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O PremiumLight Pro

PremiumLight Pro  je projekt EU v  rámci H2020  (2016-19)  týkající  se  realizace energeticky účinných LED osvětlovacích 
soustav  (vnitřní  a  venkovní  osvětlení)  ve  veřejném  sektoru  a  v  sektoru  soukromých  služeb  pomocí  rozvoje  politických 
nástrojů vytvořených ve spolupráci se zúčastněnými subjekty ze strany jak nabídky, tak poptávky na trhu, včetně: 

•  vytváření kritérií pro veřejné zakázky,
•  vytváření směrnic pro vnitřní a veřejné osvětlení,
•  shromažďování případů dobré praxe,
•  zřízení informační platformy,
•  vývoje specifických plánovacích nástrojů a databáze výrobků,
•  uskutečnění vzdělávacích kurzů na bázi modulů pro architekty, elektroinstalatéry, konzultanty atd.

PremiumLight Pro také podporuje rozvoj nařízení EU (ekodesign, značení výrobků a EPBD (energetická náročnost budov)) 
a také politické nástroje vnitrostátní právní úpravy, např. podpůrné nástroje pro EPBD, pobídkové režimy, bílé certifikáty 
a modely smluv. Pro další informace navštivte www.premiumlight.cz.

Služby poskytované projektem PremiumLight Pro

 

Energetický účinné osvětlovací 
soustavy nové úrovně

•  Rozvoj kritérií pro ekologické veřejné 
zakázky a pokynů pro projektování 
a montáž.

•  Zřízení informačního uzlu.
•  Rozvoj specifických plánovacích 

nástrojů a databáze výrobků.

Vzdělávací koncepce

•  Rozvoj a realizace kurzů dalšího 
vzdělávání na bázi modulů pro 
projektanty, architekty, elektroin-
stalatéry a konzultanty.

Podpora evropských a národních 
právních předpisů 

•  Účast na legislativním procesu pro podpo-
ru LED osvětlovacích soustav na evropské 
i národní úrovni.

•  Zavedení a zlepšování politických nástrojů 
(podpůrné nástroje pro EPBD, pobídkové 
režimy, bílé certifikáty, modely smluv).

Vysoce účinné 
LED osvětlovací 
soustavy v sektoru 
služeb.

Výlučnou odpovědnost za tento dokument nesou jeho autoři. Dokument nezbytně neodráží stanovisko Evropské unie.  

EASME ani Evropská komise neručí za jakékoli použití informací v dokumentu obsažených.

Existuje velký potenciál pro značné energetické úspory díky  implementaci vhodných politických strategií usnadňujících 
zvýšení podílu vysoce účinných LED osvětlovacích soustav na trhu.
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Zkratky

AFV    Rozsah náhlé poruchy
ANSI    Americký národní normalizační institut
CCT    Náhradní teplota chromatičnosti
CIE    Mezinárodní komise pro osvětlování
Cd    Kandela, SI jednotka svítivosti 
CFL    Kompaktní zářivky
CRI    Index podání barev
DALI    Digitální adresovatelné rozhraní pro ovládání osvětlení (řídicí protokol) 
DSE    Zobrazovací jednotka, monitor
Duv    Chromatická vzdálenost od čáry teplotních zářičů
EK    Evropská komise
ECEEE    Evropská rada pro energeticky účinnou ekonomiku
EPA    Agentura pro ochranu životního prostředí (v Dánsku)
EPBD    Směrnice o energetické náročnosti budov
ESCO    Poskytovatelé energetických služeb
GLS    Obyčejná žárovka
HCL    Osvětlení soustředěné na člověka, biodynamické osvětlení
IEA SSL    Mezinárodní energetická agentura 4E Příloha o polovodičovém osvětlení
IEC    Mezinárodní elektrotechnická komise
K    Kelvin, jednotka teploty chromatičnosti
LCC    Náklady na životní cyklus
LED    Světelná dioda
LEF    Měrný výkon svítidla
LFL    Lineární zářivky
LiFi    Vysokorychlostní bezdrátová komunikace založená na vysokofrekvenční modulaci světla
LLMF    Činitel stárnutí světelného zdroje
LMF    Udržovací činitel svítidla
LOR    Účinnost svítidla
LSF    Činitel funkční spolehlivosti světelných zdrojů
lm     Lumen, odvozená SI jednotka světelného toku
lux    Odvozená SI jednotka intenzity osvětlení 1 lux = 1 lm/m2.
PIR    Pasivní infračervený senzor
Ra    Index podání barev
RGB    Červená-zelená-modrá (týkající se LED světelných zdrojů s mísením barev)
ta     Jmenovitá okolní teplota = nejvyšší trvalá teplota pro běžný provoz svítidla
tq    Jmenovitá kvalitní okolní teplota = nejvyšší trvalá teplota pro jmenovité parametry
TCO    Celkové náklady vlastnictví
W    Watt = 1 joule/vteřinu (jednotka výkonu)
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1. Úvod

1.1  Přínosy LED osvětlení

Osvětlovací technika LED poskytuje velké možnosti ener
getické  účinnosti  a  vysoce  kvalitního  osvětlení  jak 
ve  veřejném  sektoru,  tak  v  sektoru  soukromých  služeb. 
Technologie LED se velmi  liší od dřívějších osvětlovacích 
technik a má mnoho možností pro inovace. To může 
vést k lepším pracovním podmínkách a větší pohodě, např. 
díky optimalizovaným svítidlům, vestavěnému osvět lení, 
flexibilnímu ovládání osvětlení, svítidlům, u kterých uživa-
tel může změnit barevný tón, napodobování denního 
osvětlení  přes  den,  inteligentnímu  osvětlení  a  lepšímu 
využití denního světla. 

Měrný výkon dobrého LED svítidla je více než 100 lm/W 
a  každoročně  se  zvyšuje.  Nařízení  EU  o  ekodesignu 
244/2009,  245/2009  a  1194/2012  zahrnují  technologii 
LED, ale tato nařízení byla napsaná předtím, než byla tech-
nika LED vyspělá a dosáhla současné úrovně. Pro terciární 
sektor v tuto chvíli není dostupný režim štít kování svítidel 
a osvětlovacích soustav a vnitrostátní adaptace směrnice 
o  energetické  náročnosti  budov  (EPBD)  poskytuje  pou-
ze omezenou podporu pro návrhy energeticky účinných 
osvětlovacích soustav pro budovy. 

Velká  část  vnitřních  osvětlovacích  soustav  využívaných 
ve  veřejném  sektoru  a  v  sektoru  soukromých  služeb  je 
stále  založena  na  neefektivních  technologiích  ve  formě 
T8 lineárních zářivek s elektromagnetickým předřadníkem 
a halogenových žárovek. Je přínosné vyměnit tyto tech-
nologie  za  LED  s  efektivními  ovládacími  prvky.  Ve  stále 
rostoucím  množství  případů  je  také  výhodné  vyměnit 
T5  lineární  zářivky.  Obecně  se  doporučuje  výměna  jak 
svítidla,  tak  světelného  zdroje,  namísto  pouhé  náhrady 
za LED trubice, což má často za následek problémy spo-
jené se změnou rozložení osvětlení.

1.2  Požadavek směrnic

Rozvoj LED osvětlení pokračuje vysokou rychlostí a nové 
a lepší produkty se na trhu objevují každých šest měsíců. 
Mezinárodní normy nejsou ještě dokončené. Mnohým se 
stalo, že si vybrali neoptimální LED osvětlovací soustavu 
kvůli nedostatku informací a kritérií pro výběr správného 
řešení.

Zainteresované  strany  z  terciárního  sektoru  požadu-
jí  směrnice,  které  mohou  podporovat  inovativní  řešení, 
kritéria  pro  veřejné  zakázky  pro  výběr  vysoce  kvalitních 
LED  osvětlovacích  soustav  a  příklady  dobré  praxe.  Při 
současném dynamickém vývoji se kritéria musí ak
tualizovat  pravidelně,  zatímco  obecná  doporučení 
pro dobrý návrh osvětlení vydrží delší dobu.

Směrnice  se  zaměřují  na  hlavní  oblasti  aplikace 
v rámci sektoru služeb, včetně:   
 
•  kanceláří,
•  škol,
•  muzeí a galerií,
•  obchodů,
•  zdravotní péče.
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1.3  Jak směrnice používat

Směrnice jsou strukturované dle diagramu zobrazeného 
níže. 

Po představení obecných  výhod užití  LED osvětlení mo-
hou  různé  zainteresované  strany  aplikovat  směrnice 
různými způsoby:

1  Zaměstnanci působící v oblasti zadávání zakázek 
a  strany  s  rozhodovací  pravomocí  mohou  jít 
přímo  na  kritéria  pro  veřejné  zakázky.  Navíc  mohou 
najít  základní  informace  v  následujících  kapitolách: 

a  Návrh osvětlení (kvalita osvětlení).
b  Energetická účinnost a náklady na životní cyk-

lus (úspory, náklady a porovnání řešení).
c  Řízení  osvětlení  (ovládání,  inteligentní  osvětlení 

a osvětlení soustředěné na člověka).
d  Dobrá praxe (pro typ budovy a místnosti ve veřej-

né zakázce). 
 

 
 

2  Instalatéři mohou hledat tipy v kapitole Dobrá praxe 
a kritéria kvality v kapitole Veřejné zakázky.

3  Poradci  v  energetice  a  energetičtí  specialisté  by 
měli  nahlédnout  do  kapitoly  Energetická  účinnost 
a náklady na životní cyklus a Dobrá praxe.

4  Projektanti,  architekti,  interiéroví  projektanti 
a kon  zultanti mohou  vyhledávat  v  různých  částech 
směrnic podle náplně jejich činnosti.

Obrázek 1 Kritéria pro veřejné zakázky jsou jádrem směrnic 

Kanceláře
Školy

Muzea
Obchody

Nemocnice

Návrh osvětlení

Úvod

    Dobrá praxe

Energetická účinnost  
a náklady na životní cyklus

Kritéria 
pro veřejné 

zakázky

Řízení osvětlení



Směrnice pro vnitřní osvětlení ve veřejném sektoru a v sektoru soukromých služeb 7

2. Návrh osvětlení

2.1  Úvod

Návrh  osvětlení  primárně  slouží  k  poskytnutí  vhod-
ných  podmínek  viditelnosti  pro  uživatele  dané  budovy. 
Cílem  je  poskytnout  „správné  světlo  ve  správnou  chvíli 
na správném místě“ za účelem získání:
•  Dobrého osvětlení za účelem provádění zrakových úkolů 

i v obtížných podmínkách a během delšího období.
•  Dobrého  vizuálního  komfortu,  který  poskytuje  pocit 

pohody a přispívá k vyšším výkonům.

Vizuální výkonnost pro pozice/předměty v místnosti závisí 
hlavně na:
•  Intenzitě osvětlení (osvětlenosti), která je měřítkem 

množství světla dopadajícího na plochu/rovinu. Jednot-
ka je lux (lx).

•  Jasu, který je měřítkem množství světla v daném smě-
ru. Jednotka je kandela na metr čtvereční (cd/m2).

•  Pokud je předmět trojrozměrný a/nebo barevný.

Existuje mnoho dalších rozhodujících faktorů pro dobrou 
viditelnost a návrh osvětlení.  Tato  témata  jsou popsána 
v kapitolách dle seznamu níže, včetně:
•  usnadnění vizuální výkonnosti oka,
•  přístup k dennímu světlu,
•  podstata úkolů a povrchové vlastnosti prostoru a před-

mětů,
•  normy podporující dostatečnou vizuální výkonnost,
•  potřeba všeobecného osvětlení a rovnoměrnosti,
•  jas v místě zrakového úkolu ve srovnání s okolím (kon-

trast),
•  směr světla,
•  atraktivní osvětlení interiéru budovy,
•  optické zdůraznění cesty a navigace v prostoru,
•  variabilita osvětlení (hladiny a barva),
•  podání barev a barevný vzhled světla,
•  oslnění a míhání,
•  zajištění bezpečnosti a zabezpečení.

2.2  Vizuální výkonnost oka

Distribuce jasu v zorném poli řídí adaptaci oka a tím vidi-
telnost úkolu. Vyvážený jas je potřebný ke zvýšení:

1  Zrakové ostrosti.

2  Kontrastní  citlivosti  (rozlišovací  schopnost  malých 
relativních rozdílů v jasu).

3  Efektivity  zrakových  funkcí  (jako  je  akomodace, 
konvergence, zúžení zornice, pohyby očí, atd.).

Rozložení jasu by nemělo zahrnovat následující:
•  velmi vysoký jas, který může oslňovat,
•  velmi vysoký kontrast jasů, který způsobuje únavu kvů-

li neustálému přizpůsobování oka,
•  velmi nízký jas a/nebo velmi nízký kontrast jasu, který 

zapříčiňuje  monotónní  a  nestimulující  pracovní  pro-
středí.

Vyvážená  distribuce  jasu  vyžaduje  vyhodnocení  jasu 
na všech površích (určeno odrazivostí a intenzitou osvět-
lení). Vizuální komfort získáme s  jasnými vnitřními 
povrchy, hlavně zdmi a stropy, s výběrem vhodných hod-
not odrazivosti a intenzity osvětlení pro vnitřní povrchy.

Intenzita  osvětlení  a  její  distribuce  v  oblasti  pracovního 
úkolu a v okolních oblastech mají velký dopad na to, jak 
rychle, bezpečně a pohodlně daná osoba vnímá a vykoná 
zrakový  úkol.  Norma  ČSN  EN  12464-1  udává  hodnoty 
udržovaných osvětleností, které  splňují  vizuální komfort 
a potřeby výkonnosti (viz část 2.5).
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Dobrý návrh osvětlení musí brát ohled také na věk 
uživatelů  dané  budovy.  Při  stárnutí  ztrácí  oční  čočka 
svou  pružnost,  což  snižuje  schopnost  akomodace  oka 
a  vede  k  potřebě  nosit  brýle  na  čtení.  Během  života  je 
sklivec znečišťován bílkovinami a jinými látkami, což roz-
kládá světlo, které dopadá na oko, a vede k větší citlivosti 
na oslnění. Při stárnutí naše svaly, které ovládají velikost 
naší  zornice  a  reakci  na  světlo,  ztrácí  část  své  síly,  což 
má  za  následek  zmenšování  zornice  a  její  slabší  reakci 
na  změny  v  okolním  osvětlení.  Kvůli  sníženému  přeno-
su světla v oční čočce, rohovce a sklivci potřebujeme asi 
třikrát  více  okolního  světla,  abychom  v  šedesáti  letech 
mohli pohodlně číst, ve srovnání s věkem 20 let [17]. 

Vnímání  barev  je  také  důležité  pro  vizuální  výkonnost. 
Některé barvy  jsou pro  lidské oko viditelnější než 
jiné. Zraková citlivost lidského oka je na maximu ve žlu-
tozelené oblasti  spektra. Kontrast mezi barvami  je  také 
důležitý a je zajišťován dobrými vlastnostmi podání barev 
osvětlovací soustavy.
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λ (nm)
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Obrázek 2 Relativní spektrální citlivost lidského oka ve foto-
opických podmínkách, tzv. V(λ)-křivka  

2.3  Denní světlo

Tisíce  let  se  náš  zrak  vyvíjel  s  denním  světlem  jakožto 
primárním zdrojem osvětlení. Během dne  i během roku 
způsobuje  pohyb  Země  ve  vztahu  ke  Slunci  obrovské 
rozdíly  ve  světelném  toku,  směru,  spektrálním  složení 
a barvě denního světla. Náš zrak má výjimečnou schop-
nost adaptovat se na změny od několika luxů až po více 
než 100 000 luxů.

Denní  světlo  by  se  mělo  využívat  co  možná  nejvíce. 
Efektivní  elektrické  osvětlení  proto  musí  být  navrženo 
a ovládáno podle přístupu k dennímu světlu. Minimální 
požadavky  pro  vnitřní  umělé  osvětlení  musí  zahrnovat 
jak denní, tak i noční podmínky. Množství denního svět-
la pronikajícího do místnosti závisí na světlu vycházejícím 
z oblohy, světlu odrážejícím se od okolních budov, ven-
kovních clonách na ochranu před sluncem a propustnosti 
oken. 

Množství denního světla dopadajícího na plochu či bod 
v  dané  místnosti  vyjadřuje  činitel  denní  osvětlenos-
ti D, který  je definovaný pro zataženou oblohu. Příklad 
v obrázku 3 ukazuje, jak se v tomto případě s činitelem 
denní osvětlenosti 5 % získá doporučená tabulková osvě-
tlenost pro psaní a čtení  (doporučené hodnoty  intenzity 
osvětlení viz část 2.5). 

 

10 000 lx

D = 5 %
 = 500 lx

Obrázek 3 Příklad osvětlenosti využívající denní světlo vy-
jádřené činitelem denní osvětlenosti 
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2.4  Různé druhy osvětlení

Osvětlení se obvykle dělí na tři druhy [22]: 

1  Celkové  osvětlení  většinou  sestává  ze  svítidel 
namontovaných  na  stropě  se  stejnou  vzdáleností 
mezi  sebou  a  poloviční  vzdáleností  ke  zdi.  Celkové 
osvětlení  poskytuje  požadovanou  intenzitu  osvětlení 
po celé místnosti  a úplnou flexibilitu  v  zařizování  in-
teriéru. Celkový vzhled nemusí být atraktivní a spotře-
ba  energie  je  vyšší  než  u  dvou  následujících  druhů 
osvětlení,  protože  toto  osvětlení  není  přizpůsobeno 
různým potřebám v místnosti.

2  Lokalizované osvětlení sestává ze svítidel namon
tovaných  na  stropě  nad  každým  pracovním 
stanovištěm a poskytuje nezbytnou intenzitu osvět-
lení a navíc dostatečně širokou distribuci světla pro ko-
munikační prostory. Ve srovnání s celkovým osvětlením 
je zde spotřeba energie nižší, ale je snížena flexibilita 
v  umístění  pracovních  míst.  Lokalizované  osvětlení 
také  zahrnuje  dekorativní  osvětlení,  např.  pro  vys-
tavení architektonických prvků v určitých oblastech.

3  Místní osvětlení zahrnuje osvětlení, které může být 
přesouváno spolu s pracovními místy a navíc vše-
obecné  osvětlení  pro  komunikační  prostory.  Výhody 
jsou: 1) velmi flexibilní umístění pracovních stanovišť, 
2)  vyšší  energetická  účinnost  než  u  čistě  celkového 
osvětlení,  a  3)  zaměstnanci  mohou  ovládat  své 
osvětlení  (některé  lokalizované  osvětlení  může  být 
sdíleno  několika  zaměstnanci).  Místní  osvětlení  mo-
hou být  např.  stolní  lampy,  stojací  svítidla  a  nábytek 
s vestavěným osvětlením, kde je LED osvětlení vhodné 
díky své menší velikosti.

Mnoho  osvětlovacích  instalací  je  celkového  typu,  což 
umožňuje flexibilitu při  umísťování  pracovních míst,  ale 
spotřeba energie je obvykle větší než u lokalizovaného či 
místního osvětlení. 

Studie  navíc  ukázaly  [26],  že  co  se  týče  výkonnosti 
a preferencí  uživatelů  je  efektivnější  osvětlení  s  určitým 
stupněm  nerovnoměrnosti.  Závěsná  LED  svítidla  s  nas-
tavitelným a typicky nižším světelným tokem mohou být 
využita k dosažení úspor energie,  jelikož snižují potřebu 
celkového osvětlení [27].

Obrázek 4 Druhy vnitřního osvětlení [22]

2.5  Intenzita osvětlení pro vnitřní pra
covní prostory a aplikace

Norma ČSN EN12464-1:2012 Světlo a osvětlení – osvě-
tlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní pros-
tory  stanovuje  doporučení  pro  osvětlovací  řešení  pro 
většinu  vnitřních  pracovišť,  co  se  týče  kvantity  a  kvality 
osvětlení pro osoby s normálními zrakovými schopnost-
mi.  V  České  republice  jsou  požadavky  této  normy  pro 
pracoviště závazné.

Norma obsahuje požadavky na osvětlení pro různé typy 
práce, druh zrakového úkolu včetně použití DSE (zobra-
zovací jednotky), a dále trvání aktivity. Jsou také vydána 
doporučení pro dobrou osvětlovací praxi týkající se bez-
pečnosti a ochrany zdraví.

