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Abstrakt 

Osv tlení nákupního centra - bakalá ská práce. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra elektroenergetiky. 

Vedoucí práce: Ing. Bernat Petr Ph.D. 

Bakalá ská práce se zabývá teorií a návrhem osv tlovací soustavy pro nákupní jednotku 
obchodního et zce. P i této práci jsem se snažil využít svých nabytých zkušeností z p ednášek, 
ze studia norem, skript a v neposlední ad  taky školení. 

V úvodu se práce zabývá teorií a základními pojmy, dále pak významem a vlivem denního 
a um lého osv tlení na lov ka. 

V druhé ásti je proveden kompletní návrh osv tlovací soustavy pomocí výpo tového programu 
DIALux verze 4.10.1. v etn  výb ru vhodných svítidel pro obchodní jednotku s ohledem 
na jejich použití. Využity jsou ilustra ní obrázky z d vodu rozm ru objektu nákupní jednotky. 
Vlastní výpo et osv tlovací soustavy je z d vodu rozsahu jako p íloha bakalá ské práce. 

Klí ová slova: 

Návrh osv tlovací soustavy, denní osv tlení, um lé osv tlení 

Abstract 

Lightning of a shopping precinct – bachelor´s thesis. Ostrava: VŠB Technical university 
of Ostrava, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Department of Electrical 
Power Engineering. 

Supervisor: Ing. Bernat Petr Ph.D. 

This bachelor´s thesis deals with a theory and a design for lightning system of a retail chain´s 
shopping unit. I was trying hard to apply all my knowledge gained from lectures, studying 
of the norms, universities textbooks and at last also from various refresher courses during 
writing this thesis.  

The introduction of this thesis is dealing with the theory and basic terms. Then it deals also with 
the influence of daylight and artificial lightning on people.  

The complete design of lightning system is done in the second part with the help of calculation 
program DIALux version 4.10.1. including the choice of appropriate lights for shopping unit 
considering their usage. Illustrative pictures are used because of the dimensions of the shopping 
unit´s building. The main calculation is added as an appendix to this bachelor´s thesis because 
of it´s length.  

Key words: 

Design for lightning systems, daylight, artificial lightning  
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Seznam použitých zkratek: 

EPS Elektrická požární signalizace 

K  Jednotka teploty Kelvin 

lx Lux je jednotka intenzity osv tlení 

e Parametr denní osv tlenosti 

Eextr Osv tlenost venkovní nezaclon né roviny 

Einter Osv tlenost vnit ní nezaclon né roviny 

IrDA Bezdrátová komunikace pomocí infra erveného sv tla 

.d.o. initel denního osv tlení 

emin Minimální hodnota initele denního osv tlení 

em Pr m rná hodnota initele denního osv tlení 

D Hodnota initele denní osv tlenosti 

r Rovnom rnost initele denního osv tlení 

emax Maximální hodnota initele denního osv tlení 

P Elektrický výkon 

 Ú innost 

 Sv telný tok 

Tc Teplota chromati nosti 

Ra index podání barev 

I Svítivost 
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 Úvod 

Bakalá skou práci jsem si vybral formou praxe a z toho d vodu, že již déle než rok pracuji 
ve firm  TECHNICO Opava s.r.o., která se zabývá projektováním staveb. Projektuje 
jednoduché, ale i složité stavby. P i této práci jsem se snažil využít nejen nabytých zkušeností 
z p ednášek, ale i ze studia norem a skript. V této firm  se zabývám projekty elektrických 
za ízení, bleskosvod  EPS, slaboproudých rozvod  a dalších. Náplní mé práce jsou také návrhy 
a výpo ty denního a um lého osv tlení. Po ukon ení studií bych rád své teoretické, i praktické 
znalosti a dovednosti využil p i navrhování projektu osv tlovacích soustav a samoz ejm  
i v dalších odv tvích elektrotechniky, kterými se firma zabývá.  V b eznu roku 2011se konalo 
na VŠB TUO Ostrava m ení um lého osv tlení, kterého jsme se spole n  s editelem firmy 
TECHNICO Ing. Martinem Uli ným zú astnili. D vodem naší ú asti byla pot eba získat 
Certifikát o zp sobilosti m ení osv tlovacích soustav. 

P edm tem této bakalá ské práce je návrh osv tlovací soustavy pro obchodní jednotku 
nákupního et zce. Toto téma jsme vybrali s editelem firmy TECHNICO Opava s.r.o. 
s panem Ing. Martinem Uli ným, kterému bych cht l tímto pod kovat za umožn ní bakalá ské 
praxe ve firm .  

Celá práce je rozd lena do dvou ástí. Nejprve se budu zabývat teorií osv tlení, osv tlovacích 
otvor  a soustav. Druhá ást pak bude obsahovat výsledky výpo tu návrhu osv tlovací soustavy 
prodejní plochy. 
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2. Podstata sv tla 

Slunce je jediným zdrojem denního sv tla s povrchovou teplotou p ibližn  6000K. Citlivost 
lidského zraku je p izp sobena práv  pro oblast viditelného zá ení. 

Cílem denního osv tlení je vytvo it zrakovou pohodu pro uživatele daného vnit ního prostoru. 
Zrakovou pohodou rozumíme p íjemný psychofyziologický stav pot ebný pro ú innou práci 
a odpo inek, spl ující hygienické podmínky. Je dána zejména intenzitou a kvalitou osv tlení, 
nemén  však také záleží na architektonických vlastnostech prostoru a v neposlední ad  také 
na stavu zraku uživatele interiéru. Denní osv tlení je veškeré p irozené sv tlo dopadající 
na zem, bu  jako p ímé slune ní zá ení nebo rozptýlené atmosférou tzv. difuzní. Intenzita 
osv tlení závisí na zem pisné poloze, stavu oblohy, ro ním období a na denní dob . Denní 
sv tlo není ani v dnešní dob  vysp lé technologie možno rovnocenn  nahradit sv tlem um lým.
           [1] 

P ímé slune ní zá ení dopadá na povrch zem  s intenzitou v letních slune ních dnech 
až s hodnotou 100 000 lx. Sv telné spektrum denního sv tla je prom nlivé a závisí na výšce 
Slunce nad obzorem a na stavu obla nosti. Z d vodu prom nného denního osv tlení byl 
stanoven parametr initel denní osv tlenosti e (%), který je definován jako pom r osv tlenosti 
denním sv tlem v daném bod  dané roviny Eintr k sou asné srovnávací osv tlenosti venkovní 
nezaclon né roviny Eextr , za p edpokládaného nebo známého rozložení jasu oblohy. P ímé 
slune ní sv tlo je p itom vylou eno.        [1] 

        (1) 

Rozptýlené (difuzní) sv tlo vzniká následkem rozptylu p ímých slune ních paprsk  
na nejr zn jších aerosolových ásticích vyskytujících se v zemském ovzduší. Difuzní slune ní 
zá ení vnímáme jako sv tlo oblohy. Kdyby nebylo difuzní sv tlo, byla by obloha b hem dne 
erná s ost e zá ícím Sluncem a hv zdami. 

Výhody denního osv tlení: 

Hygienické  – je zdrav jší a pro oko p íjemn jší než um lé osv tlení 

Ekonomické – je zdarma 

Ekologické  – jedná se o p ím  využití slune ní energie bez jakékoli p em ny a akumulace 
a bez zatížení prost edí odpady. 

