln�m syst�mem se 

navrhuje překladač (br�na). Ve většině př�padů nejsou v těchto řešen�ch ovl�dac� prvky souč�st� 

DALI podsyst�mů. Typick�m př�kladem použit� je syst�m EIB, kter� použ�v� př�slušn� ovl�dac� 

prvky, sp�nače, senzory, atd.. při poruše centr�ln�ho ř�d�c�ho syst�mu nefunguj� všechny DALI 

podsyst�my. Využ�t takov�ho syst�mu je možn� v modern�ch kancel�řsk�ch a obchodn�ch 

centrech. Blokov� sch�ma zapojen� tohoto syst�mu je uvedeno na Obr.5.6. Např�klad u kancel�ř� 

s posuvn�mi stěnami schopn�mi měnit půdorys dle moment�ln� potřeby n�jemců, kter� se nach�z� 

v jednom podlaž�, je v�hodn� použ�t tohoto syst�mu, pro řazen� sv�tidel v m�stnostech aniž bychom 

museli zasahovat do kabelov� instalace. 
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Obr.5.6 DALI jako z�visl� podsyst�m

5.2 Shrnutí DALI systému

 galvanick� oddělen� ř�d�c�ho rozhran�
 dvoudr�tov� veden�
 rozsah stm�v�n� 1…100%
 zpětn� hl�šen� provozn�ho stavu 
 skupinov�, individu�ln� a vys�lac� adresy
 paměť na uložen� sc�n
 programovateln� průběh stm�v�n�
 napojen� na syst�m spr�vy budov pomoc� konvertorů
 snadn� nov� konfigurace syst�mu
 snadn� integrace nov�ch komponent
 přep�n�n� a stm�v�n� dvě kombinovan� funkce viz Obr. 5.7

Obr.5.7 Přep�n�n� a stm�v�n� dvě kombinovan� funkce

Ř�d�c� syst�my uměl�ho osvětlen� umožňuj� kromě spolupr�ce se syst�my denn�ho osvětlen� t�ž 

spolupracovat s ř�d�c�mi syst�my dalš�ch funkc� prostřed� v budově, jako jsou vyt�pěn�, 

klimatizace, bezpečnostn� syst�my a pož�rn� signalizace. Budovy, kter� maj� jednotliv� technologie 

navz�jem propojeny do jednoho syst�mu zn�me pod pojmem “inteligentn� budovy“.
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6. N�vrh ř�zen� osvětlovac� soustavy
Použit�:
Kancel�ř se 4 pracovn�mi oblastmi, každ� stůl m� 2 pracovn� m�sta.

Požadavek:
Osvětlen� se skl�d� ze 3 řad sv�tidel, 2 řady osvětluj�c� pracovn� prostor a 1 řada  osvětluj�c� m�sto 

tisku.

Požadavky na ř�zen� osvětlen�:
 Ř�zen� uměl�ho osvětlen� v z�vislosti na osvětlen� denn�m

 Zapnut� / vypnut� přep�n�n� pomoc� detektoru pohybu

Řešen� s DALI Msenzorem
Kancel�ř je rozdělena do 3 skupin, 2 pro pracovn� oblasti a 1 pro m�sto tisku. Dvě pracovn� skupiny 

A, B jsou ř�zeny DALI MSenzorem. Třet� skupina C je ř�zena s 3MSenzorem. Každ� pracovn� 

oblast a m�sto tisku jsou nez�visle kontrolov�ny (kontrola okoln�ho světla a pohyb osob).

Obr. 6.1 Rozdělen� kancel�ře na skupiny



59

Tab. 6.1 Seznam př�slušenstv�

Množstv� N�zev
1 DALI nap�jen� DALI PS 
4 DALI Multi-Senzor DALI MSenzor 02ropinstalace)
1 Ř�d�c� jednotka THORN SenzaMod-3DIG
12 DALI ECG pro line�rn� sv�tidlo DPS EXCEL One4All
2 DALI RC d�lkov� ovl�d�n� DALI RC
12 Sv�tidla Omega BD/MB 4x14W T16 HF DMB

DALI PS

- je DALI nap�jec� modul s jmenovit�m proudem 200 mA pro instalaci do sp�nac� skř�ně.