Stanovené průměrné intenzity osvětlení pro určitý osvět-
lovací úkol mají velký vliv na návrh osvětlení.

Norma  rozlišuje  mezi  místem  zrakového  úkolu,  bez-
prostředním  okolí  úkolu  (minimálně  0,5 m  kolem  místa 
zrakového  úkolu)  a  pozadím  (minimálně  3 m  kolem). 
Doporučené  poměry  intenzity  osvětlení  mezi  místem 
zrakového úkolu, bezprostředním okolím a pozadím jsou 
5 : 3 : 1.

a) celkové osvětlení

b) lokalizované osvětlení

c) místní osvětlení
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Intenzita  osvětlení  určuje  množství  světla  dopadajícího 
na určitou plochu a její jednotkou je lux. ČSN EN12464-1 
obsahuje  tabulky  s podrobnými požadavky na  intenzitu 
osvětlení pro téměř všechny typy vnitřních prostor, úkolů 
a aktivit. Tabulka 1 udává některé příklady.

V případě, že pracovní oblast ještě není určena nebo ma-
jitel budovy požaduje flexibilitu, může projektant vybírat 
mezi 1) nejlepší intenzitou osvětlení v celé pracovní oblas-
ti nebo 2) vybavit pracovní stanoviště místním přisvětle-
ním a ve zbytku prostoru mít základní osvětlení.

2.6  Rovnoměrnost osvětlení

Rovnoměrnost  osvětlení  odkazuje  na  vyváženost 
osvětlení  rozprostřenou  po  celé  pracovní  oblasti,  pod-
laze  i  zdech.  Rovnoměrné  osvětlení  je  zvláště  důležité 
u  pracovních  oblastí.  Pokud  je  osvětlení  příliš  nevy-
vážené  (nerovnoměrné), oči uživatelů  se začnou mimo-
volně přizpůsobovat  různým hladinám osvětlení,  zatím-
co se stále snaží zůstat zaostřené. To způsobuje přílišné 
namáhání a únavu.

Norma  ČSN  EN12464-1  určuje  další  kritérium  pro 
návrh k zabránění přílišné nerovnoměrnosti. Z čistě 
matematického  hlediska  je  rovnoměrnost  osvětlení 
poměr mezi minimální a průměrnou osvětleností v dané 
oblasti. Minimální rovnoměrnost osvětlení se nazývá UO. 
V případě, že je požadavek rovnoměrnosti UO 0,6 a poža-
davek intenzity osvětlení pro pracovní oblast je 300 lx, má 

být intenzita osvětlení v kterémkoli bodě pracovní oblasti 
minimálně 180 lx.  

Distribuce  denního  světla  v  místnosti  s  okny  je  obvykle 
spíše nevyvážená, což může být vnímáno jako stimulující 
a pozitivní, pokud to nesnižuje komfort a schopnost čtení 
na  tabuli  či  obrazovce.  V  případě  příliš  nerovnoměrné 
distribuce může být na zvýšení  rovnoměrnosti osvětlení 
využito clon na ochranu před sluncem.

Hlavní  směr  světla určuje  schopnost  vidět hloubku,  tvar 
a strukturu předmětu či osoby a tím ovlivňuje naši schop-
nost  odhadovat  vzdálenost.  Celková  směrovost  do-
padajícího světla je velmi důležitá u předmětů, které je 
třeba rozeznat jako trojrozměrné. 

Rovnoměrné  osvětlení  přicházející  ze  „všech“  směrů, 
jako je nepřímé osvětlení, nevytváří stíny, a proto viditelné 
předměty  působí  jako  ploché.  Takovému  typu  osvětlení 
se  říká  difúzní  osvětlení.  Přímé  osvětlení  vytváří  stíny 
a detaily se mohou ztratit. Obecně se nejlepší osvětlení 
skládá z kombinace difúzního a přímého osvětlení.

Projektanti i ostatní mohou vybírat z široké nabídky typů 
reflektorů s různým tvarem či barvou reflektoru a pozicí 
světelného zdroje, což ovlivňuje rovnoměrnost osvětlení. 
Navíc může být využito čoček pro dosažení různé kvality 
světla, např. matné  čočky  vytvářejí  rovnoměrnější  osvět-
lení,  ale  snižují  světelný  tok.  Je  důležité  zvážit  všechny 
možnosti předtím, než si zvolíme typ osvětlení.

Tabulka 1 Výtah z požadavků pro vnitřní osvětlení

Druh oblasti, úkolu a aktivity

Udržovaná 
průměrná 

intenzita osvět
lení pro oblast 

úkolu (lx)

Maximální  
oslnění  
(UGRL)

Minimální 
rovnoměrnost 

intenzity osvět
lení (UO)

Podání barev
 (Ra)

Kancelář: Psaní, čtení, zpracování údajů 500 19 0,40 80

Kancelář: Recepce 300 22 0,60 80

Prodejní prostory: Prodejní plocha 300 22 0,40 80

Komunikační zóny: Vstupní haly 100 22 0,40 80

Komunikační zóny: Chodby 100 25 0,40 80

Administrat. prostory: Konferenční místnosti 500 19 0,60 80

Vzdělávací budovy: Třídy 300 19 0,60 80

Vzdělávací budovy: Vzdělávání dospělých  500 19 0,60 80

Vzdělávací budovy: Technické výkresy 750 16 0,70 80

Zdravotní péče: Všeobecné osvětlení oddělení 100 19 0,40 80

Zdravotní péče: Vyšetření a ošetření 1000 19 0,70 90

UGRL, Uo a Ra jsou vysvětleny v následujících oddílech.
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2.7  Kontrast jasu

Kontrast  jasu  je  fotometrický  termín  vyjadřující  to,  co 
vidíme, a určuje ho  rozdíl  v barvě a  jasu předmětu vůči 
pozadí  v  rámci  stejného zorného pole. Návrh osvětlení, 
který  osvětluje  určité  předměty,  zatímco  jiné  zůstáva-
jí ve stínu, může poskytnout novou a  lépe vnímatelnou 
viditelnost.

Mnoho  odborníků  na  osvětlení  doporučuje  maximální 
poměr 5:1 nebo nižší mezi celkovým osvětlením a osvět-
lením  zrakového  úkolu,  a  maximální  poměr  10:1  mezi 
chodbami a dalšími frekventovanými prostory.

Distribuce jasu v místnosti je určena okny, pozicí svítidel, 
distribucí  světla  a  odraznými  povrchy  v  místnosti.  Vy-
vážená  distribuce  jasu  zvyšuje  zrakovou  ostrost  a  kon-
trastní citlivost.

Obecně  je  dobrý  kontrast  a  výběr  barev  lepší  než 
velmi vysoká  intenzita osvětlení, protože  lidské zra-
kové ústrojí je citlivější na kontrast než na vysokou inten-
zitu osvětlení. Svítidla mohou být namířena na pracovní 
prostor, přednášejícího, značku či jiné důležité předměty 
bez  toho,  aby  se  zvyšovalo  celkové  osvětlení.  Výhody 
dobrého  kontrastu  jsou:  zvýšený  vzhledový  dojem 
(pokud nenastane oslnění) a nízká spotřeba energie.

Osvětlení  může  také  způsobit  rušivé  odlesky 
na  počítačových  monitorech.  Norma  ČSN  EN12464-1 
určuje průměrné mezní hodnoty jasu pro svítidla, aby se 
předešlo odrazům na plochých obrazovkách. Mezní hod-
noty jsou stanovené pro výškové úhly 65° a větší a obvyk-
le jsou <1000 cd/m² nebo 1500 cd/m². Pro důležité čin-
nosti  vykonávané  na  počítačových  monitorech  hodnoty 
začínají od 55°.

2.8  Oslnění a fotobiologická bezpečnost 

Oslnění se objevuje často v případě velmi vysokého jasu 
či velkého kontrastu jasu kvůli nedostatku clonění okna, 
odrazu nebo z přímého výhledu na LED světelné zdroje 
ve  svítidle.  Obvykle  se  oko  přizpůsobí  jakékoli  světelné 
situaci,  ale  pokud  je  osvětlení  předmětu  či  pozadí  moc 
jasné nebo je kontrast moc velký, trpí zrak buď:
•  Omezujícím oslněním, které ovlivňuje schopnost vidět 

a je tvořeno vysokým jasem v prostředí s malým jasem, 
obvykle bodovými světelnými zdroji jako jsou jasné svět-
lomety zaměřené na oko pozorovatele, nebo světelnými 
zdroji s velkou plochou jako jsou jasné LED panely.

•  Rušivým oslněním, které se objevuje ve  formě zra-
kového  nepohodlí  a  neovlivňuje  schopnost  vidět. 

Rušivé oslnění  je  kvantifikováno mezními hodnotami 
metody Unified Glaring Rate (jednotný systém hodno-
cení oslnění – UGRL) v rozsahu od UGRL 10 (neznatel-
né) přes UGRL  16 (nepříjemné) po UGRL 28 (značné). 
Norma ČSN EN 12464-1 doporučuje  mezní  hodnoty 
UGR pro  konkrétní  typy místností  a  aplikace  (viz  Ta-
bulka 1). Rušivé oslnění může způsobit ergonomicky 
špatnou polohu vsedě (při snaze vyhnout se oslnění), 
únavu a bolest hlavy.

Norma  ČSN  EN12464-1  také  určuje  minimální  ochran-
né úhly ve všech směrech v závislosti na jasu světelného 
zdroje. U vnitřních  zařízení  je omezující oslnění  vzácné, 
zatímco rušivé osvětlení se může vyskytovat často.

Díky  malé  velikosti  LED  světelných  zdrojů  a  jejich  od-
povídajícímu  světelnému  toku  je  doporučeno  vzít 
na  vědomí,  že  se  oslnění  může  vyskytnout,  a  dokonce 
může  způsobit  poranění  oka,  pokud  se  uživatelé  dívají 
po delší dobu přímo do LED světelného zdroje.
 
Oslnění se lze vyhnout pomocí:
•  návrhu osvětlení bez ostrých přechodů / kontrastu,
•  regulace světla přicházejícího z oken (např. pomocí ro-

let či slabých závěsů),
•  opatření  budovy  pevnou  záštitou  proti  silnému 

slunečnímu záření,
•  manuálního  ovládání  okenních  stínění  (např.  v  zimě 

chce mnoho lidí vidět sluneční světlo).
•  Instalace reflexních či absorpčních skel v oknech. Mělo 

by se vyhnout barevným sklům, neboť omezují světlo 
a barvy za oblačného počasí.

•  Jasných  stropů,  panelů  a  zdí  (např.  díky  nepřímému 
osvětlení s dobrou světelnou distribucí).

•  Využití měkkého difúzního světla v místnostech s mo-
nitory.

•  Osvětlení namířeného na to, s čím pracujete.
•  Užití větších světelných zdrojů s menší světelnou kon-

centrací.
•  Částečného využití nepřímého osvětlení.
•  Použití difuzérů a mřížek ve svítidlech.
•  Clonění světelných zdrojů před očima v běžných pozo-

rovacích úhlech s rovnoměrnou světelnou distribucí.
•  V případě pochybností týkajících se oslnění ze světel-

ného  zdroje  může  být  do  pracovního  prostoru 
umístěno  malé  zrcadlo  a  světelný  zdroj  přemísťován 
tak dlouho, dokud nepřestane být v zrcadle vidět.

Co se týče fotobiologické bezpečnosti, modré světel-
né paprsky pronikají  rohovkou oka a  jsou nasměrovány 
čočkou  na  sítnici.  Tomu  se  říká  riziko  modrého  svět
la.  Podle  současných  zkušeností  nejsou  žádné  světelné 
zdroje, které vyzařují bílé světlo užívané ve všeobecném 
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osvětlení,  považovány  za  rizikové  pro  sítnici  zdravých 
dospělých  osob,  avšak  zvláštní  světelné  zdroje,  např. 
světelné  zdroje  s  vysokou  intenzitou  světla  v  modrém 
spektru, musí být posuzovány v každém případě jednot-
livě.  Světelné  zdroje  využívané  citlivými  osobami,  jako 
jsou např. děti či dospělí s určitými typy očních chorob, 
vyžadují další zhodnocení.

Normy  IEC  62471/CIE  S009  a  IEC/TR  62778:2014:  Ap-
likace IEC 62471 specifikují 4 rizikové skupiny (RG) [13]. 
Aby  se  zajistila  fotobiologická  zraková  bezpečnost,  je 
doporučeno,  aby  LED  světelné  zdroje  a  svítidla  spadala 
do skupin RG0 nebo RG1 [1].

2.9  Teplota chromatičnosti a odchylka

LED  osvětlovací  soustavy  mohou  být  vybaveny  mnoha 
různými náhradními teplotami chromatičnosti (CCT):
•  Teple bílá blízká žluté (2700–3000 K), která vytváří 

intimní atmosféru vhodnou pro domácí prostředí, res-
taurace a podobná prostředí.

•  Neutrální bílá  (okolo 4000 K),  která  je  vhodná pro 
obchodní a kancelářská prostředí,  jelikož  s  tímto ba-
revným tónem jsme více produktivní.

•  Studená namodralá bílá (okolo 6500 K a více), kde 
se hodnoty kolem 6500 K dají využít k záměně s den-
ním osvětlením.  

Volba  vhodného  barevného  tónu  světelného  zdroje  je 
velkou  měrou  ovlivněna  funkcí  osvětlované  místnos-
ti.  Výzkum  ukázal,  že  vysoká  teplota  chromatičnosti  je 
preferovaná  u  vyšších  hladin  osvětlení.  Vysoká  teplota 
chromatičnosti  (chladnější  odstíny)  je  také  preferována 
v  teplejších  podnebích,  zatímco  ve  studenějších  pod-
nebích a při absenci denního světla  je upřednostňována 
spíše nízká teplota chromatičnosti (teplejší odstíny).

Při výrobě LED čipů se vyskytují různé odchylky, což vede 
k rozdílným barevným tónům jednotlivých LED čipů. Mělo 
by se dbát na zajištění malých rozdílů barevného tónu – 
a  to  hlavně  pro  aplikace,  kde  jednotlivé  světelné  zdroje 
nejsou daleko od sebe a jsou vidět najednou. Proto se LED 
světelné zdroje po výrobě testují a zařazují podle své od-
chylky. Tomuto procesu se říká barevné třídění (colour bin-
ning). Oblast nerozlišitelného barevného tónu v diagramu 
chromatičnosti CIE se nazývá MacAdamova elipsa. V Mac-
Adamově elipse většina  lidí nerozezná rozdíl v barevném 
tónu. Odlišnost barevného tónu začíná být mírné patrná 
až  ve  větší  oblasti,  ve  dvakrát  zvětšené  MacAdamově 
elipse, což je v současné době v LED osvětlení považováno 
za dobrou praxi [9]. Méně kvalitní výrobky mají odchylku 
sedminásobku MacAdamovy elipsy či i více.

Norma  ANSI  C78.377:  2015  „Specifications  for  the 
Chromaticity  of  Solid  State  Lighting  Products“  (Speci-
fikace  chromatičnosti  elektroluminiscenčních  světelných 
zdrojů) doporučuje výběr  jmenovité náhradní teploty 
chromatičnosti stanovené souřadnicemi a Duv tole-
rancí (viz tabulka 2 v kapitole 5). Technicky je tolerance 
chromatičnosti vzdálenost chromatičnosti světla od čáry 
teplotních  zářičů  a  cílové  teploty  chromatičnosti.  Tuto 
metodu také doporučuje IEA 4E SSL [1], protože alterna-
tivní metoda použití MacAdamových elips  se hůře měří 
v laboratoři a je méně detailní.

Některá  LED  svítidla  umožňují  nastavení  teploty  chro-
matičnosti (tunable white). Nejlepší osvětlení je schopno 
poskytnout  obdobnou  změnu  barevného  tónu,  jaká  je 
přirozená pro denní osvětlení. Doporučení týkající se to-
hoto typu osvětlení se nachází v kapitole 4. 

2.10  Podání barev

Podání  barev  určuje  schopnost  bílého  světelného  zdro-
je  reprodukovat  barvy  předmětů.  Je  vyjádřené obecným 
indexem  podání  barev  (Ra)  s  hodnotami  od  0  do  100, 
přičemž  100  je  nejlepší  (100  poskytuje  denní  světlo  či 
teplotní  světelné  zdroje).  Výborného  podání  barev  lze 
dosáhnout  pomocí  světelných  zdrojů  s  Ra  vyšším  než 
90, což je zapotřebí např. ve zdravotnických prostorech, 
v nemocnicích, v muzeích, divadlech, při prohlídce/kon-
trole/výběru barev a v některých typech obchodů. Obecně 
je Ra vyšší než 80 považováno za dostačující pro správné 
posouzení barev ve většině vnitřních prostorů.

Norma ČSN EN 12464-1 udává požadavky minimálního 
podání  barev  pro  prakticky  všechny  typy  úkolů  pomocí 
indexu Ra. Tabulka 1 ukazuje konkrétní  informace,  jaké 
hodnoty  Ra  jsou  doporučeny,  s  minimálním  Ra  80  pro 
téměř všechny typy místností a aplikací kromě Ra 90 pro 
zdravotní péči: vyšetření a ošetření.

Podání  barev  je  definováno  Mezinárodní  komisí  pro 
osvětlování jako průměrné indexy podání barev pro osm 
testovacích barev s nízkou chromatickou saturací. Existu-
je ale 15 barevných indexů. Výzkum LED ukázal, že index 
R9 (pro červenou barvu) je velmi důležitý pro podání barev 
LED a je doporučeno využívat požadavek IEA 4E SSL [1], 
kdy R9 > 0.  

Obecně je při návrhu osvětlení důležité mít na paměti, že 
podání barev poskytované světelným zdrojem může být 
sníženo optikou, zasklením a barevnými povrchy. 
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2.11  Doba života

Vysoce kvalitní LED světelné zdroje mohou udržovat svůj 
světelný  tok  desítky  tisíc  hodin.  Vestavěný  předřadník 
však může selhat, takže je třeba vzít v úvahu dobu života 
celého svítidla.

Užitečná doba života LED je definována jako doba živo-
ta, kdy část počtu světelných zdrojů splňuje předepsaný 
maximální úbytek světelného toku. Např. L70B50 >25 000 
hodin znamená, že ve 25 tisíci hodinách ne více než 50 % 
světelných  zdrojů  neprodukuje  méně  než  70 %  jmeno-
vitého světelného toku. Pokud u doby života není uveden 
parametr Bx, jedná se o užitečný střední život (B=50).

Jmenovitá  doba  života  by  měla  být  v  souladu  s  cenou 
s tím, že u LED světelných zdrojů s velmi dlouhou jmeno-
vitou dobou života může být výhodné je vyměnit za nové 
LED  svítidla  s  výrazně  vyšším  měrným  výkonem  dávno 
před  koncem  jejich  doby  života  –  v  současné  době  se 
na trhu objevují nové, energeticky účinnější LED produkty 
každý půlrok. 

2.12  Okolní teplota

Provoz  LED  svítidel  je  ovlivněn  okolní  teplotou.  Jmeno-
vitá okolní teplota (ta) je nejvyšší trvalá teplota, při které 
může  být  svítidlo  provozováno  za  běžných  provozních 
podmínek. 

Teplota  tq  (kvalita)  ukazuje  nejvyšší  jmenovitou  okolní 
teplotu povolenou pro definovanou úroveň provozu (vč. 
jmenovité doby  života  a  vlastností  osvětlení).  Pro  různé 
provozní  vlastnosti  může  být  stanovena  více  než  jedna 
hodnota tq.

Okolní teplota se u svítidla neudává, pokud je ta = 25 °C. 
Jakákoli  jiná hodnota  jmenovité okolní  teploty musí být 
stanovena (stejné pravidlo platí pro tq) [14]. Kvůli letnímu 
horku a bezvětří kolem stropu může být v některých ob-
dobích okolní teplota pro některé aplikace okolo 30° C. 

2.13  Údržba

U  nových  instalací  jsou  všechny  povrchy  svítidla  čisté, 
světelné zdroje vyzařují plný světelný tok a povrch svítidla 
i místnosti mají optimální reflexní vlastnosti. 