Slune ní zá ení: 

Slune ní energie p edstavuje drtivou v tšinu energie, která se na Zemi nachází 
a využívá. Vzniká jadernými p em nami v nitru Slunce. Vzhledem k tomu, že vy erpání zásob 
vodíku na Slunci je o ekáváno až v ádu miliard let, je tento zdroj energie ozna ován 
jako obnovitelný.          [1] 
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Obr. 1 elektromagnetické spektrum 

Optické zá ení je pouze ást spektra vyza ovaného sluncem, které obsahuje ultrafialové zá ení, 
viditelné sv tlo a infra ervené zá ení. 

Ultrafialové zá ení - Je elektromagnetické zá ení s vlnovou délkou delší než rentgenové zá ení 
a kratší než viditelné sv tlo. Pro lov ka je toto zá ení neviditelné, existují však n kte í 
živo ichové, kte í jej dokáží vnímat. Ultrafialové zá ení lze rozd lit podle jeho vlnových délek 
na zá ení: 

Viditelné sv tlo - Je elektromagnetické vln ní s vlnovou délkou od 380 do 760nm. 

Infra ervené zá ení -  Je elektromagnetické zá ení s vlnovou délkou v tší než viditelné sv tlo, 
ale menší než mikrovlnné zá ení. Rozd lení infra erveného zá ení není p esn  specifikováno. 
M že být rozd leno nap íklad na blízké, st ední a dlouhé. Toto zá ení je hojn  využíváno, 
známé také jako IrDA.  

Jednotlivé barvy vyskytující se na vlnovém spektru se nazývají spektrální barvy a p ísluší 
jim ur itá vlnová délka. 

 
Tab. 1 Vlnová délka jednotlivých barev optického spektra 

Insolace - je d ležitým faktorem kvality životního prost edí, což je ozá ení p ímým slune ním 
zá ením, ve kterém jsou krom  viditelného zá ení i složky nevnímané lidským zrakem.  

[1]

Barva Vlnová délka Frekvence 

ervená ~ 625 až 740 nm ~ 480 až 405 THz 

oranžová ~ 590 až 625 nm ~ 510 až 480 THz 

žlutá ~ 565 až 590 nm ~ 530 až 510 THz 

zelená ~ 520 až 565 nm ~ 580 až 530 THz 

azurová ~ 500 až 520 nm ~ 600 až 580 THz 

modrá ~ 430 až 500 nm ~ 700 až 600 THz 

fialová ~ 380 až 430 nm ~ 790 až 700 THz 
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3. Vliv a význam denního osv tlení na lov ka 

lov k jako jeden z mála živo ich  vnímá své okolí p evážn  zrakem. Zrak tvo í až 80% všech 
lidských vjem . Zrakové vnímání ovliv ují p edevším fyzikální vlastnosti sv tla a fyziologické 
schopnosti lidského oka. S p ibývajícím množstvím sv tla se zvyšují zrakové schopnosti 
lidského oka a fyzická aktivita lidského t la. Intenzita osv tlení p sobí p ízniv  na psychiku 
lov ka. Sv tlý prostor nám p ipadá prostorn jší a bezpe n jší, ale naopak u n kterých lidí 

m že p sobit dojmem ztráty intimity. Tmavé prostory mohou být opticky menšími, 
depresivn jšími. Velkou mírou k tomuto vnímání p ispívá také momentální psychický stav. 
Lidé jsou navyklí tomu, že hned ráno vypl uje sv tlo veškeré prost edí kolem nich, proto 
je denní osv tlení nedílnou sou ástí p íjemného a hlavn  zdravého lidského života. Je d ležité, 
aby v místech, kde lidé tráví velkou ást dne, tedy i života byl dostatek denního osv tlení. Jedná 
se v tšinou o stavby, jako jsou obytné domy, kancelá e, pr myslové objekty, školy, sociální 
za ízení a jiné… Na denní osv tlení se m žeme dívat z více hledisek. Nap íklad z hlediska 
hygienického nebo z hlediska energetického. Denní sv tlo je možné za adit jako zdroj 
obnovitelné energie, protože vhodnou situací objektu lze šet it energie um le vyrobené.  [2] 

Sm rové vlastnosti osv tlení: 

- První sm rové vlastnosti sv tla pozorujeme p i jasné obloze, kdy vznikají ostré 
kontrasty mezi sv tlem a stínem. P i této situaci je rovnom rnost osv tlení malá  

- Jako druhou situaci m žeme uvést, když je zatažená obloha. Rovnom rnost osv tlení 
je vysoká. Prost edí je osv tleno rozptýleným sv tlem, které prostupuje od slunce p es 
mraky. Rozdíl mezi sv tlem a stínem je minimální.  

- T etí situace nastává, když je prost edí osv tleno z úrovn  podlahy, což zp sobuje 
velký kontrast a jas.         [2] 

Výpo ty denního osv tlení v obytných budovách se ídí dle platné eské technické normy 
SN 73 0580, která se d lí na n kolik ástí, ve kterých jsou samostatn  ešeny nap íklad 

pr myslové objekty nebo školy. Každá ást této normy má tedy svá specifika, podle kterých se 
denní osv tlení po ítá, podle této normy se také postupuje nap íklad p i návrhu stínící techniky, 
nebo p i posouzení jak samotná budova ovliv uje osv tlení svého okolí. Kvalita denního 
osv tlení nezáleží pouze na množství denního sv tla v obytné místnosti, ale p edevším na: 

• Rozložení sv telného toku a sm ru osv tlení 

• Rovnom rnosti denního osv tlení 

• Rozložení jas  v zorném poli pozorovatele 

• Osln ní, jehož p í inou je jasový kontrast v zorném poli pozorovatele nebo p ílišným 
jasem 

3.1. Technické požadavky na denní osv tlení 

Pro lov ka nenahraditelné denní osv tlení se musí co nejvíce využívat ve vnit ních prostorách, 
které jsou trvale využívány lidmi. Jako trvalé využívaný prostor se považuje pobyt lov ka 
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v místnosti déle než 4 hodiny, za denního sv tla, b hem jednoho dne a toto se opakuje více než 
jedenkrát za týden. P ípady, kdy lze využít sdruženého osv tlení jsou ur eny SN 36 0020. 
Pro ostatní prostory se denní osv tlení navrhuje tak, aby se snižovala energetická náro nost 
budovy. Nemén  d ležité je vytvo it zrakovou pohodu pro uživatele této místnosti, aby se 
p edešlo vzniku p ed asné únavy a možnosti úrazu. D ležité je zachovat podmínky zrakové 
pohody b hem všech ro ních období a také b hem slune ných i zatažených dn . 

Základní technické parametry pro návrh a posouzení denního osv tlení: 

• initel denní osv tlenosti 

• Rovnom rnost osv tlení 

• Osln ní 

• Rozložení sv telného toku a p evažující sm r sv tla 

• Výskyt jev  narušujících zrakovou pohodu uživatele 

Z t chto n kolika d vod  je d ležité pamatovat na regulaci osv tlení v obytných prostorách. 
Jedním z problém  nap íklad u bezpe nosti práce m že byt osln ní vznikající odrazem sv tla 
od lesklého povrchu v zorném poli pozorovatele. Proto je doporu eno v interiérech nepoužívat 
lesklé materiály. Obzvláš  nep íjemné je osln ní ve spodní ásti zorného pole, kde je lidský zrak 
nejvíce citlivý. Barevnost interiérových povrch  by m la být zvolena tak, aby initele odrazu 
sv tla hlavních povrch  byly v t chto mezích: 

• Strop min. 0,7 (barva bílá max. lomená bílá) 

• St ny min 0,5 (barva bílá, žlutá, béžová, krémová, pastelov  sv tle modrá atd.) 