Obr. 6.2 DALI PS

DALI MSenzor

- je DALI senzor vybaven� pohybov�m čidlem reguluj�c� �roveň osvětlen� podle denn�ho světla a 

př�tomnosti osob. DALI MSenzor m� tak� přij�mač pro infračerven� d�lkov� ovl�d�n�. Různ� 

parametry mohou b�t naprogramovan� pomoc� DALI RC d�lkov�ho ovl�d�n�. 

Obr. 6.3 DALI MSenzor

Ř�d�c� jednotka THORN SenzaMod-3DIG

- ř�d�c� jednotka s digit�ln�mi v�stupy pro ovl�d�n� tř� skupin sv�tidel se třemi ř�d�c�mi 

v�stupy pro předřadn�ky světeln�ch zdrojů kompatibiln� s DALI. Až 25 předřadn�ků DALI 

lze připojit na v�stupn� kan�l s využit�m dvou vodičů (nez�lež� na polaritě).

Obr. 6.4 Ř�d�c� jednotka
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DPS EXCEL One4All 

- digit�ln� stm�vateln� předřadn�k pro z�řivky T5 (16mm). M� možnost kontroly prostřednictv�m 

DALI, DSI a automaticky nastavuje na ovl�dac� sign�l. 

Obr. 6.5 Digit�ln� stm�vateln� předřadn�k

DALI RC

- je d�lkov� ovl�d�n�, kter� rozšiřuje funkčnost DALI MSenzoru. 

Obr. 6.6 D�lkov� ovl�d�n�

Svítidla

- vestavn� modul�rn� sv�tidlo pro 4 světeln� zdroje typu T16 x 14W s předřadn�kem typu 

elektronick�. Těleso z oceli opatřen� b�l�m n�těrem s parabolickou mř�žkou z leštěn�ho hlin�ku 

s otevřenou vrchn� č�st�.

Obr. 6.7 Sv�tidlo + Křivka sv�tivosti STD-standard

Údaje o svítidle Osazeno

�činnost sv�tidla :  65% (A60) Počet :  4

↓ 99,5%  ↑ 0,5% Označen� :  14W T16

Celkov� př�kon syst�mu :  60 W Světeln� tok :  1200 lm

Rozměry :  597 x 597 x 59 mm

Hmotnost : 3,5 kg 
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Schéma zapojení:

Obr. 6.8 Sch�ma zapojen�

Seskupení
Sv�tidla mohou b�t seskupena do jednoho ze dvou způsobů. S DALI RC (viz. MSenzor provozn� 

instrukce) nebo s “master CONFIGURATOR“ software.

Pracovní prostor 1 Pracovní prostor 2
Sv�tidla Skupina 1 Skupina 3
DALI MSenzor Otočn� přep�nač pozice = 1 

Sv�tidlo skupina 1
Senzor skupina 2

Otočn� přep�nač pozice = 3 
Sv�tidlo skupina 3
Senzor skupina 4

Oblast tisku
Sv�tidla Skupina 5
DALI MSenzor Otočn� přep�nač pozice = 5

Sv�tidlo skupina 5
Senzor skupina 6
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7. Ekonomick� vyhodnocen� osvětlovac� soustavy

V�počet spotřeby elektrick� energie na osvětlen�

Pro v�počet se použije činitelů jejichž hodnoty jsou uvedeny v normě ČSN EN 15193.

Př�klad v�počtu nov�ho osvětlen� ř�zen�ho

 Kategorie m�stnosti: Administrativn� (kancel�ř)

 Způsob ovl�d�n� v m�stnosti: R8 Fotobuňka: sp�n�n� či stm�v�n� v z�vislosti na denn�m světle

- osvětlen� se zap�n� a vyp�n� (př�padně stm�v�) v z�vislosti na denn�m světle. Fotobuňka     

sv�m směrov�n�m sn�m� jas (intenzitu) denn�ho světla.