Postupem  času  se  na  svítidlech  a  površích  v  místnosti 
shromažďují nečistoty. S věkem se zhoršuje měrný výkon 
světelných zdrojů a plastové difuzéry, prizmatické povrchy 
a reflektory ztrácejí počáteční vlastnosti. Světelné znehod-
nocení  svítidla závisí na nečistotě prostředí a na návrhu 
svítidla.  Např.  stojací  lampy  jsou  citlivější  na  opotřebení 
nečistotami než svítidla typu downlight.

Zvláště důležitý je stupeň ochrany proti vnikání nečistot. 
Po 3 letech se může opotřebení svítidla nečistotami po-
hybovat mezi 10% snížením světelného výkonu v uzav-
řených instalacích, které se nacházejí v čistém prostředí, 
až po více než 60% snížení v otevřených instalacích na-
cházejících se ve špinavých prostorech [28]. 

Udržované světlo [%]
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Obrázek 5 Příklad očekávané ztráty světla vyplývající z nahro-
madění nečistot pro uzavřená zapuštěná svítidla v čistém 
kancelářském prostředí [23]

ČSN EN12464-1 předepisuje, že při návrhu osvětlení musí 
být  využit  udržovací  činitel,  který  kompenzuje  úbytek 
světla. Udržovací činitel má velký dopad na energetickou 
účinnost a závisí na poklesu světelného toku světelného 
zdroje  a  předřadníku,  svítidle,  zašpinění  okolního  pros-
tředí a plánu údržby.

Úbytek světelného toku svítidla způsobeného zašpiněním 
udává udržovací činitel svítidla (LMF). 

Úbytek světelného toku světelného zdroje  je znám jako 
činitel stárnutí světelného zdroje (LLMF). 
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Osvětlení  je  navrhováno  na  základě  požadovaných  in-
tenzit osvětlení pro určité aplikace dle normy. Projektanti 
navyšují požadovanou osvětlenost o tzv. udržovací činitel, 
aby osvětlenost dle normy byla dodržena po celou dobu 
fungování  soustavy.  Projektant  rovněž  dodává  tzv.  plán 
údržby určující intervaly čištění.

Na začátku cyklu údržby, když světelný tok přesahuje 
požadované hodnoty, však může být světlo omezeno 
stmíváním, což bude šetřit energii.

Novým řešením je výběr LED světelného zdroje  / svítidla 
s konstantním světelným tokem během celé doby 
života,  čehož  je  dosaženo  pomocí  regulace  proudu 
předřadníku.

Čištění  LED  svítidel  by  mělo  probíhat  ve  stanovených 
pravidelných intervalech v souladu s požadavky výrobce, 
podmínkami okolního prostředí a krytím svítidla. Společně 
s čištěním by mělo probíhat i měření.

2.14  Bezpečnost

LED světelné zdroje musí být bezpečné  jak při  instalaci, 
tak při používání i na konci své doby života. 

Zásadním  kritériem  pro  specifikaci  a  výběr  LED  svítidel 
a  soustav  je,  že  mají  označení  CE,  což  vyžaduje  vnitřní 
trh EU. 

Bezpečnostní normy  IEC se staly povinnými bezpečnost-
ními požadavky norem v rámci EU, včetně ČSN EN 60061, 
ČSN EN 60598, ČSN EN 61347, ČSN EN 62031, ČSN EN 
62471, ČSN EN 62560 a EN 62663-1. Ty  jsou obsaženy 
v  několika  směrnicích  EU  včetně  LVD  direktivy,  direktivy 
elektromagnetické  kompatibility  (EMC)  a  požadavků  na 
ekodesign, přičemž soulad s nimi ukazuje označení CE.

Pro zajištění kompatibility, budoucí dostupnosti a podpo-
ry  doporučuje  britský  Institut  strojírenství  a  technologie 
(IET)  [9],  aby  projektanti  a  instalatéři  prozkoumali  svůj 
dodavatelský  řetězec  a  využívali  spolehlivé  společnosti, 
které jsou schopné dokázat zodpovědný přístup ke kva-
litě, dostupnosti produktů, trvalé podpoře a zárukám.

Je  třeba  zkontrolovat,  že prohlášení o  shodě CE a ově-
řovací  doklady  jsou  poskytnuty  pro  správný  produkt 
a typ produktu. Je doporučeno vyžádat si formální kopie 
dokladů o osvědčení CE pro všechny LED produkty, a to 
kvůli  velkému  počtu  padělaných  výrobků  s  označením 
CE, které jsou v současnosti v oběhu.

Důvěryhodnost  lze  také navýšit žádostí na výrobce, aby 
poskytl výsledky testování svých produktů nezávislou třetí 
stranou.
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3. Energetická  
účinnost a náklady  
na životní cyklus

Kromě  návrhu  osvětlovací  soustavy  se  správnou  kvali-
tou osvětlení je také důležité vybrat osvětlovací soustavu 
s nejlepší energetickou účinností. 
  
Tato kapitola obsahuje oddíly týkající se:
•  měrného výkonu celkové osvětlovací soustavy, 
•  náhrady za LED trubice,
•  posunu směrem k novým LED svítidlům,
•  nákladů na životní cyklus a doby návratnosti. 

3.1  Celková osvětlovací soustava

V této zprávě je „celková osvětlovací soustava“ definová-
na  jako  svítidla,  světelné  zdroje  a  předřadník,  přičemž 
mohou být přidány různé typy ovládání osvětlení. V něk-
terých  jiných kontextech,  jako například v EU DG ENER 
Lot 37 přípravné studii [25] obsahuje „osvětlovací sousta-
va“  také  geometrické  uspořádání  a  místnost  včetně 
odrazivosti stěn, stropu, atd.

Tradiční svítidlo obsahuje následující části:

1  Tělo svítidla, které obsahuje všechny části a předřad-
ník, pokud není přímo integrovaný ve světelném zdroji 
(obvyklé u LED světelných zdrojů v terciárním sektoru).

2  Reflektor, refraktor, difuzor a jiné světelně činné části 
svítidla.

3  Světelné zdroje a jejich patice.

4  Stínidlo  (mřížka,  atd.),  které  snižuje  oslnění  a  často 
také dále směruje světelný tok.

 

Tělo svítidla

Reflektor

Světelné zdroje

Stínidlo

Obrázek 6 Stavba svítidla

Světelná účinnost svítidla se označuje jako LOR1 (poměr 
výstupního světelného toku vůči toku světelných zdrojů):

LOR =
světelný tok svítidla

celkový světelný tok světelného zdroje či zdrojů
 

Měrný výkon svítidla se označuje jako LEF s jednotkou 
lm/W: 

Měrný výkon svítidla se definuje jako:

LEF =
 

světelný tok svítidla

příkon svítidla

LEF =
 
měrný výkon svět. zdroje × LOR × účinnost předřadníku

Elektrický příkon [watt, W]

Užitečný světelný tok [lumeny, lm]

Účinnost 
předřadníku
80–90 %

Světelná účinnost
světelného zdroje

Poměr světelného 
výkonu (LOR) svítidla
10–90 %

Obrázek 7 Účinnost svítidla

Někde se měrný výkon svítidla LEF označuje ηL.

1  Může být podrobněji popsáno pomocí ULOR (účinnost v horním polopros-
toru) a DLOR (účinnost v dolním poloprostoru).
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U osvětlení zrakového úkolu nestačí  zvažovat pouze 
LEF.  Je  třeba  také  zvážit  rozložení  svítivosti  svítidla, 
např. nezakryté všesměrové LED svítidlo či modul s účin-
ností 100 % může poskytnout mnohem nižší osvětlenost 
v cílové oblasti než vhodné svítidlo s účinností 80 %.
Pro nové budovy či instalace nových osvětlovacích soustav 
jsou zadány jiné požadavky na účinnost. Nejčastější poža-
davky jsou:
•  Maximální měrný příkon W/m2  pro návrh nových 

instalací  včetně  světelných  zdrojů  a  předřadníků 
(v souladu s intenzitami osvětlení v ČSN EN 12464-1: 
2012) [3, 6].

•  Maximální měrná spotřeba za rok kWh/m2 za vy-
užití metodologie a kritérií pro spotřebu energie v normě 
ČSN EN 15193-1:2017 Energetická náročnost budov 
–  Energetické  požadavky  na  osvětlení  včetně  čísel-
ného ukazatele spotřeby osvětlení (LENI) s jednotkou 
kWh/m2 za rok.  

3.2  Náhrada lineárních zářivek

Zářivky  s elektromagnetickým předřadníkem mohou být 
nahrazeny dvoupaticovými LED světelnými zdroji (tzv. LED 
trubicemi),  pokud  výrobce  LED  trubic  poskytne  návod 
a prohlášení o odpovědnosti za konkrétní kombinaci sví-
tidla a LED trubice. Podle tohoto návodu může být stá-
vající startér vyměněn či odstraněn. V závislosti na návodu 
a  bezpečnostních  požadavcích  nemusí  být  vyžadováno, 
aby tuto práci provedl vyškolený elektrikář.

Pokud  svítidla  se  zářivkami  s  elektromagnetickým před-
řadníkem musí projít technickou úpravou, např. ve formě 
výměny či úpravy předřadníku a/nebo vnitřního zapojení, 

musí tyto úpravy provádět vyškolený elektrikář, který musí 
také  zajistit,  že  svítidla  splňují  příslušné  bezpečnostní 
a provozní normy, a že odpovídají potřebným požadav-
kům elektromagnetické kompatibility. V takovém případě 
bude původní označení CE odstraněno a bude nahrazeno 
novým označením CE. Většina moderních LED trubic nic-
méně nevyžaduje úpravy předřadníku a obvykle stačí vy-
měnit startér.

U  tohoto  typu  náhrady  se  mění  rozložení  osvětlení. 
Zářivky vyzařují světlo kolem dokola v úhlu 360°, LED tru-
bice mají obvykle 50–60% světelného  toku zářivek, ale 
soustředěného do užšího vyzařovaného úhlu 135–160°. 
V závislosti na svítidle, geometrii instalace a aplikaci ob-
vykle menší úhel kompenzuje menší světelný tok přímým 
vyzařováním. Náhrada za LED trubice však může přinášet 
jiná úskalí, např. týkající se tepla ve svítidle a/nebo původní 
světelný výpočet již není platný, neboť geometrie svítidla 
a reflektor poskytuje optimální roz ložení světla a odraziv-
ost v místnosti pouze, pokud je používána zářivka.

Pokud je rozložení osvětlení důležité, je náhrada za LED 
trubice  často  nevhodná,  protože  klient  může  pozoro-
vat  nedostatečně  osvětlená  místa.  To  lze  kompenzo-
vat  přesunutím  svítidel  a  také  instalací  nových  svítidel, 
eko nomičnost  takového  typu  modernizace  se  již  však 
pravděpodobně vytrácí.

Obecně  je  doporučováno  nahrazovat  jak  svítidlo,  tak 
světelný zdroj, podle rad v následujícím oddíle. Toto řešení 
poskytuje  největší  úspory  energie  kvůli  novému  návrhu 
a použití LED svítidel, které zajišťuje optimální rozložení 
světla  a  odrazivost  v  místnosti.  Dále  toto  řešení  otevírá 
mnoho možností pro řízení LED osvětlení.  

Obrázek 8 Různé typy interiérových svítidel

Zapuštěné, rastrové

Downlighty

Zavěšené

Wall washery

Přisazené

Směrové

Přisazené na zeď

Plošné

Volně stojící

Skladové
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3.3  Výběr LED svítidla

Při  výběru  LED  svítidel  musí  projektant  zvážit  množství 
parametrů týkající se  jak dobré kvality osvětlení, tak vy-
soké energetické účinnosti:
•  Vzhled.
•  Potřebné rozložení světla.
•  Je potřeba kombinace přímého a nepřímého osvětlení?
•  Je potřeba směrovat světlo pomocí reflektorů?
•  Vybrat vhodné typy svítidel omezující oslnění, s potřeb-

ným  rozložením  svítivosti  a  zároveň  co  nejvíce  ener-
geticky účinné.

•  Je  třeba  řízení  osvětlení  a  jaké  typy  řízení  jsou  vyža-
do vány?

•  Snadnost  údržby  včetně  odolnosti  vůči  nečistotám, 
snadnost čištění, výměny součástí a oprav.

 

3.4  Náklady na životní cyklus  
a doba návratnosti

Velká  investice  do  LED  osvětlovacích  soustav  by  měla, 
když je to možné, být ospravedlněna výpočtem nákladů 
na životní cyklus (LCC). 

LCC  =   Investice (návrh, osvětlovací soustava, řízení, 
montáž) 

    + provoz (spotřeba energie)
    + údržba (čištění a výměny zdrojů a předřadníků)
    – dotace 

LCC = 

n × (CL+CI) +                          + a × n ×     × Cm1 + Cm2 − W × CT
(n × LP × PL × CE)

1000
LP

LL
 

n  počet svítidel
CL   náklady na svítidla včetně sv. zdrojů
CI   náklady na montáž jednoho svítidla
PL  příkon svítidla včetně předřadníku
CE  cena elektrické energie
CT  dotace na úsporu za kWh
W  roční úspora oproti dřívější soustavě
h  provozní doba v hodinách za rok
a  konstanta o hodnotě a=1; pokud je LL < LP a=0
LL  doba života světelného zdroje
LP  doba života soustavy (typicky život nové LED)
Cm1  náklady na náhradu sv. zdrojů ve svítidle
Cm2  další náklady na údržbu za život soustavy

Pořizovací  náklady  jsou  obvykle  u  LED  osvětlovacích 
soustav  ve  srovnání  s  klasickými  osvětlovacími  sousta-
vami  vyšší,  zatímco  náklady  na  provoz  a  údržbu  jsou 

nižší. Metoda hodnocení nákladů na životní cyklus může 
ospravedlnit počáteční  investici, když vezmeme v úvahu 
náklady a úspory během doby života osvětlovací soustavy. 
Výpočet nákladů na životní cyklus by měl zahrnovat par-
ametry  jako náklady práce, náklady na energii, nákupní 
cena,  očekávaná  doba  života  svítidel,  náklady  na  údrž-
bu (práce na čištění svítidla v rámci hromadného čištění, 
práce na opravách  svítidla  v  rámci  výměny  jednotlivých 
svítidel, četnost čištění svítidel, atd.).

Pro projekt pouhé výměny je výpočet návratnosti  jedno-
dušší: 

   ∆IC

∆OC + 
∆MC
LP / h

Návratnost v rocích: =

 
∆IC  Rozdíl v nákladech na pořízení
∆OC  Rozdíl v ročních nákladech
∆MC   Rozdíl v nákladech na údržbu během života 

soustavy
LP  Doba života soustavy
h   Roční doba provozu
(LP / h)  Doba života v rocích
 

Prostá doba návratnosti nezahrnuje úrokovou sazbu. To 
je nevýhoda, pokud je úroková sazba vysoká nebo pokud 
je  doba  života  vyšší  než 5  let.  Reálná doba návratnosti 
se počítá jako součet diskontovaných úspor. Rok, kdy je 
součet diskontovaných úspor  roven ∆IC,  je  reálná doba 
návratnosti.

Diskontovaná úspora = roční úspora / (1 + i)n

i  úroková sazba
n  rok  

Náklady  na  životní  cyklus  mohou  být  také  vypočítány 
např. pomocí jednoho z následujících přístupů:

•  Metoda  výpočtu  čisté  současné  hodnoty  speci-
fikovaná v Technické zprávě Mezinárodní komise pro 
osvětlování 115:2010, str. 24. [CIE]

•  Metoda  výpočtu  průměrných  ročních  nákladů 
specifikovaná v Technické zprávě Mezinárodní komise 
pro osvětlování 115:2010, str. 24. [CIE]
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4. Řízení osvětlení

Osvětlení  tvoří  velkou  část  spotřeby  energie  v  sektoru 
služeb.  Provozní  doba  osvětlení  je  často  dlouhá  a  kon-
stantní.  Implementace  různých  typů  řízení  osvětlení  je 
výhodná, neboť může vést k velkým úsporám energie. 

Níže  naleznete  informace  a  rady  týkající  se  řízení,  využití 
denního světla, různých typů ovládání a senzorů, potenciálu 
LED, inteligentního osvětlení a biodynamického osvětlení.

4.1  Výběr řízení 

Řízení osvětlení může zajišťovat:
•  Manuální ovládání využívající lokalizované spínače 

a stmívače. 
•  Automatické ovládání využívající časovače, čidla 

přítomnosti osob a čidla denního světla. 
•  Kombinace manuálního a automatického ovládání. 

Obrázek 9 ukazuje metodu výběru řízení ve čtyřech kro-
cích,  která  zkoumá  následující  aspekty  výchozí  situace 
a druh využití budovy a místnosti [21]:

1  Dostupnost denního světla.
2  Obsazenost.
3  Počet uživatelů.
4  Využití včetně: 

•  proměnného využití, kdy uživatelé v prostoru tráví 
část času,

•  občasných a plánovaných krátkých pobytů  
(např. školní třídy),

•  plného využití, kdy uživatelé v prostoru tráví celý 
pracovní den,

•  občasného využití oblasti využívané pouze příleži-
tostně a na krátké časové úseky.

Více uživatelů

Proměnné využití
 *** Časové spínání
 **  Místní ovládání
  *  Dle denního světla
  *  Dle obsazenosti 

Občasné plánované využití 
 *** Časové spínání
 **  Místní ovládání
  *  Dle denního světla
  *  Dle obsazenosti 

Plné využití
 *** Časové spínání
 *** Dle denního světla
  *  Místní ovládání

Jeden či dva uživatelé

Proměnné využití
 *** Místní ovládání
 **  Dle obsazenosti
  *  Časové spínání
  *  Dle denního světla

Plné využití
 *** Místní ovládání
 **  Dle denního světla
  *  Časové spínání

Velmi nízká obsazenost

Občasné využití
 *** Dle obsazenosti
 **  Místní ovládání
  *  Časové spínání
  *  Dle denního světla

Vysvětlivky
 *** Rozhodně doporučeno k docílení úspor
 **   Lze očekávat úspory, avšak míra návratnosti investice    

nebude tak vysoká
  *  Ke zvážení; je třeba instalaci podrobně prozkoumat

Všechny typy  
obsazenosti

 *** Časové spínání  
    a místní ovládání
 *** Dle obsazenosti

Obrázek 9 Výběr řízení osvětlení

Dostupné denní světlo

Obsazenost Obsazenost

NE ANO
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4.2  Využití denního světla 

Denní světlo je považováno za povzbudivé, poskytuje lep-
ší kvalitu světla než umělé světlo a příjemnější barvy díky 
neustále se měnícímu směru a spektrálnímu složení [32]. 
Denní světlo vytváří zdravější interiéry [viz část 4.4 o biody-
namickém osvětlení] a poskytuje více pohody uživatelům, 
což vede k vyššímu pracovnímu výkonu a produktivitě [31].

Možnosti  úspor  energie  pomocí  využití  denního  světla 
pro  osvětlení  v  budovách  závisí  na  architektuře  budovy 
(např. velikosti oken a propustnosti světla daným druhem 
skla),  okolních  budovách  a  vegetaci,  zeměpisné  šířce 
a meteorologických podmínkách.

Okna slouží především pro vizuální kontakt s okolím a pro 
dostatek  denního  světla.  Je  však  důležité  zajistit,  aby 
okna  nezpůsobovala  zrakové  nepohodlí  (oslnění)  nebo 
tepelnou nepohodu [30] či ztrátu soukromí. Denní světlo 
musí být řešeno již v rané fázi návrhu budovy.

Integrovaný přístup, který bere v úvahu jak obvodový plášť 
budovy, tak osvětlovací soustavu, poskytne zvýšené úspo-
ry energie a větší pohodlí oproti konvenční neintegrované 
praxi, kdy architekti zodpovědní za pláště budov jen zřídka 
konzultují plnou integraci okenního systému připouštějícího 
denní světlo s poradci pro osvětlovací soustavy [15 a 16].

Optimální využití denního světla vedoucí k úsporám ener-
gie  a  většímu  pohodlí  u  nových  budov  vyžaduje,  aby 
byly obvodový plášť budovy a osvětlovací soustava 
navrhovány společně.
  