• Podlaha min 0,3 (barva sv tle zelená, sv tle modrá, sv tle šedá)  [8] 

3.2. Základní požadavky na denní osv tlení budov 

Budovy, které jsou nov  vystav né, musí vždy spl ovat podmínky denního osv tlení 
a to v místnostech jako jsou:  

• Obytné místnosti  

• Pokoje a místnosti s delší dobou užívání 

• Místnosti pro výchovu a vzd lání d tí p edškolního v ku 

• Všechny místnosti vyhrazené pro u ení d tí a pro posluchárny s výjimkou 
dle  SN 73 0580-3 

• Pokoje ve zdravotnických za ízeních a místnosti ur ené pro vyšet ování pacient  

• Stravovací za ízení a místnosti ur ené pro odpo inek lidí zdržujících se v místnostech 
bez denního sv tla. 

Denní osv tlení v místnostech se navrhuje podle náro nosti zrakových úkon , je možno 
místnost rozd lit do funk n  vymezených astí, kde se mohou provád t úkony r zných 
zrakových t íd.           [8] 

 



 

6 

Tab. 2 T íd ní zrakových inností a hodnoty initele denní osv tlenosti z SN 

T ída 
zrakové 
innosti 

Charakteristika 
rizika zrakové 
innosti 

Pom rná 
pozorovací 
vzdálenost 

P íklady zrakových inností 

Hodnota .d.o. v % 

minimální 
emin 

pr m rná 
em 

I mimo ádn  p esná 3330 a v tší 
nejp esn jší zraková innost s omezenou 
možností, s požadavkem na vylou ení chyb v 
rozlišení, nejobtížn jší kontrola 

3,5 10 

II velmi p esná 1670 až3330 
Velmi p esné innosti p í výrob  a kontrole, 
velmi p esné rýsování, ru ní rytí s velmi 
malými detaily, velmi jemné um lecké práce. 

2,5 7 

III P esná 1000 až 1670 
P esná výroba a kontrola, rýsování, technické 
kreslení, obtížné laboratorní práce, náro né 
vyšet ení, jemné šití, vyšívání 

2 6 

IV St edn  p esná 500 až 1000 

St edn  p esná výroba a kontrola, tení, 
psaní, obsluha stroj , b žné laboratorní 
práce, vyšet ení, ošet ení, hrubší šití, pletení, 
žehlení 

1,5 5 

V Hrubší 100 až 500 

hrubší práce, manipulace s p edm ty a 
materiálem, konzumace jídla a obsluha, 
oddechové innosti, základní rekrea ní 
t lovýchova, ekání 

1 3 

VI velmi hrubá menší než 100 
Udržování istoty, sprchování a mytí, 
p evlékání, ch ze po komunikacích 
p ístupných ve ejnosti 

0,5 2 

VII celková orientace 
 

Ch ze, doprava materiálu, skladování 
hrubého materiálu, celkový dohled 

0,25 1 

 

Je-li místnost rozd lena na více druh  pracovních úkon , je možno denní osv tlení odstup ovat 
a rozd lit do funk n  vymezených ástí podle p íslušného zrakového úkonu. Takové rozd lení 
místnosti na funk n  vymezené ásti je ekonomické zejména p i bo ním osv tlení. Blíže 
u osv tlovacího otvoru jsou umíst ny pracovní místa s požadavkem na v tší intenzitu osv tlení 
a zbytek prostoru využít pro úkony zat íd né do nižší zrakové skupiny.  

3.2.1. Hodnoty initele denní osv tlenosti  

Denní osv tlení musí být navrženo tak, aby hodnoty initele denního osv tlení ve všech 
kontrolních bodech nebo ve funk n  vymezené ásti spl ovaly minimální hodnotu uvedenou 
v tabulce 1. Za n kterých okolností uvedených v SN 73 0580-1 se hodnoty initele denní 
osv tlenosti zvyšují. Nemén  d ležitým parametrem je rovnom rnost denního osv tlení, která 
se vypo ítá jako podíl nejmenší a nejv tší nam ené hodnoty initele denní osv tlenosti 
v kontrolních bodech.  

Sv tlíky, okna a sv tlovody musí být precizn  navrženy a umíst ny a to tak, aby p i co nejmenší 
ploše zasklení bylo co nejlepší denní osv tlení v místnosti. Na materiál propoušt jící sv tlo jsou 
kladeny tyto požadavky: 

- Co nejlepší prostupnost sv tla 
- Nesmí m nit spektrální barvu sv tla 
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- Je-li požadován pr hled, pak nesmí materiál zkreslovat tvary ani barvy.  

initel denní osv tlenosti se stanoví na modelu výpo tem, nebo p ímo m ením v budov . 
Nam ené i vypo tené hodnoty požadované SN a nam ené nebo vypo tené hodnoty, které 
prokazují spln ní t chto podmínek, jsou nedílnou sou ástí projektové dokumentace. Hodnota 
initele denní osv tlenosti p itom musí být spln na v celém prostoru nebo v jeho funk n  

vymezené ásti. 

-        (2) 

- Kde Eint [lx] je hodnota osv tlenosti v kontrolním bod  místnosti a Eexter [lx], je hodnota 
osv tlenosti venkovní nezaclon né vodorovné roviny. 

- Ve vnit ních prostorech je d ležité zjistit rozložení denního sv tla a to pomocí hodnot 
initele denní osv tlenosti v kontrolních bodech, které jsou pravideln  rozmíst ny 

ve srovnávací rovin , kterou se rozumí fiktivní rovina, na které se m í nebo ur uje 
hodnota osv tlení a je ur ena funk ním využitím místnosti (výška pozorovaného 
p edm tu). Hustota bod  sít  srovnávací roviny se ur uje tak, aby byl dostate ný 
p ehled o pr b hu denního sv tla místnosti. Krajní body se ur ují dle funk ního využití 
místnosti, zpravidla 1m od st ny viz Obr. 2 

 
Obr. 2 Rozmíst ní kontrolních bod  na výpo tové ploše 

- U prostor  užších než 2,4 m se volí pouze jedna ada kontrolních bod  st edem 
místnosti. 

- Pro posouzení vnit ního osv tlení budovy dávají jasný p ehled isolinie, které by m ly 
být uspo ádány v p dorysu místnosti tak, aby jejich hustota dávala možnost posoudit 
rozložení denního sv tla.       [8] 
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3.2.2. Rovnom rnost denního osv tlení 

Rovnom rnost denního osv tlení se ur uje jako podíl nejmenší a nejv tší hodnoty .d.o. 
v kontrolních bodech. 

        (3) [8] 

3.2.3. Rozložení sv tla 

Pro zrakovou innost v posuzovaných prostorech se doporu uje p evažující sm r osv tlení 
z levé strany pozorovatele, p ípadn  zleva zep edu. P evažující sm r osv tlení má být dopln n 
p ímým, nebo odrazovým sv tlem z ostatních sm r . P evažující sm r osv tlení nemá být 
zastín n (nap . za ízením interiéru, osobou pozorovatele apod.). 

