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1. JAK

VIDÍ

SLABOZRAKÝ

Odhaduje se, e v Èeské
republice trpí tìkým zrakovým
postiením pøiblinì sto tisíc lidí.
Vedle lidí nevidomých, kteøí nevidí
vùbec nic nebo témìø nic, je tu
velká skupina slabozrakých, tj.
tìch, kteøí ani s optimální brýlovou
korekcí nevidí úplnì dobøe.
V dùsledku toho mají urèité potíe
s orientací a pohybem v neznámém
prostøedí, se ètením, rozpoznáním
detailù, vnímáním barev a v mnoha
dalších èinnostech. Vìtšina
slabozrakých je staršího vìku, proto
se u tìchto lidí mohou navíc objevit
vedle dalších smyslových poruch
i potíe pohybové. Právì u seniorù
je nanejvýš dùleité vyuívat zrak
v maximální moné míøe i pro
zajištìní bezpeènosti pøi chùzi
a pohybu v neznámém prostøedí, na
schodech, v nerovném terénu,
v kuchyni a jinde.
Pro názornìjší pøedstavu si
pøiblime, jak slabozraký èlovìk
vidí. Èásteèná ztráta zraku mùe
být zpùsobena mnoha rùznými
pøíèinami a projevuje se pøedevším
v následujících podobách, které se
vyskytují samostatnì nebo
v kombinaci:
Prvním a nejèastìjším projevem
je rozostřené vidění (sníení
zrakové ostrosti, vizu), pøi kterém je
kadý pøedmìt nejasnì viditelný
a jeho obrysy nezøetelné. Míra
rozostøení je individuální. Nìkteøí
lidé si musí dávat objekty
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ÈLOVÌK

mimoøádnì blízko pøed oèi, aby je
vidìli. Pozvolné klesání zrakové
ostrosti provází celou øadu nemocí,
jako napø. šedý zákal (katarakta),
chronický zelený zákal (glaukom),
zánìty sítnice a cévnatky nebo
atrofie oèního nervu.
Další typický projev nìkterých
zrakových vad se týká zorného
pole, tj. té èásti prostoru, kterou
postøehneme upøeným pohledem
bez pohybu oèí a hlavy. Jedna nebo
více èástí celého obrazu jsou
rozostøené, deformované nebo zcela
chybí. Takovému výpadku èásti
zorného pole se øíká skotom.
Centrální skotom se objeví tehdy,
je-li na sítnici zasaeno místo
nejostøejšího vidìní (makula, lutá
skvrna). Dùsledkem bývají znaèné
obtíe pøi ètení a rozpoznávání
oblièejù, obecnì pøi vnímání detailù
a barev. Tak je tomu napøíklad
u pokroèilých stavù degenerace
makuly, atrofie oèního nervu, aj.
Naopak pøi výpadcích v okrajové
èásti (periferii) zorného pole
nastávají potíe pøi pohybu
a orientaci v prostoru, napø. pøi
sledování aut pøi pøecházení
vozovky. Pokud je oblast periferie
zasaena pouze èásteènì, vidíme
obraz se skvrnami nebo tøeba jen
èást zorného pole. Je-li zasaena
celá periferie, bývá dùsledkem tzv.
trubicové vidìní, co si mùeme
pøedstavit tak, jako bychom se
dívali pouze úzkou trubièkou.

Vìtšina zrakových vad sebou
pøináší komplikace v souvistosti
s množstvím (intenzitou) světla.
Uvádí se, e zvýšené nároky na
intenzitu osvìtlení zpravidla udávají
lidé s tìmito nemocemi zraku:
glaukom, zánìty sítnice, dìdièné
degenerace sítnice, degenerace
terèe zrakového nervu, tìká
myopie, vìkem podmínìná
makulární degenerace, diabetická
retinopatie, nìkdy šedý zákal.
Naopak sníené nároky na svìtlo
mají lidé s tìmito nemocemi:
barvoslepost, albinismus, aniridie
(chybìní duhovky), nìkdy šedý
zákal (lokalizovaný do zornicové
oblasti).
Existují i další oèní vady, u nich
je tøeba spíše ménì svìtla, pøesto
velká vìtšina zrakovì postiených
upøednostòuje svìtla více.
Další obtíe zpùsobuje zhoršená
schopnost pøizpùsobování se zraku
na rùznou hladinu osvìtlení,
tj. zhoršená adaptace na svìtlo
a tmu. Zvláštì pøíliš náhlé a ostré
pøechody mezi svìtlem a stínem
nepøispívají k zrakové pohodì.
Nìkdy dokonce, zvláštì pøi pohybu
v neznámém prostøedí, zvyšují
riziko úrazu. Napø. kdy v jasném,
letním dni vstoupíme do málo
osvìtleného podchodu apod.