Některé země mají předpisy, které vyžadují řízení denního 
světla,  např.  Dánské  nařízení  o  budovách  [24]  požaduje 
v případě dostatečného denního světla, aby byly pracovní 
místnosti (kanceláře atd.) a přístupové prostory (např. chod-
by) vybaveny automatickým řízením denního světla.

Tradiční svislá okna jsou nejčastějším typem poskytujícím 
denní světlo. Pro většinu zrakových úkolů v komerčních 
budovách poskytne okno s povrchem asi 20% podla
hové plochy dostatečné denní osvětlení do hloubky 
přibližně 1,5 krát výšky místnosti [21].

Praxe  maximalizace  okenní  plochy  často  převažuje  jako 
řešení pro zvýšení kapacity denního osvětlení. Tato praxe 
však může neutralizovat možnosti úspor energie denního 
osvětlení tím, že v prostoru vytváří velmi rozdílné poměry 
osvětlenosti,  čímž  je  zapotřebí  více  umělého  osvětlení 
na  vyvážení  osvětlovaného  prostředí  [21]  nebo  je  třeba 
komplikovaných  systémů,  které  přesměrují  světlo,  jako 
například  světlovodné  fasádní  prvky,  rolety  směrující 
světlo  [36],  reflexní  a/nebo  strukturované  stropy  [38]. 
Závěrem lze tedy uvést, že příliš velká okenní plocha 
může vést k nutnosti využití rolet směrujících světlo 
a strukturovaných stropů.

V prostorech s bočními okny musí být osvětlení ovlá-
dáno v řadách paralelně k oknům, aby tyto řady mo-
hly být zapínány/vypínány zvlášť.

Jednoduché  soustavy  využívající  denní  světlo  (např. 
střešní a fasádové) často slouží lépe, než složité fasádové 
systémy, které se snaží nasměrovat rozptýlené denní svět-
lo hluboko do budovy pomocí odrazných povrchů [30].

Výkonnost  soustav  využívajících  denní  světlo  se  liší 
v závislosti na údržbě a trvanlivosti jejich součástí. 
Prach, kondenzace či poničení povrchu rychle snižu
je optickou účinnost, někdy o více než 50 % [30].

Použití horizontálního střešního okna (světlíku) poskytuje 
přibližně třikrát více denního světla než svislé okno o stej-
né velikosti [21]. Střešní okna mohou být umístěna blíže 

Obrázek 10 Příklad střešního okna, které rozděluje a přesměrovává denní světlo dopadající na plochu stropu do dvou různých 
vnitřních kanceláří bez oken [33]
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prostředku  dané  oblasti  a  poskytovat  tak  rovnoměrněj-
ší  rozložení  světla  v  prostoru.  Horizontální  střešní  okna 
však shromažďují více světla a tepla v létě než v zimě, což 
obecně odporuje požadovaným podmínkám. 

Svislá  či  téměř  svislá střešní okna  navržená podle  ze-
nitového  úhlu  slunce  mohou  regulovat  množství  den-
ního světla pomocí blokování přímého slunečního svět-
la  v  létě  a  vpuštění  a  odrážení  slunečního  světla 
do prostoru v zimě.

Světlovody  dodávají  vnitřní  světlo  tak,  že  shromažďu-
jí  sluneční  světlo  pomocí  heliostatů,  koncentrují  světlo 
prostřednictvím  zrcadel  či  čoček,  a  přesměrovávají  ho 
do prakticky jakéhokoli prostoru v rámci budovy pomocí 
šachet  či  optovláknových  kabelů.  Navíc  jsou  světlovody 
velmi  výhodné  díky  tomu,  že  přenáší  světlo,  aniž  by 
přenášely teplo [21] [31].

4.3  Manuální ovládání 

V  oblastech  s  vysokou  obsazeností  je  vhodné  stmívání 
na různé hladiny osvětlenosti. Studie kanceláří typu open 
space ukázaly  velké  rozpětí uživatelských preferencí,  co 
se  týče  osvětlení,  kdy  někteří  uživatelé  rozsvěcovali  své 
osvětlení skoro za všech podmínek, zatímco jiní tak činili, 
pouze pokud to bylo opravdu potřeba.

Individuální  ovládání  obvykle  vede  ke  znatelně 
větším úsporám energie ve srovnání s centrálním ovlá-
dáním celého prostoru pouze jedním spínačem.

Lokalizované vypínání může být realizováno různými způso-
by s různým stupněm složitosti a technického provedení:
•  manuální ovládání,
•  ruční infračervené dálkové ovládání,
•  ovládání pomocí vnitřní sítě spojené s centrálním ovlá-

dacím systémem [18].

Snadnost  použití  a  rychlost  provozu  ovlivňují  způsob, 
jakým uživatelé ovládání používají, např. pokud  je ovlá-
dání složité na používání, uživatelé si mohou vybrat  ta-
kové podmínky osvětlení, u kterých minimalizují potřebu 
využívání ovládání, většinou vysokou hladinu osvětlení.

Co  se  týče  ovládání  skupin  svítidel,  obecně  platí,  že 
počet spínačů v určitém prostoru by neměl být nižší 
než druhá odmocnina z počtu svítidel. 16 svítidel tedy 
vyžaduje alespoň 4 spínače.

4.4  Automatické ovládání 

Automatické  řízení  osvětlení  –  s  vhodným  manuálním 
přepínáním – nabízí velké možnosti pro zlepšení výkon-
nosti, uživatelské spokojenosti a energetické účinnosti. 
Někdy však soustavy fungují neuspokojivě, neboť neby-
lo  dostatečně  vzato  v  úvahu,  jak  budou  lidé  reagovat 
na ovlá dání a využívat jeho možnosti [32] [37]. Problémy 
se objevují, pokud technologie samotná byla považována 
za řešení, bez porozumění či analýzy toho, jak na ni bu-
dou uživatelé reagovat a využívat ji. 

Studie  organizace Building Research  Establishment  [34] 
ukázala,  že  vysoká  uživatelská  spokojenost  a  vysoká 
efek tivita jsou obvykle spojovány s instalacemi s vysokým 
stupněm místního ovládání,  s  vysokou mírou povědomí 
o ovládání a se snadností použití ovládání. 

Existují tři hlavní způsoby provedení automatického řízení:

1  Centralizované řídicí systémy (sběrnicové řídicí sys-
témy osvětlení) se zaměřují na regulaci světla v několi-
ka místnostech, v jednom patře či v celé budově. Svítid-
la, čidla a počítače jsou spojeny pomocí sítě. Vyhrazený 
počítač  či  systém  pro  správu  budovy  ovlá dá  svítidla. 
Vypínání a/nebo stmívání může být ovládáno dle času, 
denního světla a obsazenosti. Svítidla mohou být spo-
jena do skupin či ovládána v určitých sekvencích. Doba, 
po kterou je svítidlo zapnuté, může být monitorována, 
což  poskytuje  důležité  informace  o  spotřebě  energie 
a údržbě. Z bezpečnostních důvodů nesmí být insta
lace nouzového osvětlení zahrnuty v centralizo
vaném ovládacím systému budovy [29].

2  Samostatné  řídicí  systémy  jsou  podobné  centrali-
zovaným systémům, ale ovládají osvětlení pouze v jed-
né místnosti či v částech místnosti.

3  Inteligentní  svítidla  mají  svá  vlastní  ovládací  čidla, 
která  signalizují  zapnutí/vypnutí,  stmívání  atd.  Ovlá-
dání může být přepnuto na manuální pomocí dálko-
vého  ovladače.  Svítidla  mohou  být  naprogramována 
tak, aby poskytovala konstantní udržovanou osvětle-
nost. Hladina osvětlenosti a časová prodleva, která se 
spouští, když čidlo obsazenosti přestane zaznamená-
vat pohyb, může být ručně upravena pomocí ovladačů 
na svítidle či dálkově.
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4.5  Ovládání pomocí časového spínače 

Existují dva druhy ovládání pomocí časového spínače:

1  Časové  spínání,  kdy  jsou  svítidla  naprogramována 
tak, aby  se po určitém časovém úseku vypnula. 
To je obzvláště výhodné pro prostory, kde se často ne-
chávají rozsvícená nepoužívaná svítidla, jako například 
toalety, komory a chodby. 

2  Časové  spínání,  kdy  je  osvětlovací  soustava  napro-
gramována tak, aby poskytovala osvětlení v určených 
časových úsecích, a vypínala svítidla během polední 
pauzy a na konci pracovního dne. Zhasnuté osvětlení 
může být znovu rozsvíceno ručně. 

Ovládání  pomocí  časového  spínače  je  zvláště  výhodné 
pro  zhasínání  osvětlení  v  pevně  stanovených  ča
sech, kdy  je prostor prázdný (například v muzeu či  jiné 
budově  s pevně  stanovenou otevírací  dobou),  v noci  či 
o víkendu.

Ovládání  pomocí  časového  spínače  je  užitečné  te
hdy,  když  je  osvětlení  zapotřebí  pouze  v  určitém 
časo vém úseku, například při prohlížení výstavy.

4.6  Ovládání využívající čidlo  
obsazenosti 

Při rozumném uplatnění mohou čidla obsazenosti dosáh-
nout velkých úspor tím, že zajišťují zhasnutí v prázdných 
místnostech. Nejvhodnější aplikace čidel obsazenosti jsou 
v prostorech, kde je obsazenost:
•  Přerušovaná:  toalety,  vestibuly,  schodiště,  chodby, 

sklady a sklepy.
•  Nepředvídatelná (jinak je lepší využít ovládání pomocí 

časového  spínače):  kanceláře,  zasedací  a  konferen ční 
místnosti, školní třídy, laboratoře.

Čidla  obsazenosti  jsou  zařízení  s  detekcí  pohybu,  která 
vykonávají tři primární funkce:
•  rozsvěcují, když někdo vstoupí do místnosti,
•  udržují rozsvíceno, dokud se někdo nachází v místnosti,
•  zhasínají, když se v místnosti nikdo nenachází. Tento 

typ ovládání je často velmi výhodný, protože zajišťuje, 
že je osvětlení v noci a o víkendech vypnuto.

Existují tři druhy čidel obsazenosti:

1  PIR (Pasivní  infračervená) čidla obsazenosti  reagují 
na pohyb infračervené energie (či tepla) produkované 
lidským tělem.

2  Ultrazvuková  čidla  obsazenosti  reagují  na  změnu 
v  odražených  zvukových  vlnách  v  prostoru  způso-
benou  pohybujícím  se  objektem.  K  detekci  pohybu 
nevyžadují na rozdíl od pasivních infračervených čidel 
přímý  úhel  pohledu,  neboť  detekují  menší  pohyby. 
Ultrazvuková čidla pracují ve frekvencích nad  lidskou 
citlivostí  (20 kHz); běžné provozní frekvence jsou 25, 
30, a 40 kHz [11].

3  Čidla obsazenosti s duální technologií (hybridní) 
kombinují  PIR  a  ultrazvukovou  technologii.  Udržují 
světla rozsvícená, pokud jedna z obou technologií de-
tekuje pohyb, a zhasínají světla pouze tehdy, když obě 
technologie nedetekují žádný pohyb (anebo naopak). 
Tyto produkty jsou uživatelsky přívětivější, neboť snižu-
jí pravděpodobnost, že se svítidla zhasnou, pokud  je 
prostor využíván.

Čidla obsazenosti jsou dostupná s rozmanitými možnost-
mi manuálního a/nebo automatického ovládání:

•  Běžně  jsou  využívána  čidla  s  automatickým 
zapínáním / automatickým vypínáním. Rozsvěcu-
jí,  když  je detekován pohyb,  a  zhasínají  je,  když de-
tekován  není.  Ke  zhasnutí  většinou  dojde  po  určité 
prodlevě od poslední detekce obsazenosti. Prodleva by 
měla být upravena podle aplikace místnosti, tedy krát-
ká pro chodby, střední pro toalety a delší pro kanceláře. 
Tyto produkty jsou vhodné, když je požadováno auto-
matické ovládání bez manuálního přepínání.

•  Čidla  s  manuálním  zapínáním  /  manuálním  vy
pínáním  /  automatickým  vypínáním  se  zapínají 
ručně. Čidla automaticky zhasínají, když není deteko-
ván  žádný  pohyb,  pokud  uživatel  svítidla  nezhasne 
ručně.  Tyto  produkty  jsou  vhodné,  pokud  uživatel 
občas  nechává  svítidla  zapnutá,  když  je  denní  světlo 
dostačující, nebo pokud si uživatel přeje ovládat osvět-
lení sám.

•  Čidla  s dvouúrovňovým zapínáním  / automa tic -
kým  vypínáním  poskytují  ovládání  podobné  dvou-
úrovňovému  přepínacímu  zařízení  se  samostatným 
zhasínáním  světelných  zdrojů  ve  svítidle  či  samostat-
ným  vypínáním  jednotlivých  svítidel.  Uživatel  může 
na  čidle  ručně  vybrat  nastavení  buď  „poloviční  zap-
nutí“ či „plné zapnutí“.
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•  Stmívače s manuálním zapínáním / automatickým 
vypínáním  fungují podobně jako čidla s manuálním 
zapínáním / automatickým vypínáním s tím rozdílem, 
že obsahují pozvolné stmívání světla.

Dle typu montáže existují dvě kategorie čidel obsazenosti 
dostupné s PIR či ultrazvukovými čidly:
•  Stropní  čidla  využívají  nezávislý  řídicí  prvek  a/nebo 

zdroj  napájení.  Mohou  být  připevněna  jak  na  stropě, 
tak na zdi či v rohu. Byl to první druh detektorů pohy-
bu, který se využíval v osvětlovacích aplikacích a dodnes 
je nejoblíbenějším druhem užívaných čidel [11]. Instala-
ce  těchto  jednotek  vyžaduje  kabelové  vedení.  To  má 
za  následek relativně vysoké náklady na instalaci.

•  Nástěnná  čidla  jsou  primárně  určená  pro  náhradu 
obyčejných vypínačů v menších kancelářích  [11]. Tyto 
jednotky mají  všechny  součásti  v  rámci  jednoho prv-
ku, takže mohou být jednoduše instalovány do stáva-
jících  vypínačů.  Flexibilita  návrhu  je  však  menší, 
neboť  umístění  je  pevné,  obvykle  110 cm  nad  pod-
lahou. Další nevýhodou  je  fakt,  že příčky v místnosti 
a nábytek mohou omezovat pokrytí čidla. V malých 
kancelářích a otevřených konferenčních místnos
tech  s  nástěnnými  vypínači  jsou  nástěnná  čidla 
nákladově  efektivní,  neboť  tato  zařízení  jsou 
vcelku  levná  a  náklady  na  jejich  instalaci  jsou 
téměř zanedbatelné.

K  falešnému  vypnutí  dojde,  když  čidlo  zhasne osvětlení, 
přestože se někdo nachází v místnosti. To  je nejčastějším 
důvodem, proč někteří uživatelé nejsou s čidly obsazenos-
ti  spokojeni.  Falešným  vypnutím  se  lze  vyhnout  vy
užitím čidel obsazenosti s duální technologií a/nebo 
patřičným nastavením čidel.

Falešným zapnutím  (rozsvícená světla v prázdné míst-
nosti)  se  lze  vyhnout  využitím  čidel  s  manuálním 
zapínáním / manuálním vypínáním / automatickým 
vypínáním.

Úspory energie pro každou konkrétní aplikaci čidla obsa-
zenosti  se  budou  výrazně  lišit  v  závislosti  na  velikosti 
pokryté oblasti a obsazenosti, ale běžně se úspory pohy-
bují mezi 35-45 % [11].

4.7  Řízení osvětlení  
s využitím denního světla

Řídicí  systém  využívající  denní  světlo  měří  pomocí  čidel 
množství přítomného denního světla a podle toho upravu-
je množství umělého světla. Čidla mohou být instalována 
buď centrálně a ovládat několik svítidel či na každém sví-
tidle pro individuální řízení. Instalace individuálního řízení 
každého svítidla je dražší, ale poskytuje přesnou regulaci 
hladiny osvětlení pro každou část dané oblasti.

Existují dva typy řídicích systémů využívajících denní světlo:

1  Automatické  zapínání/vypínání.  Je  důležité  zahr-
nout  do  řídicího  systému  časové  prodlevy,  aby  se 
předešlo opakovanému vypínání, způsobenému rychle 
se pohybujícími mraky apod.

2  Automatické  stmívání  zajišťuje,  aby  souhrn  den-
ního a umělého světla vždy dosáhl požadované úrovně 
osvětlenosti.

Stmívání  poskytuje  větší  energetické  úspory  než 
zapínání/vypínání  a  je  pro  uživatele  jednodušší  na 
ovlá dání [29].

Automatické zapínání či stmívání využívající denní 
světlo je výhodné především v místnostech s plnou 
obsazeností po celý den, např. v recepcích a chodbách.

4.8  Kompatibilita ovládání  

U stávajících svítidel pro žárovky nahrazených LED zdro-
ji  a  napájených  dvoudrátovou  instalací  představuje  ne-
dostatečná  kompatibilita  potenciální  překážku  při  za-
vádění účinného LED osvětlení. To souvisí s kompatibilitou 
s  jak novějšími,  tak  staršími  stmívači  v  již  instalovaných 
původních  osvětlovacích  soustavách.  Při  zadávání  veřej-
ných zakázek pro tento typ náhrad je doporučeno poža-
dovat:
•  Náhradu pomocí LED kompatibilního se stávajícími 

stmí vači.

Při zadávání veřejných zakázek na nový LED řídicí systém 
je doporučeno požadovat, aby byl obecně kompatibilní, 
aby se předešlo proprietárním firemním řešením.
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4.9  Inteligentní osvětlení

Inteligentní  světelné  zdroje a  svítidla kombinují  techno-
logické  pokroky  v  bezdrátových  komunikacích  a  LED. 
Některé inteligentní prvky jsou:
•  Změna  barevného  tónu,  stmívání,  zapínání/vypínání 

a postupná změna/úprava osvětlení v průběhu času.
•  Propojitelnost  pro  dálkovou  aktivaci,  bezpečnostní 

monitorování.
•  Monitorování  spotřeby  energie  či  návštěvy/pohyb 

návštěvníků a ukládání dat. 
•  Zesilování/rozšiřování signálu.
•  Vestavěný detektor přítomnosti, který je spojený se sys-

témem budovy k ovládání osvětlení a ventilace.
•  Vestavěné  sledování  teploty,  které  je  spojené  se  sys-

témem  budovy  k  ovládání  vzduchotechnického  sys-
tému (bez dopadu na osvětlení).

•  Udržuje konstantní světelný tok a provoz a zajišťuje, že 
bude zachována jmenovitá doba života.

Bezdrátové  prvky  znamenají,  že  inteligentní  světelné 
zdroje a svítidla spotřebovávají energii, kdykoli je zapnuto 
síťové  napájení,  a  to  i  v  případě,  kdy  nesvítí,  ale  čekají 
na  instrukce  od  řídicího  zařízení.  Mnoho  systémů  také 
vyžaduje samostatné zařízení spotřebovávající energii pro 
překlad  komunikačního  signálu  mezi  řídicím  zařízením 
a světelnými zdroji / svítidly.

Je velmi důležité vyžadovat informace o:

1  Spotřebě v pohotovostním režimu pro bezdrátové 
řízení  i  pro  pevně  zapojené  řízení.  První  indikativní 
měření  bezdrátově  ovládaných  domácích  produktů 
[10]  ukázalo  velmi  velké  odchylky  v  pohotovostním 
režimu u různých produktů, což může platit i pro pro-
dukty  inteligentního osvětlení a systémy pro terciární 
sektor.

2  Informace  o  tom,  zda  jsou  napájeny  všechny 
komponenty řídicího systému. Pokud  je  řídicí  sys-
tém vždy zapnutý, má to velký vliv na jeho dobu života, 
např. ovladač s dobou života 30 000 h, který je vždy 
zapnutý, musí být vyměněn za dříve než 4 roky.

3  U komerčních budov  spoléhá mnoho  stávajících  sys-
témů na proprietární hardware a software a v systému 
budovy  jsou  obvykle  užity  různé  protokoly.  Je  proto 
důležité vědět, zda je v komunikaci inteligentní osvět-
lovací soustavy zahrnující světelné zdroje, svítidla, řídicí 
prvky, elektroměry a systémy pro správu (software) vy-
užit  otevřený  protokol  a  zda  je  systém  schopný 
spolupráce  s  jinými  produkty/systémy?  Nízká 
kom pa tibilita  mezi  produkty  inteligentního  osvětlení 
různých výrobců představuje problém a velkou výzvu.