Jako zábrana osln ní a sou asn  jako regulace denního osv tlení mohou být navrženy na vnit ní 
stran  konstrukce pohyblivé žaluzie (v barv  krémové, béžové, sv tle žluté) s initelem odrazu 
sv tla 0,50 – 0,70, který je p ibližn  stejn  velký jako okolní st ny. Tímto opat ením dojde 
i ke zlepšení rovnom rnosti osv tlení.       [8] 

3.2.4. Odraznost povrch  

Pro povrchy vnit ních prostor  se nedoporu uje používat lesklých povrchových úprav, 
aby nedocházelo k osln ní odrazem sv tla, zejména pak ve spodní ásti zorného pole, 
kde je lidský zrak obzvlášt  citlivý. 

Nemén  d ležité je pak zvolit správnou koloritu povrch . Mají být takové, aby hodnoty initele 
odrazu sv tla vnit ních prostor  byly v novém stavu v t chto mezích: 

1. initele odrazu sv tla stropu min. 0,80 až 0,50  
2. St ny sv tlé s initelem odrazu sv tla 0,50 až 0,70  
3. initele odrazu sv tla podlahy min. 0,30     [8] 

3.2.5. Osv tlovací otvory 

Denní osv tlení je uskute n no pomocí okenních otvor , sv tlíku nebo sv tlovod , 
které musí respektovat n kolik hledisek. P i bo ním osv tlení musí být okenní otvor umíst n 
co nejvýše vzhledem k osv tlované ploše, p itom však musí pamatovat na nejr zn jší regula ní 
prvky. P i pohledu z energetické stránky je d ležité, aby okenní otvor splnil kvalitu denního 
osv tlení p i co nejmenší ploše zasklení. Materiál použitý na zasklení okenních otvor  musí být 
navržen tak, aby nem nil spektrální složení denního osv tlení, aby propoušt l co nejvíce sv tla 
a nezklesloval p i pr hledu, je-li pr hled okenního otvoru požadován.   [8] 

3.2.6. Údržba osv tlovacích otvor  

P i návrhu denního osv tlení je p edpokládána pravidelná údržba osv tlovacích otvor  
a to v pravidelných intervalech, které mohou být stanoveny zvláštními p edpisy. P edpokládá 
se však údržba p i malém a st edním zne išt ní okolního prost edí nejmén  dvakrát ro n  
a p i silném zne ist ní okolního prost edí ty ikrát ro n .    [8] 
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3.2.7. Hodnocení denního osv tlení 

Rozlišujeme n kolik druh  denního osv tlení: 

• Horní – pomocí osv tlovacích otvor  ve st eše (sv tlík ) 

• Bo ní – bo ní zasklení (okna) 
o Unilaterální – toto osv tlení vzniká v p ípad , že místnost je osv tlena okny 

pouze v jedné st n  
o Bilaterální – v tomto p ípad  jsou umíst ny osv tlovací otvory v protilehlých 

st nách 
o Dvojstranné – okenní otvory jsou ve dvou stýkajících se st nách 
o Vícestranné – okenní otvory jsou umíst ny ve více než dvou st nách. 

• Kombinované – Jedná se o kombinaci osv tlení horního a bo ního 

• Sekundární – Jedná se o osv tlení dané místnosti p es místnost jinou 

Horní osv tlení má výhodu v rovnom rnosti osv tlení daného prostoru. U bo ního osv tlení 
.d.o. se vzdáleností od osv tlovacího otvoru klesá. Nemén  d ležitá je také výška parapetu 

osv tlovacího otvoru, výhodou  je zrakový kontakt s okolím navyšující zrakovou pohodu 
uživatele vnit ního prostoru. 

Isotofa (isolinie) –Jedná se o názornou grafickou pom cku, áru spojující místa stejných hodnot 
.d.o. 

Pro výpo ty denního osv tlení a návrhy osv tlovacích otvor  se dnes již výhradn  používají 
po íta ové programy, které zahrnují všechny pot ebné parametry pro výpo et denního osv tlení 
podle platné SN 73 0580        [1] 

3.3. M ení denního osv tlení 

Nejv tší ást inností lov ka je úzce spojena s inností zrakovou. Dostate n  a ú eln  
navržené osv tlovací soustavy mají zásadní vliv na pracovní výkon lov ka. 

Hodnota osv tlení ve vnit ních prostorech budov se m í nej ast ji pro:  

- ov ení, zda byly dodrženy podmínky realizace podle projektové dokumentace a jestli 
je osv tlovací soustava v souladu s platnými normami. 

- Zjišt ní stavu osv tlovací soustavy a zrakové pohody b hem užívání. 

- Za ú elem porovnání ešení r zných osv tlovacích soustav z hlediska energetických úspor 
a hospodárnosti. 

M ení osv tlení lze rozd lit do t í ástí. Jedná se o p esné, které se využívá výhradn  
pro laboratorní ú ely. Provozní, toto m ení je ur eno pro ov ení správnosti navržení 
osv tlovacích soustav a pro dodržování podmínek zrakové pohody b hem užívání stavby. 
Orienta ní m ení má velkou nep esnost a užívá se pro ov ení základních podmínek zrakové 
pohody. Na základ  tohoto m ení se pak ur uje následující postup m ení. 
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4. Um lé osv tlení a jeho vliv na lov ka 

Pomocí um lých sv telných zdroj  m žeme realizovat um le osv tlení.  Sv tlo z um lých 
zdroj  nahrazuje denní sv tlo tam, kde je nedostatek osv tlení denním sv tlem 
z architektonických nebo jiných d vod . Moderní sv telné zdroje dokáží nahradit denní sv tlo, 
problémem stále je, že jej dokáží nahradit jen kvantitativn .  

V sou asné dob  je um lé sv tlo v budovách zajištováno pomocí elektrické energie. Spot eba 
elektrické energie na osv tlení v eské republice je p ibližn  11% z celkové spot eby. Trend 
sou asnosti je ale šet it elektrickou energií a z toho plyne, že by toto íslo m lo v budoucnu 
pozvolna klesat. 

Z této skute nosti je známo, že osv tlení má pom rn  velký vliv na celkovou spot ebu, zejména 
pak v zimních m sících, kdy je spot eba elektrické energie na um lé osv tlení podstatn  vyšší. 
V zimních m sících se spot eba elektrické energie na um lé osv tlení m že vyšplhat i nad 20% 
podle tvrzení Státní energetické inspekce.      [2] 

4.1. Základní parametry na um lé osv tlení a sv telné soustavy 

Sv telné zdroje napájené elektrickou energií pat í mezi nejrozší en jší zdroje um lého osv tlení 
a jsou základním prvkem osv tlovacích soustav. U výb ru sv telného zdroje nejvíce záleží 
na tom, jak hospodárn  a efektivn  bude osv tlovací soustava fungovat. 

Sv telné zdroje se dají rozd lit do t í základních skupin: 

• Teplotní – Nejv tší a nejstarší skupinu tvo í práv  tyto zdroje. Na tomto principu 
pracují klasické žárovkové zdroje s wolframovým vláknem. Pr chodem elektrické 
energie wolframovým vláknem se vlákno rozžhaví. Jedná se o nejmén  ú inné sv telné 
zdroje.  