o specifické poruchy barvocitu jako
jsou úplná ztráta barevného vidìní,
kdy èlovìk vidí okolní svìt
v rùzných odstínech šedi nebo
porucha vnímání urèitého
barevného tónu. Mnoho
slabozrakých ztrácí schopnost
pøesného rozlišení jednotlivých
jemných odstínù barev. Barvocit je
nejlépe vyznaèen na luté skvrnì.
Smìrem k periferii sítnice
schopnost rozlišovat barvy ubývá,
a to postupnì pro barvu zelenou,
èervenou a modrou.
Zrakové vady sebou obvykle
pøinášejí i zhoršené vnímání
hloubky prostoru. To mùe pøi
orientaci v prostoru èinit obtíe
s odhadováním vzdáleností
a polohy pøedmìtù - automobilù,
pøekáek, aj.
Zmínili jsme pouze nìkteré
nemoci a nezapomeòme, e kadý
pøípad je jedineèný. Tudí
i skuteènost zrakového vnímání
mùe být rozmanitá zvláštì
u kombinovaných stavù. Mìjme na
pamìti, e stejná zraková vada
mùe mít u kadého èlovìka rùzné
projevy, a e málokdy platí: „kdy
se dva lidé se stejnou oèní
diagnózou dívají na toté, vidí
toté“.

Vnímání barev je vysoce
individuální u kadého èlovìka,
nato pak u toho, kdo má nìjaké
zrakové obtíe. Nejedná se jen
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Obr. 1
Podstatnì sníená zraková ostrost
pøi zachovaném zorném poli. Vìtšina
bìných kadodenních èinností bude
dotyènému èinit velké problémy. Tomuto èlovìku pomáhá, má-li pøedmìty velmi blízko pøed oèima nebo text
psaný zvìtšeným písmem, apod.
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Obr. 2
Ztráta centrálního vidìní, typická pro
degeneraci luté skvrny (makuly) jedna z nejèastìjších pøíèin zrakového postiení u starších lidí. Tento
èlovìk je schopen se relativnì bezpeènì pohybovat, ale ètení, šití
a jiné na detail nároèné práce pro
nìj budou velmi obtíné, ne-li nemoné. Detaily toti vidíme nejostøeji právì lutou skvrnou na sítnici.

2

Obr. 3
Výpadky v zorném poli, zde v kombinaci s mírnou ztrátou zrakové
ostrosti, jsou typickými projevy diabetické retinopatie. V jednotlivých
pøípadech závisí závanost zrakového postiení na poètu, velikosti
a umístìní skotomù.

3
Obr. 4
Trubicové vidìní, v tomto pøípadì
s dobrou centrální ostrostí. Pøíèinou
této poruchy mùe být napø. zelený
zákal (glaukom) v pokroèilém stadiu
nebo nìkterá forma degenerativních
zmìn na sítnici. Tento èlovìk bude
mít vzhledem ke ztrátì periferního
vidìní ztíené podmínky samostatné
orientace v prostoru, zatímco nadále
mùe èíst a vykonávat jiné na detail
nároèné práce. V tomto pøípadì
zvìtšené písmo nepomùe.
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2. SPRÁVNÌ
Pøi výzkumu u švýcarských
seniorù bylo zjištìno, e si 75%
z nich stìovalo na problémy
s vidìním pøi ètení novin. Po
zlepšení osvìtlení kleslo toto èíslo
na 35%. Jestlie staèí tak málo proè to nezkusit? Jak si ale správnì
posvítit? Jak urèit co je pro mùj
zrak ideální? Co vùbec je správné
osvětlení ?
Øeknìme, e je to takové
osvìtlení, které nám v dané situaci
umoní co nejlépe pouívat zrak.
Pøitom bychom mìli mít i po delší
dobì pocit, e vidíme tak dobøe, jak
jen to je moné, a také e se cítíme
dobøe i psychicky. K tomu
potøebujeme skloubit poadovaný
zrakový výkon a maximální monou
míru zrakové pohody.
To ovšem není tak jednoduché,
jak se mùe na první pohled zdát.
Pøi volbì správného osvìtlení si
odpovìzme na tøi otázky:
Na co chci vidět?
Jakou èinnost nebo práci dìlám
a jak je to pro mùj zrak nároèné.
Obecnì se dá øíci, e existují tøi
typy zrakové práce: na blízko (napø.
ètení, šití a jiné na detail nároèné
práce), na støední vzdálenost
(vaøení, ètení not pøi høe, apod.)
a na dálku (napø. sledování televize,
orientace v prostøedí, pøi chùzi).