Snahy  o  větší  standardizaci  a  spolupráci  na  trhu  již 
probíhají. Existuje několik aliancí výrobců pro několik pro-
tokolů, ale každá se zabývá užitím pouze vlastního pro-
tokolu.

V případě existence jednotné platformy je tržní potenciál 
inteligentního osvětlení  značný.  Produkty  inteligentního 
osvětlení  mohou  být  používány  v  muzeích,  veletržních 
halách, nákupních  centrech  či  supermarketech,  kde  lze 
využít světelných zdrojů jako WiFi či LiFi uzlů, které mo-
hou  zákazníkům  s  chytrými  telefony pomoci orientovat 
se  v  budově  nebo  najít  určitý  výrobek  v  obchodě  [20, 
19].  V  těchto  prostorech  je  obvyklá  vysoká  roční  doba 
provozu a vyplatí se tedy i vysoká účinnost. Řídicí systém 
ale  lze  využít  pro  dosažení  dodatečných  úspor  energie 
v případech, kdy by svítidla v běžných soustavách zůsta-
la rozsvícená. Interakce inteligentních svítidel a chytrých 
telefonů  by  mohla  aktivovat  vizuální  a  sluchové  infor-
mace pro prohlídky v muzeích bez průvodce či informace 
o výrobcích v obchodech.
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4.10  Biodynamické osvětlení 

Ještě před 200 lety jsme trávili 90 % našeho času venku. 
Člověk se vyvíjel v souladu s přirozeným cyklem osvětlení:
•  nízké  hladiny  světla  a  nízké  teploty  chromatičnosti 

brzy ráno,
•  vysoké hladiny světla a vysoké teploty chromatičnosti 

v poledne (až 10 000 K),
•  nízké  hladiny  světla  a  nízké  teploty  chromatičnosti 

večer,
•  extrémně nízké hladiny  světla a  střední  teploty  chro-

matičnosti za měsíčního svitu.
 

Obrázek 11 Sluneční světlo v létě v průběhu dne nad 
polárním kruhem 

Tyto  proměnlivé  hladiny  světla  jsou  základem  lidských 
vnitřních hodin s 24hodinovým cyklem, kterému se také 
říká  cirkadiánní  rytmus.  V  dnešní  době  tráví  velká  část 
populace okolo 90 % času uvnitř  s  elektrickým osvětle-
ním. V práci je naše osvětlení většinou nastaveno na jed-
nu hladinu osvětlení s konstantní teplotou chromatičnos-
ti.  To neodpovídá cirkadiánnímu  rytmu, který může být 
narušen  bez  pravidelného  a  přímého  vystavování  dy-
namickému osvětlení. To může mít za následek zdravot-
ní problémy, jelikož světlo a tma řídí produkci některých 
hormonů.

Při přirozeném cirkadiánním rytmu jsou během dne pro-
dukovány následující hormony [12]:
•  dopamin pro radost, ostražitost a svalovou koordinaci,
•  serotonin ovlivňující náladu a další chody v organismu,
•  kortizol pro stresové reakce,
•  melatonin pro spánek.

Nedávný objev gangliových buněk citlivých na světlo (ip-
RGC) ukazuje, že tyto buňky jsou velmi důležité pro nasta-
vování našich vnitřních hodin. Světlo bohaté na modrou 
složku stimuluje ipRGC fotoreceptory, zmenšuje zornice, 
podporuje  produkci  dopaminu,  serotoninu  a  kortizolu, 
ale  potlačuje  produkci  melatoninu.  Dlouhodobé  vysta-
vení  světlu  bohatému  na  modrou  složku  během  dne 
může vést k tomu, že lidé jsou v práci více pohotoví a pro-
duktivní. Při práci večer mohou obrazovky vydávat příliš 
modrého  světla,  což  vede k nízké produkci melatoninu 
a problémům se spánkem.

LED  osvětlení  s  řízením  může  měnit  množství  vy-
zařovaného  světla  i  náhradní  teplotu  chromatičnosti, 
např. 1800 až 6500 K.  LED osvětlení  tudíž může  lidem 
poskytnout  přirozený  denní  cyklus  světla.  Tomu  se  říká 
biodynamické osvětlení (z angličtiny human centric light-
ing, HCL).

Několik  nemocnic  s  nainstalovaným  biodynamickým 
osvětlením udalo, že pacienti se s HCL uzdravují rychleji 
a nemocniční personál se cítí příjemněji. HCL  lze zavést 
také v kancelářích a jiných typech místností.
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5. Kritéria  
pro veřejné zakázky 

Tato  kapitola  je  jádrem  směrnic,  jak  již  bylo  vysvětleno 
v  části  1.3  a demonstrováno obrázkem 1.  Zaměstnanci 
působící v oblasti zadávání zakázek a strany s rozhodo-
vací pravomocí mohou začít číst rovnou od této kapitoly 
pojednávající  o  kritériích pro  veřejné  zakázky. Dále mo-
hou  čtenáři  dohledat  základní  informace  v  kapitolách 
o  návrhu  osvětlení  (kvalitě  osvětlení),  energetické 
účinnosti  a  nákladech  na  životní  cyklus  a  řízení 
osvět lení.  Následující  a  zároveň  poslední  kapitola 
poskytuje  informace o dobré praxi pro  všechny hlavní 
kategorie v rámci sektoru služeb: kanceláře, školy, muzea 
a galerie, obchod a zdravotní péče.

Cílem kritérií  je podporovat projekty  v oblasti  veřejných 
zakázek  zahrnující  jak  instalaci  osvětlení  v  nových  bu-
dovách, tak náhrady osvětlení v již existujících budovách. 
Kritéria zahrnují  jak požadavky na osvětlovací soustavu, 
tak požadavky na jednotlivé komponenty. 

Při  probíhajícím  přechodu  k  LED  technologii  je  důležité 
soustředit  se  jak  na  velké  možnosti  energetické  účin
nosti,  tak na vysokou kvalitu osvětlení. Technologie 
LED  se  velmi  liší  od dřívějšího osvětlování  a má mnoho 
možností pro  inovace, např. díky optimalizovaným svíti-
dlům, flexibilnímu řízení osvětlení, barevnému tónu a in-
teligentnímu  osvětlení.  Hlavní  parametry  jsou  obsaženy 
v  kritériích  pro  veřejné  zakázky,  zatímco  inovace  jsou 
zmíněny  ve  specifikaci  návrhu  osvětlení  a  v  analýze. 
Kritéria zahrnují parametry jako spotřeba energie, měrný 
výkon  světelných  zdrojů,  pohotovostní  režim,  teplota 
chromatičnosti, podání barev, doba života, kompatibilita, 
míhání, řízení osvětlení, náklady na životní cyklus a údrž-
ba.

Hlavní obchodní modely v terciárním sektoru jsou vlastní 
a rámcové smlouvy, případně EPC [32, 33 a 34]. V závis-
losti na situaci na trhu mohou být projekty uskutečněny 

s  různými  možnostmi  financování:  vlastní  financování, 
financování  třetí  stranou,  leasing,  financování  poskyto-
vatelem energetických služeb, dotace a další. Více infor-
mací o tomto tématu naleznete na www.premiumlight.
cz/vnitrni-osvetleni/zpusoby-financovani/.

5.1  Nové osvětlovací soustavy

V roce 2012 definovala EU kritéria pro ekologické veřejné 
zakázky pro vnitřní osvětlení jako dobrovolný nástroj (tzv. 
Kritéria zeleného nakupování) [6]. Tato kritéria jsou však 
kvůli technologickému rozvoji LED zastaralá.

Tabulka 2 Maximální měrný příkon ve W/m2 pro nové osvět-
lovací soustavy

 Požadavek osvětlenosti 
[lx]

Max. měrný příkon  
[W/m2]

20 0,5 
50 1

100 2
200 4
300 6
500 10

1 000 20
1 500 30
2 000 40

Ve  Švýcarsku  bude  vydána  nová  norma  [3]  obsahující 
maximální měrný příkon W/m2 pro návrh nových  insta-
lací  včetně  světelných  zdrojů  a  předřadníků  (v  souladu 
s intenzitami osvětlení v ČSN EN 12464-1:2012). Švýcar-
ská  norma  operuje  s  hodnotou  maximálního  měrného 
příkonu W/m2 a dolní cílovou hodnotou. Po zhodnocení 
těchto dvou souborů hodnot bylo rozhodnuto vypočítat 
průměr z těchto dvou souborů a použít tato doporučení 
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se  stejným  rozdělením  kategorií  zákazníků  jako  ve  švý-
carské normě [3]. Tento průměr mezi takzvanou cílovou 
a mezní úrovní také doporučuje program Minergie [3].

PremiumLight Pro doporučuje užívat požadavky udané 
v tabulce 2 na předchozí straně.
 

5.2  Světelné zdroje

V listopadu 2016 vydala IEA 4E SSL [1] aktualizované poža-
davky na měrný výkon světelných zdrojů. V tomto odkazu 
pokrývá druhá část dokumentu nejlepších 20–30 % pro-
duktů  na  trhu  v  roce  2015.  Dle  těchto  požadavků  a  se 
zjednodušením  na  5  kategorií  doporučuje  Premium
Light Pro požadovat:

•  ≥ 120 lm/W pro nesměrové LED světelné zdroje,  
které vyzařují ≥ 100 lm. 

•  ≥ 100 lm/W pro směrové LED světelné zdroje,  
které vyzařují ≥ 100 lm. 

•  ≥ 150 lm/W pro LED trubice o jmenovité délce 
550 mm až 1500 mm.

•  ≥ 120 lm/W pro malá LED svítidla a se světelným 
tokem ≥ 100 lm a < 2 500 lm.

•  ≥ 135 lm/W pro velká LED svítidla a se světelným 
tokem ≥ 2 500 lm a < 50 000 lm.

5.3  Pohotovostní režim

Technologické  pokroky  v  bezdrátových  komunikacích 
a LED otevřely rychle rostoucí trh s inteligentními světel-
nými  zdroji  a  svítidly  s  velkým  množstvím  vlastností: 
změna  barevného  tónu,  stmívání,  propojitelnost  pro 
dálkovou aktivaci, bezpečnostní monitorování, monitoro-
vání  spotřeby  energie  či  návštěvy/pohyb  lidí,  zesilování/
rozšiřování signálu, vestavěný detektor přítomnosti, který 
je  spojený  se  systémem  budovy  k  ovládání  osvětlení 
a ventilace a další.

Využití bezdrátové komunikace znamená, že inteligentní 
světelné zdroje a svítidla spotřebovávají energii, kdykoli je 
zapnuto síťové napájení, a to i v případě, kdy nesvítí, ale 
čekají na instrukce od řídicího zařízení.

U osvětlovacích produktů a soustav s pohotovostním reži-
mem doporučuje PremiumLight Pro požadovat:
•  Informace o příkonu v pohotovostním režimu (W).

•  Informace  o  tom,  zda  jsou  v  pohotovostním  režimu 
napájeny všechny komponenty řídicího systému a jak 
tento fakt ovlivní dobu života řídicího systému.

•  Informace  o  kompatibilitě  (užití  otevřeného  komu-
nikačního protokolu).  

•  Max. 0,5 W, doporučené 0,3 W.
 

5.4  Odchylka teploty chromatičnosti 

LED  osvětlovací  soustavy  mohou  mít  různé  náhradní 
teploty  chromatičnosti.  Proto  je  důležité  vybrat  teplotu 
chromatičnosti, která se nejvíce hodí pro každý typ míst-
nosti a úkolu.

PremiumLight Pro doporučuje vybrat jednu ze jme
novitých náhradních teplot chromatičnosti v tabul
ce 3 a odpovídající Duv odchylku1 [1]:

Tabulka 3 Jmenovité náhradní teploty chromatičnosti 

a souřadnice a Duv odchylky

Jmenovitá 
CCT [K]

Střed kruhu
Poloměr

CCT [K] Duv

2200 2238 0,0000

0,0044

v diagramu 
u’v’

2500 2460 0,0000

2700 2725 0,0000

3000 3045 0,0001

3500 3465 0,0005

4000 3985 0,0010

4500 4503 0,0015

5000 5029 0,0020

5700 5667 0,0025

6500 6532 0,0031

Pro  dodržení  stálosti  teploty  chromatičnosti  se  do-
poručuje  [1]  požadovat  po  6  000  provozních  hodinách 
maximální posun Duv 0,004.

Pokud je uvedena odchylka v podobě násobku MacAda-
mových elips, jsou doporučení následující:
•  Odchylka teploty chromatičnosti:
  ≤ 5 SDCM obecné minimální kritérium
  ≤ 3 SDCM pro práci se zrakovými úkoly
•  Stálost teploty chromatičnosti v 6 000 h:
  ≤ 7 SDCM obecné minimální kritérium
  ≤ 5 SDCM pro práci se zrakovými úkoly

1  Podle  ANSI  C78.377:  2015  Specifikace  chromatičnosti  elektroluminis-
cenčních světelných zdrojů.
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5.5  Podání barev

Podání barev určuje schopnost bílého světelného zdroje 
reprodukovat barvy předmětů. Norma ČSN EN 12464-1 
udává  požadavky  minimálního  podání  barev  pro  prak-
ticky  všechny  typy úkolů pomocí Ra. Obecně Ra  vyšší  či 
rovno 80 je považováno za dostačující pro správné pos-
ouzení barev ve většině vnitřních prostorů. U LED světel-
ných zdrojů však bylo zjištěno [1], že musí být přítomna 
i  červená  barva,  aby  se  dosáhlo  správného  podání  čer-
vených barev R9 > 0. 
PremiumLight Pro doporučuje požadovat:

•  Ra ≥ 80 a R9 > 0 jakožto minimální obecné kritérium.

•  Ra ≥ 90 a R9 > 0 pro práci se zrakovými úkoly s vyšší 
prioritou, jako ve zdravotnických prostorech, v nemoc-
nicích, v muzeích, v divadlech, při prohlídce/kontrole/
výběru barev a v některých typech obchodů, např. při 
prodeji oblečení.

5.6  Jmenovitá doba života  

Vysoce kvalitní LED světelné zdroje mohou svítit desítky 
tisíc hodin. Vestavěný předřadník však může selhat. Proto 
je  třeba  vzít  v  úvahu  dobu  života  celého  osvětlovacího 
systému.

Doporučení PremiumLight Pro týkající se minimálních 
jmenovitých dob života jsou (F80B50, což je o něco vyšší 
než část 2 v [1]) a činitel stárnutí v 6 000 h [1]:

Tabulka 4 Minimální jmenovité doby života a činitel stárnutí 
v 6000 h

Světelný zdroj / 
svítidlo

Minimální 
jmenovitá doba 
života F80B50

Činitel stárnutí, 
6000 h

Nesměrové 
a směrové LED 
světelné zdroje

20 000
≥ 93,5 % 
počátečního toku

LED trubice 35 000
≥ 96,2 % 
počátečního toku

Malá LED svítidla  
(< 2 500 lm)

40 000
≥ 96,7 % 
počátečního toku

Velká LED svítidla 
(2 500–50 000 lm)

50 000
≥ 97,4 % 
počátečního toku

Je doporučeno [1] požadovat maximální míru předčasných 
selhání 5 % v 6 000 h. 

Je též doporučeno požadovat dokumentaci prostřed
nictvím zkušebních protokolů od výrobců (včetně ex-
trapolace vedoucí ke jmenovité době života).

5.7  Účiník a harmonické zkreslení

Pro dodavatele elektrické energie je účiník (zkratka z ang-
ličtiny  PF)  velmi  důležitý.  Na  velké  zákazníky  v  sektoru 
služeb  se  mohou  vztahovat  peněžní  sankce,  pokud  je 
účiník nižší než 0,9. Důležitost vysokého účiníku se může 
lišit v závislosti na různých zátěžích v energetické rozvod-
né síti.
PremiumLight Pro doporučuje požadovat [1]:

Nesměrové a směrové světelné 
zdroje:

< 25 W: PF > 0,50 

≥ 25 W: PF > 0,90

LED trubice (světelné zdroje 
s integrovanými předřadníky):

PF > 0,90

Malá a velká LED svítidla: PF > 0,90

Co se týče harmonického zkreslení je u výrobků s výko-
nem > 25 W doporučeno užívat požadavky pro zařízení 
třídy C dle normy  IEC 61000-3-2  [1],  která  jsou udána 
v tabulce 5.

Tabulka 5 Požadavek harmonického zkreslení

Harmonická 
(n)

Maximální přípustný harmonický proud 
vyjádřený jako procento vstupního proudu 
na základní frekvenci [%]

2 2

3 30 – CPF (CPF je účiník obvodu)

5 10

7 7

9 5

11 ≤ n ≤ 39
(pouze liché 
harmonické)

3

5.8  Kompatibilita stmívání a provoz 

Kompatibilita  stmívání  je  velmi  důležitá,  neboť  velké 
množství LED produktů často není plně kompatibilní s již 
instalovanými stmívači. Jelikož výrobci se stále snaží defi-
novat a přijmout nové normy  týkající  se  stmívání, bude 
kompatibilita  stmívání  s  LED  produkty  pravděpodobně 
tvořit problémy i nadále.

V souvislosti s kompatibilitou stmívání  je doporučeno 
požadovat, aby výrobce:
•  Poskytl internetovou adresu se seznamem kompati

bilních stmívačů.
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•  U  každého  kompatibilního  stmívače  poskytl  rozsahy 
stmívání pro danou kombinaci stmívače a svítidla.

V souvislosti s provozem stmívačů je doporučeno poža-
dovat:
•  Plynulé stmívání na 30 % celkového světelného toku 

bez pozorovatelného míhání a bez hluku.
•  Když je stmívač nastaven na 100 %, světelný tok 

má být ≥ 90 % světelného toku bez stmívače.
 

5.9 Okolní teplota a typ předřadníku

Provoz LED svítidel je ovlivněn okolní teplotou. Jmenovitá 
okolní teplota (ta) je nejvyšší trvalá teplota, při které může 
být svítidlo provozováno za běžných provozních podmínek.

V závislosti na aplikaci doporučuje PremiumLight Pro 
zvážit zadání zakázky pro okolní  teplotu ta = 30° C,  je-
likož okolní teplota v létě s bezvětřím kolem stropu může 
dosáhnout této hodnoty.

Co  se  týče  životnosti  LED  osvětlovací  soustavy  je  do-
poručeno  vyžadovat,  aby  provozní  teplota  byla  pod 
limitem tq.

Pokud  je  předřadník  vyměnitelný,  je  kvůli  údržbě 
doporučeno  vyžadovat  informace  o  tom,  zda  je  typ 
předřadníku SELV či NONSELV.

5.10 Míhání

Napájecí  spínané  zdroje  způsobují,  že  LED  poblikává/
míhá se s určitou frekvencí (běžně mezi 100 a 150 Hz). 
Frekvence míhání není přímo viditelná, ale může způsobo-
vat zrakové rušení, jako:

•  stroboskopické efekty na rotujících předmětech (které 
pak vypadají, že se nehýbají, nebo že se hýbají  jinou 
rychlostí či jiným směrem),

•  řadu  jasných  bodů  v  zorném  poli  při  rychlé  změně 
směru zraku, tedy při otočení hlavy.

Doporučené hodnoty dle připravované regulace ekodesig-
nu světelných zdrojů:
 
Krátkodobé viditelné míhání  Pst LM ≤ 1,0
Míra stroboskopického jevu   SVM < 0,4

Míhání by se nemělo objevit ani u stmívání, zejmé
na u snížení světelného toku na 25–50 % [41].

5.11  Oslnění a fotobiologická  
bezpečnost

Oslnění se objevuje často v případě velmi vysokého jasu 
či velkého kontrastu jasu kvůli nedostatku clonění okna, 
odrazu nebo přímému výhledu na LED ve svítidle.

PremiumLight Pro doporučuje požadovat:

1  Ohledně přímého oslnění [norma ČSN EN 12464-1]:
•  specifikace minimálního ochranného úhlu ve všech 

směrech v závislosti na jasu světelného zdroje,
•  specifikace rušivého oslnění pomocí UGRL.