• Výbojkové – Výbojka je nej ast ji uzav ená trubice napln ná sm sí par a plyn . 
Do této trubice jsou p ivedeny z vn jšího okolí dv  nebo více elektrod, které umož ují 
zavedení elektrického proudu do plynové nápln . Výbojkové sv telné zdroje m žeme 
rozd lit na dv  skupiny, a to nízkotlaké (rtu ové a sodíkové)a vysokotlaké (sodíkové 
rtu ové halogenidové a další). Rtu ové nízkotlaké výbojky jsou známy ast ji jako 
zá ivky.  

• Luminiscen ní – tyto sv telné zdroje pracují na principu vyza ování foton  
p i samovolném návratu z vybuzeného stavu do stavu základního.   

   

Mezi základní parametry popisující sv telné zdroje nezbytn  pat í m rný výkon, sv telný tok, 
teplota chromati nosti a index podání barev. Neopomenutelné vlastnosti sv telných zdroj  také 
jsou jejich rozm ry a použitá patice pro p ipojení a v neposlední ad  jejich životnost.  [2] 
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4.1.1. Sv telný tok  

Pro každý sv telný typ zdroje je tato hodnota odlišná. Tento údaj se obvykle nachází na obale 
nebo v katalogovém list  výrobku a udává množství sv tla vyzá ené za jednotu asu sv telným 
zdrojem. Jednotkou sv telného toku je lumen (lm).      [2] 

4.1.2. M rný výkon   

Jedná se o vyjád ení ú innosti sv telného zdroje. V tomto p ípad  není ú innost vyjád ená 
v procentech, protože vstupní vele iny nemají stejný rozm r, což plyne z následujícího vzorce 
pro výpo et m rného výkonu.         [2] 

        (4) 

kde  je m rný výkon,  (lm) sv telný tok a P (W) je elektrický výkon. 

4.1.3. Teplota chromati nosti Tc  

Základní jednotkou teploty chromati nosti je (K) Kelvin. Tento parametr sv telného zdroje 
udává barevné vlastnosti sv tla. Teplota chromati nosti je rozd lena do t í základních skupin, 
a to: 

• Teple bílá s teplotou chromati nosti menší než 3300K 

• Bílá s teplotou chromati nosti v rozmezí 3300 – 5000K 

• Denní s teplotou chromati nosti vyšší než 5000K 

U tepelných zdroj  odpovídá teplota chromati nosti teplot  vlákna, u výbojkových zdroj  
se zavádí pojem náhradní teplota chromati nosti, ta odpovídá ekvivalentnímu tepelnému zdroji 
s podobnými sv telnými parametry.        [2] 

4.1.4. Index podání barev Ra 

Jedná se o bezrozm rný parametr sv telných zdroj . Tato hodnota ur uje do jaké míry 
je vyza ované spektrum sv telného zdroje schopno v ruhodn  zobrazit barvy. ím vyšší 
je hodnota indexu podání barev tím v rohodn ji je sv telný zdroj schopný podat barvy. Nejlepší 
podání barev má žárovka (Ra =100) naopak nejh e na tom je nízkotlaká sodíková výbojka 
(Ra=0).            [2] 

4.1.5. Osv tlenost 

Osv tlenost m žeme vnímat jako parametr rozložení osv tlení v míst  a bezprost ední blízkosti 
zrakového úhonu. Tento parametr má zásadní vliv na vykonávání zrakových úkol  . 

[2] 

4.1.6. Životnost sv telných zdroj  

Jedním z nedílných a jedním z nejd ležit jších parametr  sv telných zdroj  p i návrhu 
osv tlovacích soustav je jejich životnost. Tento parametr nám udává po et hodin, b hem 
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kterých sv telný zdroj dokáže svítit s ur itými hodnotami. U žárovek je životnost vymezena 
mezním stavem p epálení vlákna. Jinak je tomu u výbojkových zdroj  sv tla, kdy výbojkový 
zdroj b hem své životnosti prochází ur itými fázemi zm ny hodnoty sv telného toku. 
Po ur itém ase uvedeném výrobcem jako životnost sv telného zdroje, m že zá ivka nebo 
výbojka dále fungovat, jenže její provoz je dále nehospodárný a zdroj vyžaduje vým nu. 
           [2] 
Tab. 3 orienta ní hodnoty životnosti vybraných zdroj  sv tla 

Sv telný zdroj Životnost (h) 

Žárovka  1000 

Halogenová žárovka 3000 

Lineární zá ivka 18000 

Vysokotlaké sodíkové výbojky 20000 

Sv telné diody 100000 

4.2. Svítidla 

Sv telné soustavy jsou tvo eny svítidly, která se skládají z konstruk ní ásti svítidla 
a ze sv teln  inné ásti svítidla. 

Konstruk ní ást svítidla tvo í celý skelet, na kterém je p ipevn na sv teln  inná ást svítidla. 
Dále slouží ke krytí sv teln  inné ásti p ed vnikem cizích t les nebo vody. Musí vyhovovat 
ochran  p ed nebezpe ným dotykovým nap tím, zárove  musí spl ovat podmínky snadné 
montáže, údržby a spolehlivosti svítidla.       [1] 

Sv teln  inná ást svítidla slouží ke zm n  rozložení sv telného toku, k rozptylu toku, 
k zábran  osln ní, snížení jasu nebo ke zm n  spektrálního rozložení vyza ovaného sv tla. 
           [1] 

4.2.1. Sv telný tok svítidla 

Vychází ze sv telného toku zdroje umíst ného ve svítidle.     [1] 

       (5) 

Kde,  SV – je sv telný tok svítidla 

 Z – je sou et sv telných tok  všech sv telných zdroj  ve svítidle 

 ZTR – je ztráta sv telného toku p i optickém zpracování 

4.2.2. Ú innost svítidla 

Každá ú innost ukazuje hospodárnost. V tomto p ípad  se jedná o pom r sv telného toku 
svítidla k sou tu sv telných tok  všech sv telných zdroj  ve svítidle.   [1] 
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        (6) 

Oba parametry ú innosti mají jednotku (lm) tzn. celková jednotka ú innosti je bezrozm rná. 

4.2.3. Svítivost svítidel 

Svítivost je velikost sv telného toku vyzá eného svítidlem do prostorového úhlu. Je-li tento úhel 
malý, jedná se o tzv. svítivosti v daném sm ru. Pro každé svítidlo jsou udány k ivky svítivosti 
výrobcem. Vypo ítají se podle následujícího vztahu: 

         (7) 

Kde:  I – svítivost (cd) 

  – sv telný tok (lm) 

  – prostorový úhel (sr) 

Tyto k ivky svítivosti jsou nezbytn  nutné pro návrh osv tlovací soustavy. P edstavují ší ení 
sv telného toku svítidla a umožní nám výb r svítidla. D ležité je v d t, že údaje v katalozích 
jsou p epo ítané na 1000 lm, a to z d vodu, aby bylo možno k ivky porovnávat. Skute ná 
hodnota svítivosti se pak stanoví takto:       [1] 

        (8) 

 
Obr. 3 P íklad k ivky svítivosti z katalogu výrobce Vyrtych 
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4.2.4. Technické parametry svítidel 

Mezi základní sv teln  technické parametry svítidel pat í k ivky svítivosti, diagram jasu, 
základní elektrické údaje. Tyto parametry jsou vyjád eny nej ast ji pomocí zna ek a symbol . 
Z hlediska elektrické bezpe nosti jsou svítidla rozd leny do ty  t íd. 

T ída ochrany 0 – tyto svítidla mají pouze základní izolaci, tzn nemají svorku pro p ipojení 
ochranného vodi e. 