 Určen� celkov�ho elektrick�ho př�konu sv�tidel Pn [kW]

72,0
1000
720

1000
  i

n

P
P [kW]

 Určen� času využit� denn�ho světla tD [hod/rok] a času využit� osvětlen� bez denn�ho světla tN

[hod/rok] - ročn� časy Dt a Nt se urč� z kategorie budovy. Celkov� ročn� čas využit� budovy je 

součtem obou uveden�ch časů, tj. NDO ttt  .

25002502250 Ot [hod/rok]

 Činitel využit� denn�ho světla FD [-]

9,0DF

 Činitel obsazenosti m�stnosti FO [-]

9,0OF

 Činitel konstantn� osvětlenosti FC [-]

9,0CF

 Ročn� spotřeba elektrick� energie pro osvětlen� WL [kWh/rok]

             








1000
9,02509,09,022509,0720

1000
ONDODCn

L
FtFFtFPW

= 1326,78 [kWh/rok]
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 Měrn� spotřeba energie na osvětlov�n� vztažen� na celkovou podlahovou plochu 

[kWh/(m2.rok)]

54,26
50

78,1326


A
WLENIEP

ALight [kWh/(m2.rok)]

 Energetick� n�ročnost osvětlen� [GJ/rok]

8,4
8,277
78,1326

8,277


WEPlight [GJ/rok]

 Dodan� energie na osvětlen� [GJ/rok]

lightElightfuel EPQ ,, [GJ/rok]

 Tř�dy energetick� n�ročnosti budovy – osvětlen�

LENI = 26,54 [kWh/(m2.rok)]
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Přehled v�sledků:

Parametry osvětlen�

Světeln� zdroj Př�kon 
zdroje (W)

Celkov� 
př�kon 

zdroje (W)

Počet 
zdrojů

Instalovan� 
př�kon (W)

Star� osvětlen� Line�rn� z�řivka T8 2x36 86 12 1032
Nov� osvětlen� neř�zen� Line�rn� z�řivka T5 4x14 60 12 720
Nov� osvětlen� ř�zen� Line�rn� z�řivka T5 4x14 60 12 720

V�počet spotřeby elektrick� energie

Celkov� 
elektrick� 

př�kon                  
Pn (kW)

Celkov� 
ročn� 

spotřeba 
energie WL

(kW.h/rok)   

Měrn� 
spotřeba 
elektrick� 
energie na 
osvětlen�  

LENI
(kWh/m2/rok)

Energetick� 
n�ročnost 
osvětlen�  

EPLight

(GJ/rok)

Cena 
elektrick� 
energie  
(Kč/rok),  
(cena 4,9 
Kč/kW.h)

Star� osvětlen� 1,032 2580 51,6 9,3 12 642
Nov� osvětlen� neř�zen� 0,72 1800 36 6,5 8 820
Nov� osvětlen� ř�zen� 0,72 1326,78 26,54 4,8 6 501

�spory a n�vratnost

Investičn� 
n�klady (Kč)

Ročn� 
�spora 

elektrick� 
energie  

(kWh/rok)   

Ročn� 
�spora 

elektrick� 
energie         

(%) 

Finančn� 
�spora za 
elektrickou 

energii 
(Kč/rok)

N�vratnost 
investice       

(let)

Star� osvětlen� 0 0 0 0 0
Nov� osvětlen� neř�zen� 35 400 780 30,2 3822 9,3
Nov� osvětlen� ř�zen� 60 400 1253,2 48,6 6141 9,8

Energetick� tř�da

Měrn� spotřeba elektrick� 
energie na osvětlen�  LENI

(kWh/m2/rok)
Energetick� tř�da 

Star� osvětlen� 51,6 G
Nov� osvětlen� neř�zen� 36 F
Nov� osvětlen� ř�zen� 26,54 E
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Vliv na životn� prostřed�

Celkov� ročn� 
spotřeba energie WL

(kW.h/rok)   