2  Ohledně oslnění v nepříznivých úhlech [1, 42]:
•  Pro  úhly  gama  (γ)  vyšší  než  60°  nesmí  být  jas 

světelného zdroje větší než 10 000 cd/m2.

3  Ohledně fotobiologické bezpečnosti je třeba 
zajistit, aby lidské oko nebylo poškozeno intenzivním 
modrým světlem [1]:
•  LED světelné zdroje a  svítidla musí být  v kategorii 

RG0 či RG1 dle normy IEC 62471/CIE S009.

5.12 Řízení osvětlení

Provozní doba osvětlení v sektoru služeb je často vysoká. 
Implementace  různých  typů  řízení  osvětlení  může  vést 
k velkým úsporám energie.

Zadavatel veřejné zakázky musí stanovit typy řízení osvět-
lení, hladiny osvětlenosti a další požadavky. Proto nelze 
stanovit žádná obecná kritéria.

V případě, že zakázka zahrnuje řízení, doporučuje Pre
miumLight Pro požadovat následující:
•  Zadavatel musí informovat projektanta o způsobu, 

jakým je prostor využíván, a také o všech konkrét
ních požadavcích na řízení osvětlení včetně otáz
ky bezpečnosti a zabezpečení.

•  Zahrnout ustanovení týkající se plnění smlouvy, která 
vyžadují, aby všechno řízení osvětlení  řádně fun
govalo.

•  Ustanovení zásad  pro uživatele,  které  zajistí,  že uži-
vatelé mohou systémy řízení osvětlení řádně využívat.

•  Informace pro personál údržby  týkající se úpravy 
osvětlení v případě, že se využití místnosti změní. 
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5.13 Údržba

PremiumLight Pro doporučuje požadovat:
•  Činitel stárnutí světelného zdroje (LLMF)
•  Udržovací činitel svítidla (LMF)
•  Udržovací činitel (MF)
•  Poskytnutí plánu údržby  obsahující  určené  intervaly 

pro údržbu a čištění.

Je doporučeno zvážit následující požadavky:
•  svítidla  s  řízením  konstantního  světelného  toku 

pro některé aplikace,
•  uzavřená LED svítidla pro některé aplikace s velkým 

množstvím okolních nečistot.

5.14 Náklady na životní cyklus

Pořizovací  náklady  jsou  obvykle  u  LED  osvětlovacích 
soustav  ve  srovnání  s  klasickými  osvětlovacími  sousta-
vami  vyšší,  zatímco  náklady  na  provoz  a  údržbu  jsou 
nižší. Výpočet nákladů na životní cyklus může ospravedl-
nit  počáteční  investici,  když  vezmeme  v  úvahu  náklady 
a úspory během doby života osvětlovací soustavy.

PremiumLight Pro doporučuje požadovat:
•  Řešení/alternativy  osvětlovací  soustavy  budou  po

rovnány  pomocí  výpočtů  nákladů  na  životní 
cyklus,  a  to  metodou  pro  výpočet  určenou  zada
vatelem.

5.15 Zkušenosti dodavatelů a závazky

•  Jak  pro  návrh,  tak  pro  montáž  platí,  že  výběrové 
řízení  by  mělo  obsahovat  požadavek  na  zkušenosti 
z  alespoň  5  relevantních  projektů  a  také  vhod
né  odborné  kva lifikace  v  oboru  elektroinženýrství 
a světelné techniky. Výhodou jsou zkušenosti z 15 rel-
evantních projektů.

•  Dodavatel zajistí následující:

Montáž
•  Osvětlovací  soustava  je  instalována  přesně  dle  speci-

fikací/požadavků.
•  Dodání plánu instalace osvětlovací soustavy s při lo že-

nými fakturami od výrobců či dodacími listy.
•  Poskytnutí informací pro uživatele ohledně řízení osvět-

lení a pro údržbu ohledně případných úprav (např. při 
změně dispozic místnosti).

Funkčnost
•  Instalované  nové  či  renovované  osvětlovací  soustavy 

fungují řádně a nevyužívají více energie, než bylo sta-
no veno.

•  Řízení  osvětlení  s  využitím  denního  světla  bude  kali-
brováno, aby se zajistilo, že osvětlení zhasne, když je 
dostatek denního světla.

•  Čidla  obsazenosti  budou  zkontrolována,  aby  v  dané 
aplikaci detekovala pohybující se objekty.

•  Řízení  pomocí  časového  spínače  (fyzického  a/nebo 
softwarového) bude nastaveno na vhodné vypnutí.

•  Pokud  po  uvedení  do  provozu  nebudou  části  osvět-
lovací  soustavy  splňovat  všechny  specifikace  a  poža-
davky, dodavatel je seřídí / znovu nastaví.

Školení 
•  Smlouva by měla zahrnovat školení uživatelů se zamě-

řením na provoz, řízení a údržbu.

Zhodnocení
•  Smlouva by měla zahrnovat instalaci měřicího systému 

pro  identifikaci  selhání  a  monitorování  energetické 
spotřeby dle specifikací.

Dostupnost produktů
•  Je doporučeno požadovat, aby výrobci všech LED pro-

duktů, které  jsou předmětem veřejné zakázky, garan-
tovali  dostupnost  produktů  v  určeném  časovém  ob-
dobí.

Sledované látky
•  Je  doporučeno  požadovat,  aby  výrobci  nepoužívali 

ve svých produktech sledované látky. Evropská agen-
tura  pro  chemické  látky  (ECHA)  usiluje  spolu  s  EK 
a  členskými  státy  EU  o  bezpečnost  pro  lidské  zdraví 
a  životní  prostředí  pomocí  identifikace  potřeb  pro 
regulatorní  řízení  rizik  na  úrovni  celé  EU  [39]  včetně 
nařízení REACH.

Nakládání s odpady
•  Během montáže nových či renovovaných osvětlovacích 

soustav bude všechen odpad omezen a všechny části 
budou roztříděny a recyklovány v souladu se směrnicí 
o OEEZ.
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5.16 Předběžný výběr

Předběžný výběr společností může zahrnovat:
•  prezentaci  dodání  obdobných  osvětlovacích  soustav 

v obdobných projektech  (stejné velikosti a  typy),  ter-
mín dodání atd.,

•  měření nezávislé laboratoře pro dokumentaci úspor,
•  prezentaci týkající se toho, jak budou schopni integro-

vat svá svítidla do stávajících budov,
•  prezentaci  jejich způsobilosti týkající se údržby osvět-

lovací soustavy.

5.17 Hodnocení nabídek

Minimální  kritéria  a  požadavky  uvedené  v  předchozích 
částech  této  kapitoly  musí  splňovat  všechny  nabídky. 
Vyšší kvalita a účinnost nad minimální požadavky může 
být oceněna pomocí bodového hodnocení. Výběr kritérií 
a  jednotlivé  váhy  samozřejmě  závisí  na  typu  projektu, 
typu budovy/budov a  typech místností. Níže  jsou ukáz-
ky  kritérií  pro  zadání  zakázky  (tabulka  6)  a  hodnocení 
nabídek pomocí bodového hodnocení (tabulka 7).

Tabulka 7  
Příklad hodnocení nabídek za využití prémiových kritérií a váhy

Prémiová kritéria Váha [%]

Náklady  

Náklady na životní cyklus 30

Energetická účinnost

Příkon a spotřeba energie 20

Kvalita osvětlení a návrh

Podání barev 10

Doba života 15

Řízení osvětlení (závisí na množství 
dodatečných řídicích funkcí)

5

Montáž, provoz, údržba, opravy, recyklace

Školení dodavatelů (zahrnuto či 
nezahrnuto)

10

Záruka a dostupnost náhradních 
dílů

10

Celkem  100

Tabulka 6  

Příklad výběru kritérií pro zadání zakázky

Kritérium
Minimální 

kritéria
Prémiová 
kritéria

Náklady

Investiční náklady ü

Náklady na životní cyklus ü ü

Energetická účinnost

Příkon a spotřeba energie ü ü

Měrný výkon světelných zdrojů ü

Pohotovostní režim ü

Řízení osvětlení ü ü

Kvalita osvětlení a návrh 

Intenzita osvětlení ü

Využití denního světla, rozložení 
světla, rovnoměrnost, kontrast

ü

Teplota chromatičnosti ü

Podání barev ü ü

Doba života ü ü

Účiník a harmonické zkreslení ü

Kompatibilita stmívačů ü

Okolní teplota a typ předřadníku ü

Míhání ü

Oslnění a fotobiologická bez-
pečnost

ü

Řízení

Údržba ü

Zkušenosti dodavatelů a závazky ü

Školení dodavatelů ü ü

Záruka a dostupnost náhradních 
dílů

ü ü
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6. Dobrá praxe

Tato  kapitola  obsahuje  rady  týkající  se  dobré  praxe 
v oblasti návrhu osvětlení, možností pro vylepšení kvality 
osvětlení a zvýšené energetické účinnosti díky využití LED 
osvětlovacích soustav.

Kapitola  zahrnuje  kanceláře,  školy,  muzea  a  galerie, 
obchody a zdravotní péči. Každá část – spolu s dílčími 
částmi o typech místností – je napsána jako nezávislý 
dokument, který může být přímo použit jako kon
trolní seznam na začátku zakázky v rámci stejného 
oboru. Pokud jsou části čteny za sebou, vyskytuje se zde 
z tohoto důvodu redundance.

Obecný  přístup  k  dobré  praxi  s  vysokou  kvalitou 
osvětlení a energetickou účinností je:

1  Osvětlení má být zvažováno od začátku návrhu nové 
budovy či renovace.

2  Využívání  odborníků  se  zkušenostmi  z  obdobných 
projektů a s vhodnými odbornými kvalifikacemi jak pro 
návrh, tak pro montáž.

3  Rozlišování hlavních typů místností, aktivit, provozní 
doby, věkových skupin primárních uživatelů a zra-
kových pracovních úkolů.

4  U náhrad,  jaký  typ osvětlení  je  využit nyní  (světelné 
zdroje, příkon, svítidla, přímé/nepřímé, atd.) a jaká je 
roční spotřeba?

5  Jaký mají zaměstnanci a zákazníci u náhrad a moder-
nizací  názor na  stávající  osvětlení?  Přejí  si  vylepšení: 
kde,  jaký  typ  osvětlení,  umístění,  svítidla,  světelné 
zdroje, řízení, osvětlenost, vadí jim oslnění a potřebují 
vhodnější ovládání? Správné osvětlení přispívá k vytvá-
ření správné atmosféry vhodné pro danou aktivitu.

6  Procházení  kritérií  pro  veřejné  zakázky  dle  projektu 
PremiumLight Pro a vybírání dle prémiových kritérií.

7  Prozkoumání  užití  vhodného  řízení  (manuálního 
a automatického). LED funguje velmi dobře za využití 
řízení a úspory spojené s užitím časovačů a čidel den-
ního světla či obsazenosti  jsou obecně podceňovány. 
Zvážení  užití  více  pokročilých/inteligentních  řešení, 
např. biodynamického osvětlení se změnou barevného 
tónu, osvětlovacích scén pro určitý úkol a funkcí propo-
jitelnosti a poskytování údajů, např. za využití LiFi. 

8  Provádění ekonomických výpočtů a hodnocení.

9  Zajištění,  že  vybrané  osvětlení  odpovídá  klientovým 
požadavkům, dobře funguje, jednoduše se používá 
a že je možné ho udržovat a upravovat dlouhodobě.

Obecně lze doporučené hodnoty pro hladiny osvětlenos-
ti, rovnoměrnost, oslnění a podání barev najít v evropské 
normě ČSN EN12464-1:2012, Světlo a osvětlení – osvět-
lení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní pros-
tory.  Proto  tyto  hodnoty  nejsou  uvedeny  v  každé  části. 
O této důležité normě jsou informace v kapitole 2.5.

Tato  kapitola  obsahuje  případy  dobré  praxe  shro máž-
děných  v  rámci  projektu  PremiumLight  Pro.  Více  infor-
mací o případech včetně kontaktních informací naleznete 
na www.premiumlight.cz.
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6.1  Administrativní budovy  

Dobré  osvětlení  v  kancelářích  umožňuje  uživatelům  vy-
konávat svou práci efektivně bez napětí a únavy.

Společné pro všechny typy místností
•  Tlumenou hladinu osvětlení na chodbách lze kompen-

zovat osvětlením zdí, např. svítidly typu „wall-washer“ 
– to vymezí celý prostor.

•  S přístupem denního světla může automatické  řízení 
osvětlení zajistit velké úspory. Rolety či závěsy by měly 
být používány pouze, když je to nezbytné.

•  V případě použití svítidel typu downlight využijte sví-
tid la s nízkým oslněním.

 

Recepce
•  Recepční  prostory  tvoří  první  dojem  pro  návštěvníky 

a musí  architektonicky podporovat obraz organizace 
a zároveň působit jasně a přívětivě.

•  Kombinace celkového a místního osvětlení se svítidly 
na  pracovních  místech  a  méně,  ale  stále  dostatečné 
celkové osvětlení.

•  Vestavěné LED osvětlení může být využito pod pultem 
recepce.

•  Závěsná svítidla nad recepcí a podél míst k čekání vy-
tváří malé světelné ostrůvky a dodávají pocit útulnosti.

•  Je  velmi  důležité,  aby  zaměstnanci  recepce  viděli 
příchozí hosty u vchodu velmi jasně a ne jen jako silue-
ty proti jasnému dennímu či umělému světlu. Je také 
důležité, aby hosté dobře viděli zaměstnance recepce.

•  Tlumenou hladinu osvětlení na chodbách lze kompen-
zovat osvětlením zdí, např. svítidly typu „wall-washer“ 
– to vymezí celý prostor.

•  Vchody jsou přechodové světelné zóny – proto může 
být  nezbytná  pozvolná  změna  osvětlenosti  začínající 
před budovou (z denního světla či později úplné tmy). 
To mohou poskytnout LED osvětlovací soustavy s auto-
matickým stmíváním.

 
 

Picture: http://glamox.com/uk/solutions/stairwells

Chodby a schodiště
•  Využívejte  jasná  zápraží  a  schody  spolu  s  kontrast-

ní  barvou.  Dále,  kombinace  difuzního  a  směrového 
světla  vytváří  příjemný  dojem  prostoru,  podporuje 
rozeznávání  tváří  a  tvarů  předmětů  (např.  dobrá  vi-
ditel nost schodů).

•  Rovnoměrnost osvětlení musí být dostatečná pro bez-
pečný pohyb bez tmavých oblastí.

•  Svítidla, která částečně svítí proti jasnému stropu nebo 
jasným zdem, obvykle tvoří příjemnou atmosféru.

•  Mimo provozní hodiny může být výhodné čidlo přítom-
nosti (např. snižující hladinu osvětlení).

Foto Casper Kofod

Kanceláře
•  Vyberte optimální řešení osvětlení podle velikosti míst-

nosti,  počtu  pracovních  míst,  typu  práce  a  množství 
denního světla.

•  Zvláště u velkých kanceláří  je důležité vytvořit v pros-
toru malé „rekreační ostrůvky“ s útulným osvětlením 
vhodným pro inspiraci, relaxaci a kratší rozhovory.

•  Oblast pracovního úkolu může být osvícena celkovým 
osvětlením a místním přisvětlením. Větší osvětlení pra-
covní plochy je doporučeno ze dvou hlavních důvodů: 
Oči  a  pozornost  uživatele  jsou  automaticky  přita-
hovány k více osvětleným oblastem a snížení osvětle-
ní v okolních oblastech účinně sníží spotřebu energie 
ve srovnání s pouze celkovým osvětlením.

•  Místní přisvětlení by mělo přicházet z opačné strany, 
než je uživatelova dominantní ruka.
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•  Intenzivní práce na obrazovce by měla být prováděna 
ve vzdálenosti 2–3 m od oken.

•  U práce na obrazovce je výhodné asymetrické osvětle-
ní stolních lamp.

•  Pracovní  stoly  a  obrazovky  musí  být  umístěny  s  plo-
chami  monitorů  kolmo  k  oknům,  aby  se  vyvarovalo 
odrážení oken na monitorech a  vysokému kontrastu 
vůči venkovnímu výhledu.

•  V hlubokých kancelářských prostorech lze využít zónové 
řízení a automatizaci pomocí čidel denního světla.

•  U celkového osvětlení je často výhodou instalace čidel 
přítomnosti, zvláště v prostorech, které nejsou souvisle 
využívány.

•  U  celkového osvětlení  je  účinnou  volbou pro úspory 
energie  manuální  zapnutí  (+  automatické  vypnutí). 
Manuální zapnutí nutí uživatele vybrat vhodnou hladi-
nu osvětlení, což poskytuje pocit osobní kontroly.

•  Jednoduché a intuitivní individuální nastavitelné řízení 
(zapínání/vypínání,  stmívání, změna pozice)  je velkou 
výhodou,  např.  pro  poskytování  vyššího  světelného 
toku pro starší osoby.

Foto www.osram.com.au/osram_au/applications/office-buildings/ 
conference-room/index.jsp

Konferenční a zasedací místnosti
•  Celkové osvětlení by mělo být řízeno pomocí stmívačů, 

aby se umožnilo užití různých scén během audiovizuál-
ních prezentací, diskuzí u kulatého stolu a přestávek.

•  Využití  neprůhledných  závěsů  či  téměř  úplné  tmy 
během  prezentací  není  vhodné,  neboť  hrozí  únava 
a nepozornost posluchačů.

•  U  větších  místností  lze  využít  vestavěné  stolové  LED 
osvětlení,  aby  se  během  prezentací  vytvořila  malá 
nerušivá osvětlená místa, která jsou užitečná pro čtení 
a psaní poznámek.

•  Tlumené  osvětlení  zdi  za  monitorem  vytváří 
rovnoměrnější jasy v zorném poli diváka a proto i více 
uvolňující zážitek.

•  Vyvarujte  se  svítidel  směřujících  na  pódium/tabuli, 
která oslepují přednášejícího.

 

Jídelna
•  Používejte  nastavitelné  stropní  osvětlení,  které  může 

zajišťovat  různé  hladiny  osvětlení  pro  přestávky 
na  kávu  a  obědy,  interní  schůzky,  vzdělávání,  oslavy 
a úklid.

•  Výhodou je, pokud mohou být závěsná svítidla pro jiné 
aktivity vytažena či odstraněna. 

•  Užití  tlumeného  horizontálního  osvětlení  současně 
s  vertikálním  osvětlením  (stěny,  nábytek  a  dveře) 
a  zároveň  stolních  lamp  či  závěsných  svítidel  vytvoří 
v  jídelně  příjemnou  a  útulnou  atmosféru.  Umělecké 
předměty  na  zdech  by  měly  být  osvětleny  bodovými 
svítidly.

•  V prostoru s občerstvením je doporučena vysoká osvět-
lenost, která napomáhá rozpoznávání jídla a rychlosti 
výběru. Vysoké podání barev zajišťuje dobré posouzení 
barev v jídle a pohodu uživatelů.
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Okolo roku 2015 provedla společnost ÅF Lighting úplnou 
výměnu osvětlení za LED ve svých 350 m2 kancelářských 
prostorech v Malmö ve Švédsku.

Před: Lineární a kompaktní zářivky. Všude bylo 300 luxů 
s pouze jedním vypínačem na 20 pracovních míst. Nebylo 
zde téměř žádné vertikální osvětlení a žádné akcentové 
osvětlení.

Po: Individuální řízení všech světelných zdrojů. Akcentové 
osvětlení osvětluje dveře, police, skříně, obrazy a vertikál-
ní  plochy  (vertikální  osvětlení).  Závěsná  svítidla  jsou  vy-
užita  k obměně osvětlení  a  k  zohlednění  individuálních 
potřeb. Svítící umělecká díla a LED RGB pásky se používají 
k dotvoření atmosféry. Je zde mnoho malých osvětlených 
ostrůvků ve velké kanceláři ve tvaru L. Rozložení světla je 
lepší. Zlepšila se flexibilita. 

Nové bodové osvětlení polic a zavěšená svítidla

Foto Casper Kofod

Výsledek: Účinnost svítidel je téměř dvojnásobná (insta-
lo vaný příkon přibližně poloviční). Změřená 92% úspora 
energie – velká část kvůli  řízení osvětlení. Doba návrat-
nosti je odhadována na 7 let. Zaměstnanci velmi oceňují 
zlepšení pracovního prostředí.