T ída ochrany I – u t chto svítidel je nutno p ipojit ochranný zelenožlutý vodi  na svorku PE 

T ída ochrany II- jedná se v tšinou o celoplastové provedení svítidel a tudíž je zbyte né 
ochranný vodi  použít. 

T ída ochrany III- jedná se o nízkonap ová svítidla  

D ležitou vlastností svítidla je stupe  krytí. Je na svítidle vyzna en zkratkou IP XX (Ingress 
Protection). Na místo prvního X je íslo 0 až 6. Toto íslo vyjad uje stupe  krytí p ed vniknutím 
cizích p edm t  a p ed dotykem živých ástí. Druhé X ozna uje stupe  krytí proti vniknutí 
vody. Hodnoty jsou od 0 až 8 

Svítidla mohou být umis ována do nebezpe ných prost edí, nap íklad tam, kde hrozí nebezpe í 
výbuchu. Svítidla ur ené do tohoto prost edí jsou ozna ena zkratkou EX. 

Mechanické vlastnosti svítidla ozna uje tzv. IK kód. Jedná se o stupe  ochrany 
p ed mechanickým poškozením. 

Z požárního hlediska se svítidla d lí na ta, která mohou být montována p ímo na ho lavý povrch 
a svítidla, která nemohou být montována na ho lavý povrch     [1] 

4.2.5. Konstrukce svítidla 

Svítidlo je složeno ze t í základních ástí, jedná se o ást optickou, elektrickou a konstruk ní 

Optická ást – je tvo ena sv telným zdrojem a optikou, která se dá dále rozd lit na: 

• Reflektor – podle optického zákona odrazu m ní rozložení sv telného toku 

• Refraktor – podle optického zákona lomu m ní rozložení sv telného toku 

• Difuzor – je za ízení, které pomocí prostupu nebo odrazu sv tla rozptyluje sv telný tok  

Elektrická ást – elektrická ást výbavy svítidla je obsáhlá, m žeme se setkat nap íklad 
s t mito komponenty: 

• Tlumivky 

• Transformátory a m ni e 

• Zapalova e, p ed adníky 

• Kondenzátory 

• Objímky  

• Spína e 

• Pojistky  



 

15 

• Svorky a vnit ní vodi e 

Mechanická ást – tyto prvky slouží k upevn ní a ochran  svítidla. D ležité konstruk ní díly, 
které se adí ke konstruk ním prvk m jsou: 

• Ochranná skla 

• Ochranná m íž 

• Nosná konstrukce 

• Zaost ovací za ízení 

• Záv sy … 

V této oblasti najdou opodstatn ní r zné materiály z d vodu r zného zatížení a namáhání 
r zných konstruk ních prvk  svítidla.       [3] 

4.3. Regulace osv tlení 

Hlavním d vodem regulace osv tlovacích soustav je dosažení požadovaných hodnot osv tlení 
s ohledem na vykonávanou innost v daném prostoru, dále pak dosažení požadované hodnoty 
osv tlení v závislosti na hodnot  denního osv tlení a s tím je blízce spojená úspora elektrické 
energie. Výsledkem regulace osv tlení je zvýšení kvality osv tlení, lepší zraková pohoda 
a v neposlední ad  také finan ní úspora. V poslední dob  se ustupuje od regulace sv telných 
soustav zm nou nap tí z ekonomických d vod . Mnohem hospodárn jší je využití 
inteligentních ídicích systém . Tyto systémy jsou schopny využívat maximum denního sv tla 
a pohybu osob v daném prostoru. 

Osv tlovací soustava se dá regulovat: 

4.3.1. Klasické spína e  

Zde záleží pouze na okruhování osv tlení. Rozsah stmívání je nej ast ji 50% a 100%. Jedná 
se o jeden z nejjednodušších princip . Hlavní výhodou je nízký investi ní náklad. Pozor si však 
musíme dát na dodržení rovnom rnosti osv tlení, která musí být dodržena. 

 
Obr. 4 Spína  
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4.3.2. Stmíva e 

Na rozdíl od klasického stmívání dosáhneme stmíva em plynulé regulace. Zde záleží pouze 
na použitém svítidle. Existuje nep eberné množství stmíva  - od analogových až po dálkov  
ovládané 

 
Obr. 5 Stmíva  

Tab. 4 P íklad rozsahu regulace svítidel 

Použitý druh svítidla Regula ní schopnost (%) 

Žárovkové svítidlo 0-100 

Halogenové svítidlo 0-100 

Zá ivkové svítidlo s p ed adníkem 50-100 

Zá ivkové svítidlo s elektronickým p ed adníkem 1-100 

4.3.3. P íklad ídicích systém  

V dnešní dob  se asto m žeme setkat s dotvá ením interiéru sv telnou technikou, k tomuto 
nám slouží nap íklad ídicí systém firmy Siteco. Tento ídicí systém napomáhá sv telné pohod  
a aktuální pot eb  osv tlení. Této regulace lze dosáhnout jedin  v p ípad , že je zvoleno vhodné 
svítidlo s regulovatelnými optickými vlastnostmi. Nejd ležit jší pro výrobce tohoto systému, 
je zajišt ní zrakové a psychické pohody uživatele. P i využití regulace systémem nejde pouze 
o estetickou stránku, výrobci jde p edevším o to, aby skloubil estetickou i ekonomickou stránku. 
Svítidla doporu ené výrobcem jsou dopln ny o idla reagující na p ítomnost osob v daném 
prostoru, což umož uje regulovat osv tlovací soustavy bez toho, aby svítidla n kdo ovládal. 
Poté, co prostor opustí poslední osoba, ídicí systém se zpožd ním vypne osv tlení. 
U osv tlovacích soustav, které jsou dopln ny o ídicí systém, lze m nit charakter osv tlení 
za podmínek dodržení kvality i množství osv tlení. Užitím ídicího systému lze využít místnost 
pro více ú el .          [7] 
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4.4. Údržba osv tlovacích soustav 

Opomíjenou možností, jak hospodárn  nakládat s elektrickou energií u osv tlovacích soustav, 
je pravidelná údržba. B hem stárnutí osv tlovací soustavy dochází k postupnému snižování 
sv tla vyza ovaného svítidlem. Tento jev nastává usazováním ne istot na povrchu svítidla 
a jeho stárnutím. Tento zanedbávaný faktor m že zna n  zvýšit efektivitu osv tlení. Velikost 
snížení sv telného toku b hem stárnutí osv tlovací soustavy je dána také výb rem svítidla. 
Tento jev se dá ovlivnit již ve stádiu návrhu osv tlovací soustavy volbou správného svítidla. 
Velký vliv má na osv tlovací soustavu prost edí, ve kterém je provozována. Již ve stádiu návrhu 
je pot eba stanovit tzv. udržovací initel, se kterým je t eba po ítat již od samého za átku 
návrhu osv tlovací soustavy. Vhodn  stanovena hodnota udržovacího initele a stanovena 
etnost údržby napomáhá ke v tší efektivit  osv tlovací soustavy. Veškeré osv tlovací soustavy 

se okamžikem montáže postupn  opot ebovávají a ztrácejí svou funk nost. Musíme brát 
v úvahu také to, že je pot eba obnovovat nát ry v místnosti, aby neklesala hodnota odrazu 
sv tla. Jev znehodnocování je pomalý, a proto m že dojít k tomu, že jej uživatel 
ani nezpozoruje, avšak se m že projevit na zvýšené únav , etnosti chyb nebo na pracovních 
úrazech.           [6] 