Množstv� emis� 
CO2/rok (kg) *

Počet stromů 
nutn�ch k 

eliminaci emis� 
CO2/rok (ks) **

Star� osvětlen� 2580 1290 64,5
Nov� osvětlen� neř�zen� 1800 900 45
Nov� osvětlen� ř�zen� 1326,78 663,4 33,2

* 0,5 kg CO2 unikne do životn�ho prostřed� při v�robě 1 kW.h energie

** jeden strom absorbuje přibližně 20 kg CO2 za rok
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Z�věr
Praktick� č�st diplomov� pr�ce obsahuje n�vrh ř�zen� osvětlovac� soustavy. Ř�d�c� syst�m je 

použit v kancel�řsk� m�stnosti o půdorysn�ch rozměrech 10 x 5 m a v�šce 2,8m. Ř�zen� osvětlen�  

se prov�d� pomoc� DALI MSenzoru, kter� je vybaven pohybov�m čidlem a reguluje �roveň 

osvětlen� podle denn�ho světla a př�tomnosti osob. Seznamujeme se zde s dispozičn�m uspoř�d�n�m 

m�stnosti, tedy rozdělen�m do jednotliv�ch skupin. Je zde zveřejněn seznam př�slušenstv� potřebn� 

pro n�vrh ř�zen� osvětlovac� soustavy.

Praktick� č�st d�le obsahuje ekonomick� vyhodnocen� osvětlovac� soustavy. V�počet osvětlovac� 

soustavy je proveden pomoc� rychl� metody. Je zde porovn�v�na předešl� osvětlovac� soustava 

s osvětlovac� soustavou novou. Pro př�klad jsou zde uvedeny dva n�vrhy nov� osvětlovac� soustavy 

a to soustavy neř�zen� (manu�ln� ovl�d�n�) a soustavy ř�zen� (ř�d�c� syst�m). Star� osvětlovac� 

soustava se světeln�mi zdroji T8 a magnetick�mi předřadn�ky byla nahrazena soustavou novou 

s �sporn�mi světeln�mi zdroji T5 a elektronick�mi předřadn�ky, č�mž se sn�žil celkov� elektrick� 

př�kon z 1,032 kW na 0,72 kW. V�počtem pomoc� rychl� metody byly z�sk�ny hodnoty, mezi kter� 

patř� i měrn� spotřeba elektrick� energie na osvětlen� LENI, kter� slouž�  jako hlavn� parametr pro 

hodnocen� tř�dy energetick� n�ročnosti osvětlen�. Z v�sledků je patrn� posun v energetick� �spoře 

osvětlen� u neř�zen� osvětlovac� soustavy o jeden stupeň na tř�du F a u ř�zen� o dva stupně na    

tř�du E. K posunu energetick� n�ročnosti osvětlen� pouze o jednu tř�du u neř�zen� osvětlovac� 

soustavy a o dvě tř�dy u ř�zen� osvětlovac� soustavy došlo z důvodu, že byl v�počet osvětlovac� 

soustavy proveden pomoc� rychl� metody a tak�, že zde byla posuzov�na pouze m�stnost o celkov� 

ploše 50m2. 

Investičn� n�klady ř�zen� osvětlovac� soustavy jsou t�měř dvojn�sobn� oproti neř�zen� a to 

z důvodu n�kladn�ho ř�d�c�ho syt�mu, ale z hlediska ročn�ch �spor elektrick� energie o 18,4% ve 

finančn�m vyj�dřen� 2319 Kč/rok a  n�vratnosti investice jen o 5 měs�ců delš�. Z tohoto důvodu je 

volba ř�zen� osvětlovac� soustavy  vhodnějš� a to i přes větš� investici na poř�zen� ř�d�c�ho syst�mu. 

V př�loze č.1 je proveden v�počet uměl�ho osvětlen� pomoc� v�početn�ho programu RELUX 

Professional 2007, metodou tokovou a bodovou. Jsou zde uvedeny v�počty jednotliv�ch m�st 

zrakov�ho �kolu, včetně grafu udržovan� osvětlenosti v kontroln�ch bodech a grafu s uveden�m 

činitele oslněn� UGR, podle kter�ho lze uměl� osvětlen� hodnotit.