Příklad dobré praxe:  
Nová vysoce kvalitní LED osvětlovací soustava 

Nová osvětlovací soustava

Foto Casper Kofod

Zlepšené osvětlení pracovního místa pomocí akcentového 
a vertikálního osvětlení

Vertikální osvět lení rozetami

Využití LED RGB pásků a vertikálního osvětlení

Využití závěsných svítidel a akcentového a vertikálního osvětlení            
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GPP BUSINESS PARK postavený v letech 2014–15 je kom-
plex 3 nízkoenergetických inteligentních budov (7 200 m2) 
v rámci Silesian Industrial Park v Katovicích, které mají cer-
tifikát BREEAM. V budovách číslo  II a  III byla  instalována 
LED osvětlovací  soustava a  různé  typy  řízení.  Jsou využi-
ty certifikované materiály  s nízkou škodlivostí pro životní 
prostředí a omezenými emisemi CO2.

Čidla na střechách budov měří množství slunečního svět-
la a úhel  slunečních paprsků. Řídicí  systém automaticky 
rozsvěcuje  či  stmívá  osvětlení  v  budovách  podle  venk-
ovních podmínek. Řídicí systém také ovládá žaluzie, aby 
snížil nepříjemné oslnění  sluncem.  Jsou zde čidla, která 
automaticky  zhasínají  svítidla,  pokud  v  místnosti  nikdo 
není přítomen.

Řídicí  systém  LITENET  poskytuje  hladinu  osvětlenosti 
pracovních  míst  500  lx.  Implementace  řídicího  systému 
snižuje  spotřebu  energie  osvětlení  o  40 %.  Průměrná 
roční spotřeba energie je velmi nízká, kolem 2 kWh/m2.

Příklad dobré praxe:  
Pokročilé LED osvětlení v kancelářské budově v Katovicích 

GPP Business PARK v Katovicích Nové LED osvětlení

Reference: www.zumtobel.com
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6.2  Školy

Výuka a učení závisí na dobrém osvětlení. Náš zrak je na-
tolik houževnatý, že si jen stěží uvědomujeme znevýhod-
nění způsobené špatným osvětlením, které ale může vést 
k pomalejšímu čtení, nízkému porozumění čtenému tex-
tu a snížené koncentraci.

Společné pro všechny typy místností
•  Tlumenou hladinu osvětlení na chodbách lze kompen-

zovat osvětlením zdí, např. svítidly typu „wall-washer“ 
– to vymezí celý prostor.

•  Automatické  řízení  osvětlení  může  při  přístupu  den-
ního  světla  zajistit  velké  úspory.  Rolety  či  závěsy  by 
měly být používány pouze, když je to nezbytné.

•  V případě použití svítidel typu downlight využijte sví-
tid la s nízkým oslněním. 

Učebny
•  Učebny  mají  tradičně  velká  okna,  což  je  ideální  pro 

pohodu uživatelů, ale pro využití promítacích pláten, 
obrazovek a chytrých tabulí musí být dostupné účinné 
způsoby  clonění  přímého  slunečního  světla,  které  se 
jednoduše ovládají.

•  V hlubokých třídách lze dosáhnout úspor energie po-
mocí  zónového  řízení osvětlení.  Pokud  je  tedy denní 
světlo  v  blízkosti  oken  dostačující,  lze  vypnout  řady 
všeobecného osvětlení, nejlépe pomocí čidla denního 
světla.

•  V  souvislosti  s  celkovým  osvětlením  je  třeba  na-
lézt  rovnováhu  mezi  potřebou  jasného  prostoru  pro 
udržení  pozornosti  žáků  a  promítáním  na  plátnech 
s nízkým kontrastem, které je v jasném prostoru hůře 
viditelné.

•  Celkové osvětlení může být optimalizováno pro čtení, 
psaní a komunikaci pomocí difúzního osvětlení, které 
dodává  dostatečné  množství  svítidel  (větší  množství 
svítidel  je upřednostňováno před několika velkými)  či 
osvětlením zdí a stropu.

•  Je  lepší  vyhnout  se  světelným  zdrojům  a  svítidlům 
svítících  v  úhlech  pohledu.  Obrazovky  a  projektory 
musí být umístěny s plochami monitorů kolmo k ok-
nům a ideálně s okny po levé straně.

•  Pro dobré osvětlení tabulí je důležitý výběr svítidel a je-
jich umístění. Je také důležité vybrat matné tabule, aby 
se  zabránilo odleskům a oslnění.  Také může být  ne-
zbytné stmívání celkového osvětlení.

•  Klasické svítidlo osvětlující tabuli by mělo být  instalo-
váno  v  určité  vzdálenosti  od  tabule,  aby  se  zajistilo 
dostatečné osvětlení její spodní části.

 

•  Některé předměty  vyžadují dobré  rozpoznávání barev, 
např. chemie, biologie nebo výtvarná výchova. Pro tako-
vé potřeby je vhodné dostatečné denní osvětlení nebo 
svítidla s velmi dobrým podáním barev, např. Ra = 90.
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Foto DCL, Denmark

Chodby a schodiště
•  Bezpečný pohyb bez tmavých oblastí vyžaduje dobrou 

rovnoměrnost osvětlení.
•  Navigaci  v  prostoru  podporují  dostatečné  kontrasty, 

okna a odlišné barvy (podlaha tmavší než stěny a strop 
světlejší  než  stěny).  Výše  uvedený  obrázek  ukazuje 
skvělý příklad dobrého osvětlení. 

•  Osvětlení schodišť by mělo zajistit, aby se schodišťové 
stupně jevily jasnější a podstupnice vypadaly tmavě. To 
znamená osvětlení  seshora  spíše než  zespoda. Kom-
binace difúzního a směrového světla vytváří příjemný 
dojem prostoru, podporuje  rozeznávání  tváří  a  tvarů 
předmětů (dobrá viditelnost schodů).

•  Chodby  a  schodiště  jsou  využívány  hlavně  během 
přestávek,  proto  může  řízení  osvětlení  pomocí  čid-
la  přítomnosti  ušetřit  velké  množství  energie.  Je  do-
poručeno stmívat na 10–20 % plného světelného toku, 
neboť lidé neradi vstupují do temné a prázdné chodby.

 
Vstupní hala a aula
•  Vhodné  osvětlení  musí  být  zajištěno  pro  několik 

různých aktivit, které se zde mohou konat, např. pre-
zentace, prohlídka či amatérské divadlo. Vhodná může 
být  i  instalace  dvou  či  více  nezávislých  osvětlovacích 
soustav,  jako scéna pro prezentace, úklidové práce či 
akcentové osvětlení / pódiové osvětlení.

•  Ve  vstupní  hale  se  schodištěm  či  v  hale  s  vysokým 
stropem  mohou  být  instalována  stropní  LED  svítidla 
s vysokou dobou života. Případně mohou být využita 
LED svítidla typu up-light.

•  U  schodišť  ve  vstupních  halách  by  měly  schody  být 
označeny pomocí kontrastní barvy a zároveň může být 
instalováno vestavěné, stmívatelné LED osvětlení scho-
dů. Z bezpečnostních důvodů  je důležité, aby schody 
byly jasně viditelné i v případě, že světlo je ztlumeno.

•  Je  vhodnější  vyhnout  se  stmívanému  a  difúznímu 
osvět lení  bez  kontrastu,  neboť  snižuje  koncentraci 
poslu chačů.

•  V aule či v posluchárně může být vhodné umístit obra-
zovku do výklenku, který ji chrání před přímým svět lem.

 

Foto http://www.archello.com/en/project/swimmingpooldevrolijk
heid/ 2042222

Tělocvičny a bazény
•  Denní světlo je velmi vítané. Umístění a výběr svítidel 

ale nejvíce ovlivňují bezpečnostní požadavky (např. vy-
soké krytí).

•  Stmívání  celkového  osvětlení  je  potřeba,  pokud  se 
tělocvična využívá také pro zkoušení, oslavy, hudební 
koncerty a další.

•  V  bazénech  by  měl  návrh  osvětlení  minimalizovat 
jasné odrazy na  vodní ploše.  LED  svítidla  lze  vyrábět 
vodotěsná a plynotěsná (v bazénech jsou plyny s ob-
sahem chloru) a jsou ideální pro většinu použití kromě 
sauny.

•  Časový  spínač  je  doporučený  pro  vypínání  osvětle-
ní  ve  stanovených  časech  podle  plánu  obsazenosti 
tělocvičny či bazénu.

•  Další  doporučení  můžete  nalézt  v  normě  ČSN  EN 
12193:2008 Světlo a osvětlení. Osvětlení sportovišť.
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Škola Westbrook Lane v Leedsu provedla úplnou moderni-
zaci  své  původní  osvětlovací  soustavy  a  nahradila  ji  LED 
svítidly.

Před:  198  svítidel  s  lineárními  zářivkami  T8  nebo  T12, 
přisazená svítidla, kompaktní zářivky a 7 výbojkových svět-
lometů.  Škola  si  stěžovala  na  nízké  hladiny  osvětlenosti 
ve třídách a častou údržbu a čištění.

Po: 221 LED svítidel s různými teplotami chromatičnosti. 
Nebylo instalováno žádné řízení osvětlení. Zlepšila se bez-
pečnost  pomocí  dostatečné  osvětlenosti.  Modernizace 
byla dokončena na konci roku 2015.

Výsledek: Modernizace vedla k 59% úsporám energie. 
Doba návratnosti je 8 let. 

Britský  Fond na úsporu energie  vybral  tento případ  jako 
dobrou praxi díky zlepšení vzdělávacího prostředí pomocí 
využití kombinace teple bílého a chladně bílého barevného 
tónu LED osvětlení.

Technická škola TGM Wien se zaměřuje na energetic kou 
účinnost  a  udržitelnost.  V  roce  2013  se  škola  rozhod-
la  modernizovat  osvětlení  ve  třídách  za  LED  osvětlení, 
aby  dosáhla  lepší  atmosféry  pro  vzdělávání  studentů 
a výrazně snížila energetické a provozní náklady. Byla vy-
brána LED stropní svítidla, která ve třídách vytvářejí pocit 
přirozeného osvětlení.

Zářivkové svítidlo T8     

Byl instalován ovládací systém, který měří množství a in-
tenzitu slunečního světla. To je využíváno pro automatické 
stmívání s co největším snížením potřeby umělého osvět-
lení, hlavně pro světelné zdroje v blízkosti oken. V každé 
místnosti  byl  nainstalován  řídicí  panel,  který  umožňuje 
výběr mezi třemi různými scénáři osvětlení. Náhrada byla 
dokončena v roce 2015. Měla za následek 67% úspory 
energie a doba návratnosti je 6 let.

LED svítidla

Příklad dobré praxe:  
Efektivnější učení podpořené teple a chladně bílou 

Příklad dobré praxe:  
Modernizace osvětlení v technické škole ve Vídni 

Nové LED osvětlení
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6.3  Muzea a galerie

LED lze kombinovat v jakékoli formě a vytvářet tak vysoce 
účinné  osvětlení.  Individuální  LED  mohou  být  stmívány, 
což  dovoluje  dynamické  řízení  světla,  barevného  tónu 
a  rozložení.  Dobře  navržené  LED  osvětlovací  soustavy 
mohou dosáhnout fantastických osvětlovacích efektů jak 
pro oči, tak pro atmosféru i mysl. Proto skýtá LED osvětle-
ní mnoho možností pro muzea a galerie.

Oblast s uměleckými díly
•  LED  osvětlení  vytváří  málo  infračerveného  záření 

a téměř žádné UV záření. LED proto zachovává citlivé 
předměty, jako jsou obrazy, umělecké galerie, archeo-
logická naleziště atd. Pokud bylo v dřívější osvětlovací 
soustavě užíváno chlazení, není to již dále nutné a do-
jde tedy k úsporám energie.

•  Na  vnímání  osvětlení  má  velký  dopad  několik  para-
metrů, především teplota chromatičnosti, podání barev 
, množství difuzního a přímého světla apod. Výběr by 
měl probíhat individuálně pro konkrétní umělecká díla.

•  Díky LED RGB je možné zajistit jakoukoli barvu světla.

Chodby a schodiště
•  Příjemnou  atmosféru  obvykle  vytváří  svítidla,  která 

částečně svítí nepřímo odrazem od stropu či stěn.
•  Bezpečný pohyb bez tmavých oblastí vyžaduje dobrou 

rovnoměrnost osvětlení.

•  Osvětlení schodišť by mělo zajistit, aby se schodišťové 
stupně jevily jasnější a podstupnice vypadaly tmavě. To 
znamená osvětlení  seshora  spíše než  zespoda. Kom-
binace difúzního a směrového světla vytváří příjemný 
dojem prostoru, podporuje  rozeznávání  tváří  a  tvarů 
předmětů (např. schody).

•  V případě přístupu denního světla může automatické 
stmívání osvětlení zajistit velké úspory.

Auly
•  Denní světlo a vizuální kontakt s venkovním prostředím 

je prospěšný pro pohodu uživatelů a šetří energii, ale 
zároveň je nezbytné clonění proti slunci.

•  Aktivity  vyžadují  vhodné  osvětlení:  prezentace, 
diskuze, divadlo a úklid. Vhodná může být i instalace 
více než jedné osvětlovací soustavy.

•  Pokud  je  strop  vysoký,  lze  využít  stropní  LED  svítidla 
s vysokou dobou života či svítidla typu up-light.

•  U schodišť by měly schody být označeny pomocí kon-
trastní  barvy  a  zároveň  může  být  využito  vestavěné, 
stmívatelné  LED  osvětlení  schodů.  Schody  však  musí 
být vždy jasně viditelné.

•  Je  vhodnější  se  vyhnout  stmívanému  a  difúznímu 
osvětlení  bez  kontrastu,  neboť  snižuje  koncentraci 
posluchačů.

Foto Casper Kofod
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Historická radnice v Brémách postavená v  letech 1405–
1408 je na seznamu světového dědictví. Původní osvětle-
ní bylo uskutečněno pomocí klasických žárovek.

V  roce  2014  byla  založena  skupina  odborníků,  aby 
hledala  možnosti  pro  výměnu  za  LED  světelné  zdroje. 
Kvalita (teplota chromatičnosti, podání barev, provedení 

a hmotnost) a estetické požadavky na historické osvětlení 
jsou velmi vysoké.

Uspokojivá LED osvětlovací soustava byla nalezena a in-
stalována v roce 2016. Doba návratnosti byla méně než 
dva roky.

Muzeum  Lenbachhaus  v  Mnichově  zkoumá  užití  ener-
geticky  účinných  LED  svítidel  jako  uměleckého  média, 
např.  severní  schodiště  (viz  níže)  má  skulpturální  červe-
no-bílo-červené osvětlení.

Více než 170 000 LED a inteligentní řízení osvětlení umož-
ňují nastavení téměř 100 různých barev a hladin osvětlení. 
Kurátoři jsou tak schopni vystavovat každé umělecké dílo 
v  ideálním světle. Mnoho jiných muzeí má značný zájem 
o tento inovativní osvětlovací koncept.

Příklad dobré praxe:  
Náhrada za LED v historické radnici v Brémách 

Příklad využití účinného LED osvětlení jako uměleckého média

Nová osvětlovací soustava
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6.4  Obchody

Konkurence  v  nákupním  odvětví  je  tvrdá.  Dobře  pro-
myšlená  osvětlovací  soustava  může  být  velmi  účinným 
nástrojem  pro  přilákání  pozornosti  zákazníků.  Správné 
osvětlení  navozuje  příjemnou  atmosféru  a  podněcu-
je  ochotu  nakupovat.  Obchodní  řetězce  obvykle  musí 
dodržovat velmi striktní korporátní podobu osvětlení.

LED  osvětlení  poskytuje  mnoho  možností  pro  dosažení 
skvělých osvětlovacích efektů, nejen pro oči, ale i pro at-
mosféru a mysl.

Je důležité, aby zaměstnanci měli dobré podmínky vidi-
telnosti bez oslnění. Mnoho obchodů bohužel srovnává 
kvalitu osvětlení s kvantitou osvětlení, což má za následek 
přesvícení a podmínky osvětlení, které vůbec nejsou opti-
mální. Osvětlení obchodů by mělo být rozlišené, navádět 
zákazníky obchodem a obsahovat místa, která zákazníky 
povzbuzují k zastavení se a prohlížení zboží.

•  Mnoho obchodů již dříve zažilo problémy s teplem vy-
tvářené  běžnými  či  halogenovými  žárovkami.  Změna 
za LED osvětlení tento problém řeší a lze tedy uspořit 
za energii vynaloženou na chlazení.

•  Osvětlení výloh  láká zákazníky a podporuje vytvoření 
image  obchodu.  Díky  změně  barvy  LED  RGB  světel-
ného  zdroje  je možné přizpůsobit  atmosféru pro  vy-
stavené  předměty.  Naprogramované  změny  barvy 
v určitém časovém období mohou být součástí prezen-
tace ve výloze.

•  Osvětlení u vchodu má přitahovat pozornost a utvářet 
plynulou přechodovou zónu mezi silným denním svět-
lem a vnitřním osvětlením.

•  Je  doporučeno  oddělit  několik  zón  s  různými  potře-
bami osvětlení: pokladna, vchod, výloha, nízká pódia, 
vysoké regály, průchozí oblasti, kabinky, atd.

•  Jelikož  oko  je  přitahováno  k  nejjasnějším  částem 
v  zorném  poli  a  upravuje  podle  nich  svou  citlivost, 
je nezbytné, aby většina světla směřovala na důležité 
zboží  k  prodeji,  střední  množství  světla  na  „běžné 
zboží“ a méně světla na průchozí oblasti.

•  Akcentové osvětlení pomocí dobře umístěných bodo-
vých svítidel dovršuje osvětlení tím, že zvýrazňuje tvary, 
barvy a strukturu. To v obchodě vytváří živou atmos-
féru.

•  Je vhodnější vyvarovat se velkých změn v osvětlenosti 
a jasu, jelikož to může působit nevhodně na zaměst-
nance a může je to unavovat.

•  Vestavěné LED osvětlení ve vitrínách a chladicích bo-
xech může vhodně zákazníky upozorňovat na zboží.

•  Obecně je nezbytné vyvarovat se oslnění, odrazů a zr-
cadlení jasných povrchů.

•  Místní  přisvětlení  nad  pokladnami  vytváří  přátelskou 
atmosféru a poskytuje dostatek osvětlení, aby byly vi-
dět peníze, kreditní karty atd.

•  Osvětlení  zázemí  a  skladů  musí  být  dostatečné  pro 
práci a často je výhodné instalovat čidla přítomnosti.
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V knihkupectví La Capell v Barceloně bylo v letech 2015–
2016 modernizováno osvětlení za využití LED.

Před: 1170 kompaktních zářivek, 70 reflektorových halo-
genových  žárovek  a  10  lineárních  zářivek.  Velká  část 
kompaktních zářivek byla umístěna nevhodně uvnitř polic 
na knihy a jas byl příliš vysoký.

Po:  Pouze  54  LED  bodových  svítidel  a  18  tenkých  LED 
svítidel bylo dostačující a lepší řešení osvětlení poskytující 
lepší prezentaci knih. Nový světelný tok je 20 % původ-
ního.

Roční  platba  za  spotřebu  energie  je  snížena  na  10 % 
původní  platby  a  sazba  za  velikost  jističe  (W)  je  také 
značně  snížena. Náklady na údržbu  jsou  snížené. Doba 
návratnosti je méně než rok. Po instalaci nového osvětlení 
se prodej zvýšil.

Dodavatel  přesvědčil  knihkupectví  o  pozitivních  výsled-
cích modernizace pomocí instalace ukázkových LED pro-
duktů. K úspěchu přispělo také to, že instalaci navrhoval 
školený projektant, který  technologii zavedl bez  jakých-
koli problémů.