Pro efektivní osv tlovací soustavu je nutná údržba. Celá soustava by m la být pe liv  išt na 
v pravidelných intervalech. Ale i p i pravidelné údržb  je postupné znehodnocování 
nevyhnutelné. A proto rozd lujeme udržovací initel do dvou ástí:  

4.4.1. Nevratné initele 

Postupem asu dochází vlivem stárnutí a teploty v k tmavnutí materiálu, ze kterého 
je svítidlo vyrobeno. T mto ztrátám se nelze ani pravidelnou údržbou vyhnout. Hodnota 
t chto ztrát je zanedbatelná (< 3%). Tyto ztráty by bylo neekonomické odstra ovat, avšak 
je t eba s nimi po ítat již v projektu p i zpracování návrhu.     [5] 

4.4.2. Vratné initele 

Tyto vlivy na osv tlovací soustavu je možné jednoduše ovlivnit pravidelnou údržbou 
a samoz ejm  pravidelnou vým nou sv telných zdroj . Mezi vratné initele m žeme za adit 
pravidelné išt ní, pravidelnou vým nu sv telných zdroj , vým nu nefunk ních 
komponent  a v neposlední ad  také obnovou nát r .    [5] 
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Obr. 6 initel údržby 

4.4.3. Intervaly išt ní  

Je nutností provád t pravidelnou údržbu a ist ní osv tlovacích soustav 
podle TNI 36 0451 – Údržba vnit ních osv tlovacích soustav. Podle Tab. 5 zat ídíme daný 
prostor.           [5] 

Tab. 5 Doporu ené kontrolní intervaly  

Kontrolní interval Kategorie istoty Pracovišt  

3 roky 
Velmi isté (V ) isté místnosti, závody na výrobu polovodi , nemocni ní odd lení, 

výpo etní st ediska 

isté ( ) Ú ady, školy, areál nemocnic 

2 roky Normální (N) Obchody, laborato e, restaurace, obchodní domy, montážní plochy, dílny 

1 rok Špinavé (Š) 
Ocelárny, chemické závody, slévárny, sva ování, lešt ní, práce se 
d evem 

4.4.4. Plán údržby  

Pro okamžitou informovanost pracovník , kte í zajištují pravidelný plán údržby osv tlovacích 
soustav, slouží norma TNI 36 0451, která rychle a p ehledn  ur uje interval išt ní osv tlovací 
soustavy pro svítidla všech typ  v daném pracovním prostoru. Intervaly ist ní se m ní 
v závislosti na prost edí, ve kterém je provozována osv tlovací soustava. 
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Tab. 6 P ibližné intervaly ist ní 

Intervaly išt ní 3 roky 2 roky 1 rok 

Typ svítidla  Prost edí V ,  N Š V ,  N Š V ,  N Š 

S neclon ným sv telným zdrojem X       X       X 

Bez horního krytu X       X       X 

S horním krytem (nevratné) X     (X)       X   

Uzav ené IP 2X X     (X)       X   

Chrán né proti prachu IP 5X X X       X       

Uzav ené nep ímé        X     (X) X   

S ízenou klimatizací X X       X       

Kde: V , , N a Š jsou prost edí ur ené dle Tab. 5 
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5. Návrh osv tlovací soustavy pomocí výpo etního programu 
DIALux 

V této ásti bakalá ské práce se budu zabývat návrhem osv tlení interiéru obchodní jednoty 
nákupního et zce. Jedná se o remodeling stávající prodejny. 

 Základním dokumentem, který definuje veškeré požadavky na osv tlení vnit ních prostor 
je SN EN 12464-1 Sv tlo a osv tlení - Osv tlení pracovních prostor  - ást 1: Vnit ní 
pracovní prostory. Pro návrh osv tlovací soustavy je d ležité definovat zrakový úkon, který 
se bude v daném prostoru provád t. Mezi tyto podmínky pat í velikost pozorovaného p edm tu, 
pozorovací vzdálenost, kontrasty, atd. Pro snadné za azení je v norm  tabulka, na základ  které 
jsme schopni pracovní úkon zat ídit. Osv tlení je ovliv ováno mnoha faktory, mezi které pat í 
odraznost, barva, umíst ní svítidel, aj. Samotný návrh osv tlovací soustavy by m l vycházet 
z architektonického návrhu, ale samoz ejm  také z technických možností. Celá osv tlovací 
soustava by pak m la spl ovat nejen funk ní, ale i estetickou stránku. 

5.1. Návrh osv tlovací soustavy pomocí výpo tového programu 

V dnešní dob  se pro návrhy osv tlovacích soustav využívá výpo etních program . Které 
dokáží v ruhodn  simulovat reálnou sv telnou scénu.  

S jedním z t chto program  jsem se setkal ve firm  TECHNICO Opava s.r.o. p i návrhu 
denního, ale i um lého osv tlení. Softwarem, který jsem se nau il ovládat, je DIALux 4.10.1, 
jedná se o výpo etní a designerský program. Vypo tené hodnoty jsou p ehledn  vyobrazeny 
formou isolinií, v tabulce nebo ve stupni šedi. Lze zde také vytvá et sv telné scény jako 
vizualizace ve 3D.  

Zde se návrh osv tlovací soustavy provádí p ibližn  v t chto krocích: 

- Zpracování geometrie místnosti. 
- Osazení interiérového vybavení. 
- Zat ízení pracovního prostoru dle SN 
- Výb r typu svítidla z katalogu a osazení sv telných polí 
- Vložení výpo tových ploch um lého osv tlení a UGR 
- Výstupní hodnoty navržené osv tlovací soustavy 

5.1.1. Zpracování geometrie místnosti 

Je d ležité zachovat skute né rozm ry místnosti pro výpo et. Nejjednodušším a nejrychlejším 
zp sobem je naimportovat výkres ve formátu dwg do výpo tového programu, kde již jednoduše 
zpracujeme místnost, pro kterou chceme návrh osv tlovací soustavy provést. D ležité je taky 
zohlednit parametry místnosti, jako jsou kolorita povrch  nebo initele zne ist ní. Ve v tšin  
p ípad  importujeme výkres ve 2D, a tudíž nesmíme opomenout zadat výšku místnosti. 
Výpo tový program umí pracovat i s trojrozm rnými výkresy, ale toto zpracování je pomalé 
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a to z d vodu, že doposud software umí využívat pouze jedno jádro procesoru. Tento problém 
by m l být vy ešen s nástupem nové generace DIALuxu verze 5 

Podle použitého materiálu v místnosti byly stupn  odrazu vnit ních materiálu stanoveny takto: 

 Strop   70% 

 St ny   50% 

 Podlaha  30% 

 Povrch regálu 30% 

Toto jsou jakési standardy používané pro odraz povrch , ale víme-li, že nap íklad podlaha bude 
d ev ná, m žeme pomocí textury a barvy p esn ji stanovit odraznosti povrch . ím více detail  
o místnosti známe, tím p esn jšího výpo tu jsem schopni docílit. 

5.1.2. Osazení interiérového vybavení 

P i návrhu osv tlovací soustavy je t eba zohlednit stín ní p ekážkami interiérového vybavení, 
jako jsou v dané situaci nap íklad regály. Nesmíme také opomenout okna, které mají jinou 
odraznost povrchu než st ny a jiné interiérové vybavení. 