Příklad dobré praxe:  
Lepší kvalita osvětlení, žádné „přesvícení“ a velké úspory

Původní osvětlení

Nové osvětlení
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Žárovka s dlouhým a vinutým vláknem je v posledních le-
tech oblíbená v barech, kavárnách, restauracích a obcho-
dech.  Tyto  světelné  zdroje  zůstaly  na  trhu  i  po  zákazu 
používání  klasických  žárovek  z  roku  2012  díky  mezeře 
v  nařízení  EU  o  osvětlení.  Tyto  žárovky  dodávají  velmi 
teple bílé světlo (okolo 2200 K) a zároveň nabízí populár-
ní retro vzhled.

Tato  mezera  byla  ukončena  v  roce  2016.  V  tuto  dobu 
přišla na trh kvalitní LED náhrada. LED světelné zdroje vy-
tvá řejí stejné stylové prostředí a mají stejný vzhled, teplo-
tu chromatičnosti a vysoké podání barev Ra = 90.

LED  světelný  zdroj  využívá  desetinu  příkonu  běžných 
žárovek  a  má  jmenovitou  dobu  života  15  000  hodin. 
Doba návratnosti byla méně než půl roku.

Velmi  pozitivní  zpětnou  vazbu,  co  se  týče  estetičnosti 
nového LED osvětlení, podal jak majitel kavárny a její zá-
kazníci, tak i ohlasy v sociálních médiích.

 
 

 
Příklad dobré praxe:  
Náhrada žárovek s dlouhým a vinutým vláknem v kavárně v Leedsu 

Nové osvětlení
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6.5  Zdravotní péče

Kvalita a kvantita osvětlení je důležitá pro rychlost uzdra-
vení a pohodu ve zdravotní péči. Většina zdravotnických 
činností  je  vykonávána  uvnitř  za  použití  elektrického 
osvětlení.

Obvykle je osvětlení ve zdravotní péči nastaveno na jed-
nu  hladinu  s  konstantní  teplotou  chromatičnosti.  To 
neodpovídá  cirkadiánnímu  rytmu,  kdy  je  během  dne 
vylučováno  příslušné  množství  dopaminu  pro  radost, 
ostra žitost a sva lovou koordinaci; serotoninu ovlivňujícího 
náladu a další chody v organismu; kortizolu pro stresové 
reakce a v noci melatoninu pro spánek a osvěžení  těla. 
Bez  pravidelného  a  přímého  vystavení  dennímu  svět-
lu  může  být  cirkadiánní  rytmus  narušen,  což  může  mít 
za  následek  zdravotní  problémy,  včetně  problémů  se 
spánkem, jelikož produkci hormonů řídí světlo a tma.

Některé  LED  osvětlení  dává  možnost  stmívat  a  nastavit 
barevný  tón  (náhradní  teplotu  chromatičnosti),  která 
může  zlepšit  stav  pacientů.  Pečlivě  navržené  osvět lení 
může  u  lidí  podporovat  cirkadiánní  rytmus.  Osvětlení 
může být poskytováno pomocí LED stmívatelných svítidel, 
např. s rozmezím mezi 1800 a 6500 K. Takové osvětlení 
se nazývá biodynamické.

Biodynamické osvětlení  je  instalováno stále více, zvláště 
v nemocnicích, kde pacienti tráví téměř 100 % času uvnitř, 
a bylo dokázáno, že umělé osvětlení napodobující nevi-
zuální, fyziologické efekty denního světla je prospěšné.

 

Foto www.visalighting.com/unitypatientroomlightingnowled

Pokoje pacientů
•  Přístup k přírodě a výhled na ni spolu s denním světlem 

napomáhají uzdravování.
•  Přidání  světla  na  zdi  a  strop  vytváří  dojem  zvýšeného 

jasu, i když je intenzita osvětlení nízká.
•  Vestavěné stolové LED osvětlení lze využít, aby byli ostat-

ní pacienti v místnosti rušeni co nejméně.
•  Ráno  je  jasné  světlo užitečné pro pacientův  cirkadián-

ní  rytmus  a  zároveň  je  jedním  z druhů  léčby deprese. 
Stmívatelné celkové osvětlení poskytuje flexibilitu, která 
umožňuje  vysokou  intenzitu  osvětlení  ráno  a  během 
úklidu.

•  V noci zamezuje rušení pacientova cirkadiánního rytmu 
červené noční osvětlení.

•  LED  osvětlení  může  zajišťovat  biodynamické  osvětlení, 
které  napodobuje  nevizuální,  fyziologické  efekty  den-
ního světla včetně možností zmíněných výše.

•  Pacienty je velmi oceňováno individuální řízení např. po-
mocí pohyblivého stolního svítidla a lampiček na čtení.
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Chodby a schodiště
•  Bezpečný pohyb bez tmavých oblastí vyžaduje dobrou 

rovnoměrnost osvětlení.
•  Osvětlení schodišť by mělo zajistit, aby se schodišťové 

stupně jevily jasnější a podstupnice vypadaly tmavě. To 
znamená osvětlení  seshora  spíše než  zespoda. Kom-
binace difúzního a směrového světla vytváří příjemný 
dojem prostoru, podporuje  rozeznávání  tváří  a  tvarů 
předmětů (dobrá viditelnost schodů).

•  Osvětlení chodby a schodiště je obvykle vždy zapnuté. 
Úspor lze dosáhnout pomocí stmívání osvětlení v noci 
na chodbách a využitím načervenalé či jantarové barvy 
se  předejde  narušení  cirkadiánního  rytmu  pacientů 
a jejich spánkového režimu.

 

Operační sál
Osvětlení  na  operačním  sále  je  vysoce  specializované 
a  dodává  ho  odborník.  Proto  jsou  zde  rady  omezeny 
na  zmínku  dvou  obecných  výhod  využití  LED  osvět-
lovacích soustav:
•  Spektrum LED osvětlení může být upraveno na to, co 

je důležité při operaci vidět.
•  Mnoho operací je prováděno laparoskopicky, což zna-

mená, že chirurg potřebuje vynikající osvětlení jak při 
pohledu na pacienta, tak na obrazovku. Na obrazovce 
musí být chirurg schopen rozlišit mezi mnoha rozdíly 
v  červené  a  dalších  barvách  po  mnoho  hodin.  LED 
osvětlovací soustavy mohou poskytovat velmi flexibilní 
možnosti.
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V  roce  2016  dokončila  dánská  nemocnice  Slagelse 
náhradu  své  osvětlovací  soustavy,  u  které  požadova-
la  zachování  podhledového  stropu  a  využití  původních 
zapuštěných otvorů po svítidlech.

Před:  1640  svítidel  na  lineární  zářivky,  které  oslňovaly, 
problémy při čištění a nízká intenzita osvětlení.

Po:  Uzavřená  LED  stmívatelná  svítidla  chráněná  před 
prachem s lepším světelným spektrem poskytující biody-
namické osvětlení pomocí řízení DALI.

Výsledky: 28 % světelného toku ocenili všichni uživatelé, 
33% úspory energie a doba návratnosti 5 let.

Volitelně:  Lze  přidat  více  řízení  osvětlení  včetně  čidel 
denního světla a PIR. Potenciální úspory jsou odhadovány 
na dalších 40 %.

Nové  LED  osvětlení  zvýšilo  funkčnost  a  kvalitu  osvětle-
ní,  zajistilo  úspory,  odstranilo  oslnění,  usnadnilo  čištění 
a poskytlo větší pohodu pro pacienty, návštěvníky a za-
měst nance. Nové LED osvětlení slouží jako inspirace pro 
další nemocnice.

Příklad dobré praxe:  
Modernizace za použití biodynamického LED osvětlení bez oslnění 
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Skupina  nemocnic  Nisa  se  kvůli  důležitosti  osvětlení 
rozhodla  provést  úplnou  modernizaci  za  LED  osvětlení 
a zvýšení kvality osvětlení včetně rovnoměrnosti, intenzity 
osvětlení, měrného výkonu a vizuálního komfortu.

Modernizace v sedmi nemocnicích vedla přibližně k 64 % 
úsporám  energie  a  ke  snížení  2 169  tun  CO2.  Již  jsou 
známy  výsledky  z  nemocnice  ve  Valencii  z  roku  2015. 
8500  světelných bodů  (svítidla  typu downlight,  lineární 
zářivky  a  halogenové  žárovky)  bylo  vyměněno  za  LED 
produkty  s  vynikajícími  výsledky,  co  se  týče  účinnosti, 
rovnoměrnosti,  intenzity  osvětlení,  řízení  DALI  a  doby 
návratnosti pouze 0,6 roku.

Zkušenost  z  modernizace  je  důležitá  pro  zaměstnance 
i pacienty, hlavně pak pro uzdravování pacientů.

 

Nové LED osvětlení

 
 

Příklad dobré praxe:  
Vyšší kvalita osvětlení s LED v nemocnicích Nisa ve Španělsku 
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Terminologie použitá ve směrnicích

Klíčový pojem Definice

Akcentové osvětlení Zdůraznění vystavovaného zboží nebo rysů obchodu či budovy.

Průměrná  
osvětlenost

Průměrná osvětlenost (lux) na určité ploše.

Okolní osvětlení Světlo obklopující určité prostředí či předmět.

Adaptace Schopnost oka adaptovat se na různé světelné hladiny.

Akomodovat
Úprava ohniskové vzdálenosti čočky oka s cílem zaostřit obraz předmětu – v určité vzdálenosti – 
na sítnici.

Předřadník
Zařízení umožňující zapínání a elektrické nápájení světelných zdrojů (výbojky, zářivky, LED). Předřad-
ník pro LED se někdy nazývá driver.

Index podání barev 
(Ra)

Schopnosti světelného zdroje věrně reprodukovat barvy různých předmětů ve srovnání s refer-
enčním zdrojem světla (0 až 100, 100 je nejlepší). Světelné zdroje s vysokým podáním barev jsou 
žádoucí, neboť barvy jsou pak méně zkreslené.

Náhradní teplota 
chromatičnosti (CCT)

Udává se v kelvinech (K) a udává barevný tón světla, zjednodušeně barvu světla. Teploty chro-
matičnosti nad 4000 K se jeví chladně bílé, zatímco teploty chromatičnosti pod 3200 K se jeví jako 
teple bílé.

Kontrast Rozdíl mezi jasy předmětu a okolí.

Válcová osvětlenost
Celkový dojem osvětlení, v nichž převažují vodorovné směry pozorování, dobře hodnotí válcová 
osvětlenost. Zejména je vhodná pro hodnocení osvětlení obličejů. Udává se v luxech (lx).

Činitel denní  
osvětlenosti

Činitel denního osvětlení se používá pro hodnocení míry přístupu denního osvětlení do budovy. 
Činitel je definován jako poměr osvětlenosti v kontrolním bodě v místnosti vůči osvětlenosti venk-
ovní (vodorovné nezacloněné roviny za stanovených podmínek). Činitel denní osvětlenosti se udává 
v procentech.

Difúzní osvětlení
Osvětlení, které nepřichází převážně z určitého směru. Nesměrové osvětlení je běžně popisováno 
jako difúzní osvětlení.

Difúzní poměr Poměr světelného toku opouštějícího plochu či médium difúzním odrazem k dopadajícímu toku.

Difúzní odraz Proces, kterým je dopadající tok odražen do různých směrů.

Difuzér Zařízení rozptylující světlo ze zdroje.

Downlight
Svítidlo typu downlight (či někdy dolnozářič) svítí přímo dolů. Svítidlo je obvykle vestavěné do stro-
pu, může být ale i přisazené či zavěšené.

Míhání
Dojem rychlého a opakovaného kolísání světelného toku světelného zdroje či (méně často) jeho 
barvy.

Řídicí jednotka či 
převodní jednotka

Zařízení spojující dvě sítě využívající různé protokoly, které mohou užívat různé rychlosti přenosu 
dat, napětí a reprezentaci dat.

Oslnění Nepohodlí či rušení zrakového vnímání při pohledu na velmi jasný předmět na tmavém pozadí.

Horizontální 
osvětlenost

Osvětlenost na horizontální ploše. Udává se v luxech (lx).

Osvětlenost Veličina udávající množství světla dopadající na plochu/rovinu. Udává se v luxech (lx).

Nepřímé osvětlení Osvětlení svítidly, která svítí z 90–100 % směrem nahoru.

Světelný zdroj
Zařízení vyzařující světlo, jehož parametry lze posoudit nezávisle. Může zahrnovat dodatečné 
součásti, které jsou nezbytné pro spuštění, napájení či stabilní provoz jednotky nebo může obsaho-
vat různé součásti pro změny v optické části (odrazy, filtry, apod.)

LED modul
Jednotka sloužící jako zdroj světla. Kromě jednoho či více LED součástek může obsahovat optické, 
mechanické, elektrické a elektronické součásti, ale nezahrnuje předřadník.

LED součástka
LED součástka má optickou čočku, napájecí přívody (které spojí součástku s deskou s plošnými 
spoji), elektrody a pouzdro pro bezpečné zapouzdření LED čipu.

Čočka Skleněný či plastový prvek využívaný ke změně směru a rozložení světelných paprsků.

Doba života
Doba života kombinuje dobu života definovanou postupným poklesem světelného toku a dobu 
života danou náhlou poruchou.
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Klíčový pojem Definice

Světlo
Zářivá energie, která je schopna excitovat sítnici a vytvořit zrakový vjem. Viditelná část elektromag-
netického záření je mezi vlnovými délkami 380 až 780 nm.

Rozložení svítivosti
Rozložení svítivosti popisuje, jak je světlo vyzařováno ze svítidla či světelného zdroje. Udává se pro 
různé úhly v kandelech. Obvykle se uvádí v polárních diagramech či v datových souborech.

Řízení osvětlení

Řízení osvětlení odkazuje na inteligentní síťový systém zařízení, který může zahrnovat relé, čidla 
obsazenosti, fotobuňky nebo dotykové obrazovky a signály z jiných systémů budovy (jako požární 
hlásič či HVAC). Nastavování systému probíhá jak v místě jednotlivých zařízení, tak přes bez-
drátovou jednotku i centrální počítač.

Mřížka Řada příček užívaných k clonění přímého výhledu na světelný zdroj v určitých úhlech.

Činitel stárnutí
Procentuální úbytek světelného toku světelného zdroje v průběhu času. Každý typ světelného zdroje 
má vlastní křivku poklesu světelného toku. Porovnává se světelný tok dodávaný na začátku spuštění 
osvětlovací soustavy s množstvím světelného toku po určité době.

Svítidlo
Zařízení, které distribuuje světlo vyzařované jedním či více světelnými zdroji a které zahrnuje všech-
ny části nezbytné pro upevnění a ochranu světelných zdrojů a, pokud je to nezbytné, také předřad-
ník upravující napájení.

Účinnost svítidla
Poměr světelného toku (lumen) vyzařovaného svítidlem k toku vyzařovanému světelným zdrojem či 
zdroji uvnitř svítidla. Označuje se LOR.

Jas Fotometrická veličina. Jednotkou jasu je kandela na metr čtvereční (cd/m2).

Kontrast jasu Když je jas předmětu či povrchu odlišný od pozadí, pak nastává kontrast jasu.

Světelná účinnost,  
měrný výkon

Poměr celkového světelného toku (lm) k dodávanému příkonu (W), lm/W.

Světelný tok
Světelný tok (v lumenenech nebo lm) je míra celkového množství vyzářeného světla. Jednotkou 
světelného toku je jeden lumen (lm).

Svítivost
Tok vztažený na jednotkový prostorový úhel v příslušném směru. Je měřítkem množství světla vy-
zářeného v daném směru. Jednotkou je kandela (cd).

MacAdamovy elipsy

Oblast na chromatickém diagramu, která obsahuje pro člověka nerozlišitelné barvy.  
Obrys elipsy tedy reprezentuje sotva viditelné rozdíly v chromatičnosti (MacAdamova elipsa). Mac-
Adamovy elipsy jsou často zvětšovány, např. 3krát, 5krát či 7krát, označují tak násobek prahové 
hodnoty vnímatelného rozdílu teploty chromatičnosti.

Udržovací činitel 

Opravný koeficient využívaný při návrhu osvětlení, aby se kompenzovala míra poklesu světelného 
toku způsobeného stárnutím světelného zdroje (pokles světelného toku a selhání světelného zdroje) 
a zašpiněním (svítidla a místnosti). Určuje cyklus údržby potřebný k tomu, aby intenzita osvětlení 
neklesla pod udržovanou hodnotu.

Provozní režim

Režim, ve kterém světelný zdroj produkuje světlo ve výchozím nastavení bez stmívání. Spotřeba 
energie pro tento režim je definována jmenovitým světelným tokem. U světelných zdrojů, kde lze 
měnit barevný tón, závisí tok a spotřeba na vybrané teplotě chromatičnosti a obvykle tento para-
metr není výrobcem specifikován pro jmenovité hodnoty.

Celkový měrný 
výkon

Měrný výkon při zohlednění spotřeby energie jak v provozním režimu, tak v pohotovostním režimu. 
Celková doba musí být alespoň jeden den, ale přesnost se zvyšuje u delších období, jako je týden či 
celý rok.

 celkový měrný výkon =
 

světelný tok × provozní doba

provoz. příkon × provoz. doba + pohotovost. příkon × pohotovost. doba

Kvalita osvětlení
Týká se spektrálních vlastností světelných zdrojů a rozložení jasu v prostředí. Termín je používán 
pozitivně a naznačuje, že všechen jas kladně přispívá k vizuálnímu komfortu, bezpečnosti a es-
tetičnosti určitého zrakového úkolu.

Činitel odrazu Poměr světelného toku odraženého od určitého povrchu ke světelnému toku na něj dopadajícímu.

Odraz
Charakteristika povrchu umožňující odrážet světlo či energii. Různé povrchy odráží světlo různými 
způsoby, světlo se může odrážet rovnoměrně rozptylně nebo odrazem.

Reflektor Zařízení využívané k přesměrování světelného toku světelného zdroje pomocí odrazu.

Inteligentní světelný 
zdroj

Světelný zdroj, který lze řídit přes bezdrátový signál pomocí chytrého telefonu, dálkového ovládání 
či jiného zařízení. Některé inteligentní světelné zdroje jsou částí zvláštního domácího systému au-
tomatizace včetně mnoha přístrojů a integrovaného systému pro řízení energie.

Patice Součást, která mechanicky a elektricky pojí světelný zdroj se svítidlem.

Spektrální rozložení Spektrální rozložení ukazuje, na jakých vlnových délkách (v jakých barvách) vyzařuje světelný zdroj.
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Klíčový pojem Definice

Spektrum
Viditelné spektrum je ta část elektromagnetického spektra, která je viditelná lidským okem. Elektro-
magnetické záření v tomto rozsahu vlnových délek je nazýváno viditelné světlo či jednoduše světlo. 
Lidské oko reaguje na vlnové délky od 380 do 780 nm.

Pohotovostní režim

Režim, ve kterém je světelný zdroj či svítidlo spojeno se zdrojem energie a je aktivována alespoň 
jedna funkce inteligentní sítě. Pohotovostní režim u osvětlení znamená, že uživatelské rozhraní 
vypne světelný zdroj / svítidlo či je vypnuto a nesvítí, ale nadále využívá energii, aby bylo připraveno 
obdržet další bezdrátovou komunikaci od uživatelského rozhraní.

Osvětlení zrakového 
úkolu

Osvětlení namířené na určitou plochu či oblast, které poskytuje osvětlení pro zrakové úkoly.

Teplotní 
management

Schopnost řídit teplotu spojovacích prvků v LED součástkách, často za využití chladičů. Teplo spo-
jovacích prvků může negativně ovlivňovat LED osvětlení včetně světelného toku, barevného tónu 
a doby života.

Zapuštěné svítidlo

Obdélníkové svítidlo, které je vhodné do modulového podhledového stropu (v Evropě svítidla 
600 mm × 600 mm či 625 mm × 625 mm, v USA 2' na 2' nebo 2' na 4'). Obvykle jsou zapuštěná 
svítidla navrhována, aby v nich mohly být využívány běžné zářivky (T8 nebo T5), ale v současnosti 
jsou často navrhovány s integrovanými LED zdroji.

Pracovní rovina
Rovina, ve které je obvykle vykonáván zrakový úkol a ve které je určena a měřena intenzita osvětle-
ní. Pokud není určeno jinak, jedná se v Evropě o horizontální rovinu 0,85 metru nad zemí.

Pracovní místo
Kombinace a prostorové uspořádání pracovního zařízení v pracovním prostředí za podmínek stano-
vených pracovními úkoly.
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