5.1.3. Zat ízení pracovního prostoru dle SN EN 12464-1 

Je nutností zat ídit prostor, pro který navrhujeme osv tlovací soustavu podle SN, abychom 
v d li, jaká intenzita osv tlení má v daném prostoru být. 

Prodejní plochu a prostor pokladen jsem zat ídil dle SN EN 12 464-1 podle tab. 5.4 Obchodní 
prostory takto: 
Tab. 7 Zat ízení prodejny dle SN EN 12464-1 

Referen ní . Druh prostoru, úkolu nebo innosti Em UGRL Ra 

4.1 Prodejní prostory 300 lx 22 80 

4.2 Prostory u pokladen 500 lx 19 80 

5.1.4. Výb r typu svítidla 

První nespornou výhodou výpo etního programu je rozmíst ní svítidel. P i ru ním výpo tu 
bodovou nebo tokovou metodou bychom museli sami vytvo it rozvržení svítidel, což požaduje 
velké zkušenosti a cit pro návrh osv tlovací soustavy. P i výb ru typu svítidla je t eba zohlednit 
prostor, ve kterém se svítidla nachází a jaké vlivy na n j mohou p sobit. Svítidlo musí mít 
pot ebné krytí pro dané prostory. V této situaci jsem postupoval dle standardu investora, protože 
všechny prodejny osazují stejným tipem svítidla. Vybrané svítidla odpovídají pot ebám, 
pro které jsou ur eny. Jedná se o svítidla firmy Philips. Na prodejn  je použit typ svítidel 
Philips  TMX400 1xTL-D58W HFP +GMX450 R +GGX451 M-NB +ML, jedná 
se o jednotrubicové svítidlo firmy Philips osazeno trubicí TL5 o výkonu 58W, které je navíc 
osazeno m ížkou. Tento typ svítidel je d ležitý pro snížení hodnoty osln ní. Každé t etí svítidlo 
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je osazeno bateriovým zdrojem pro zajišt ní nouzového protipanikového osv tlení dle výpo tu 
spole nosti Philips. 
 

 
Obr. 7 Svítidlo Philips  TMX400 1xTL-D58W HFP +GMX450 R +GGX451 M-NB +ML + k ivka svítivosti 

5.1.5. Vložení výpo tových ploch um lého osv tlení a UGR 

Ke spušt ní výpo tu je nutné t eba výpo etní plochy nebo body pro místnost. Výpo tová plocha 
pro intenzitu osv tlení se stanovuje podle SN 12 464 ve vzdálenosti 1m od zdiva. Pro daný 
prostor je nutno zvolit výšku výpo tové plochy t sn  nad úrove  podlahy. Pro jiné místnosti 
(nap . u ebny) by byla výška výpo tové plochy 0,85m, což je výška psacího stolu. Výpo etní 
rastr je optimáln  nastavený výpo etním programem, lze jej však ru n  nastavit 
na požadovanou hodnotu. Druhou výpo tovou plochou je výpo et osln ní UGR, výška této 
výpo tové plochy je 1,7m nad úrovní podlahy, což je p ibližná úrove  o í dosp lého lov ka.  
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Obr. 8 Ilustra ní obrázek místnosti s vloženými výpo tovými plochami 

5.1.6. Výstupní hodnoty navržené osv tlovací soustavy 

Ve výstupních hodnotách z programu DIALux je p ehledn  vyobrazena pomocí isolinií 
intenzita osv tlení ve výpo tové ploše. Tyto isolinie jsou podloženy hodnotami z tabulky, 
ve které je pro každý bod výpo tového rastru hodnota intenzity osv tlení. Minimální hodnoty 
intenzity osv tlení stanovené v norm  SN EN 12464-1 jsou hodnoty údržby, tzn. zakládají 
se na nové hodnot  (p i instalaci) a na stanovené údržb . Totéž platí samoz ejm  také pro 
hodnoty vypo ítané ve výpo etním programu, proto mohou být dosaženy pouze za p edpokladu, 
že p edložený plán údržby bude d kladn  realizován. Není-li tomu tak, nemusí být sv telné 
podmínky spln ny. Kompletní výpo et je z d vodu rozsahu jako p íloha Bakalá ské práce. Plán 
údržby je sou ástí výpo tu. 

 
Obr. 9 Ilustra ní obrázek výstupních hodnot 

 



 

24 

6. Záv r 

B hem bakalá ské praxe, jsem m l možnost seznámit se se spoustou lidí v tomto oboru znalých. 
Jsem rád, že jsem mohl bakalá skou práci zpracovávat formou praxe. Naskytla 
se mi tak p íležitost pochopit a nau it se technické podrobnosti p i tvorb  projektové 
dokumentace. Nesmírnou výhodou do života je, že jsem vše vid l z praktické stránky a ne jen 
z teorie. Ve firm  TECHNICO Opava s.r.o. jsem se zabýval zejména projektovou dokumentací 
velkých rozsah  a návrhem osv tlovacích soustav. Absolvoval jsem školení ve firm  Philips 
na výpo tový program DIALux, který jsem v této práci uplatnil. Hodn  skute ností jsem znal 
ze studia a zde jsem je mohl uplatnit v praxi. Samoz ejm  ne všechny p edm ty, které jsem 
studoval b hem t íletého studia, jsem te  zúro il, ale p i tvorb  projektové dokumentace 
v návrhu osv tlovacích soustav jsem si vzpomn l na p edm ty, jako jsou: 

- Elektrické sv tlo a teplo, 
- Projektování v elektrotechnice,  
- P enos a rozvod elektriza ních soustav.

Jako téma této práce jsme s editelem této firmy panem Ing. Martinem Uli ným vybrali návrh 
osv tlovací soustavy pro nákupní jednotku obchodního et zce. Firma TECHNICO Opava s.r.o. 
uzav ela smlouvu s tímto investorem na remodeling dvou prodejen a to v Opav  a Krnov . Byla 
pot eba navrhnout osv tlovací soustavu pro tuto obchodní jednotu, která je p edm tem této 
práce. Návrh je vytvo en ve výpo etním programu DIALux a odpovídá všem platným SN. 
Návrh pomocí výpo tového programu je nesmírným pomocníkem projektant  a firem 
zabývajících se osv tlením. Nedokážu si p edstavit po ítat tuto osv tlovací soustavu pomocí 
postupu, který jsem se nau il b hem studií, nicmén  mn  studia teoreticky p ipravila na tyto 
pracovní problémy, které jsou pot eba v takovýchto situacích ešit. Sou asný stupe  tohoto 
projektu je dokumentace stavebního povolení a vize je taková, že i stupe  dokumentace pro 
provád ní stavby i následný stupe  skute ného provedení by m l z stat v kompetencích firmy. 
V této dob  již nebudu plnit bakalá skou praxi, ale doufám, že i nadále budu pokra ovat a snažit 
se rozvíjet své schopnosti a být k prosp chu kolektivu firm  TECHNICO. B hem ro ní praxe 
jsem si doplnil spoustu v domosti, které se netýkají jen projektování elektrických rozvod  
a osv tlení, ale seznámil jsem se také s projektovou inností architekt , stava , ú astnil jsem 
se kontrolních dn  a r zných jednání. Celkov  bych tuto práci hodnotil jako výborný p ínos 
zkušeností do života. 
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