SI

POSVÍTIT

Kde a kdy se budu dívat?
V jakém prostøedí a v jaké denní
a roèní dobì? Jiné podmínky pro
ètení jsou v bytì, jiné v autobuse
nebo na ulici. Jiné mnoství svìtla
je u moøe za krásného sluneèného
dne, jiné ve sklepì vpodveèer...
Jaká je moje zraková vada?
Rozumím tomu, co mi je?
Pøemýšlím o tom, jak si pomoci,
abych mohl svùj zrak lépe vyuít?
Zkouším jiné postupy? Jak jsme se
u zmínili - dva lidé se stejnou
zrakovou vadou nevidí úplnì stejnì.
Obèas se setkáváme s názorem,
e pouívání zraku vede k jeho
zhoršování. Opak je pravdou. Avšak
pøi pouívání nevyhovujících brýlí
nebo právì pøi práci za špatného
osvìtlení se mohou skuteènì
dostavit nepøíjemné obtíe jako jsou
pálení a slzení oèí, bolesti hlavy,
vyšší, rychle nastupující únava
apod. Je známo, e zraková
nepohoda vede k narušení
zrakových funkcí a tím i k oèní
únavì, projevuje se nepøíznivì
v naší celkové kondici i náladì
a v naší výkonnosti. Samostatnou
kapitolou je nerespektování
lékaøských doporuèení ohlednì
omezení urèitých aktivit èi úpravy
ivotosprávy u nìkterých oèních
onemocnìní (tìká myopie,
diabetická retinopatie apod.).
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Víme také, e osvìtlení
ovlivòuje náš biorytmus, podporuje
aktivitu nebo zpùsobuje útlum.
U lidí zcela nevidomých mùe
nemonost vidìní pravidelného
denního støídání svìtla a tmy
zpùsobit zmìny v tìlesném
biorytmu.
Pøi volbì vhodného osvìtlení se
v podstatì vychází z funkèních
vlastností zdravého zraku, jako jsou
napø. citlivost na svìtlo, schopnost
barevného rozlišování, adaptace
apod. Všimneme si proto, jaký
význam má:
1. intenzita osvětlení,
tj. množství světla
2. kontrast a rozložení jasů
3. barva světla a barva předmětů
4. rovnoměrnost osvětlení
5. oslnění

2.1. Intenzita osvětlení
Není-li svìtlo, nevidíme. Je-li
svìtla pøíliš málo nebo pøíliš moc,
nevidíme dobøe. O tom, kolik svìtla
dopadá na urèité místo, nás
informuje údaj zvaný intenzita
osvìtlení (osvìtlenost). Tato
hodnota se udává v luxech (lx).
Zdravé lidské oko dokáe vnímat pøi
osvìtlení v pomìrnì širokém
rozsahu od desetitisíciny luxu a
více ne statisíce luxù. Hodnota
0,1 lx se pokládá za pomezí tmy,
1 lx za pomezí šera.
Osvìtlenost pøi mìsíci v úplòku
je kolem 0,25- 0,5 lx a nìkdo pøi
nìm dokáe èíst. V tìchto malých
hodnotách vidíme èernobíle.
Barevné vidìní zaèína pøi hodnotách vyšších ne 1 lx. Osvìtlenost
ve dne pøi zataené zimní obloze je
5 000 lx, ale v létì na slunci u
70 000 lx a více.
Pro umìlé osvìtlení pouijme
jako pøíklad stolní lampièku
osazenou obyèejnou 60 W matovou
árovkou. Její svìtlo usmìrnìné
bílým stínítkem na kruhovou plochu
o prùmìru pøiblinì 40 cm, (tzn., e
osvítí celou stránku papíru formátu
A4), je pøiblinì 1 600 lx. Budeme-li
však stejnou lampièku od textu
vzdalovat, potom bude intenzita
rychle klesat a na hodnotu
pøiblinì 400 lx pro lampièku ve
vzdálenosti 2 m od textu.
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Tento pøíklad však povaujme
pouze za ilustrativní, nebo takto
jednoduše nelze intenzitu urèovat.
Záleí toti i na tom, proniká-li do
místnosti denní svìtlo, jaké jsou
nátìry stìn, jaká je barva nábytku
a jak je rozmístìn apod.
Spolehlivìjší je pouít pøístroj pro
mìøení intenzity svìtla - luxmetr.
Mìøení provádí pøíslušná pracovištì
Státních zdravotních ústavù èi jiní
specialisté na osvìtlování. Pro
domácí potøeby však mùeme
pouít dostateènì pøesný luxmetr
v cenì 900 - 1 200 Kè.
Bez pøístrojù si pøi hledání
nejvhodnìjší intenzity osvìtlení
mùeme pomoci následovnì:
vezmìme dobrou stolní lampièku
a zkusme èíst s rùznì „silnými“
árovkami èi záøivkami. Snadno
poznáme, co je nejlepší. Je-li
lampièka vybavena regulátorem
intenzity osvìtlení, tzv. stmívaèem,
nastavíme mnoství svìtla pøesnìji.
(U kompaktních záøivek je stmívaè
zakázán). Kdy zjistíme, co nám
vyhovuje na ètení, mùeme toho
potom vyuít u velké vìtšiny
podobnì nároèných èinností v bytì.
Poadavky na dostateènì pøesné
a rychlé rozlišení detailu jsou toti
velmi podobné.
Pøi orientaci v prostøedí se za
základní bezpeènou hodnotu pro
umìlé osvìtlení povauje
horizontální intenzita 20 lx. Rozsah
20 a 200 lx je doporuèen jako

rozmezí pro celkové osvìtlení
spoleèenských a obytných prostorù.
Následný rozsah 200 - 2 000 lx je
reálné rozmezí pro pracovní
prostory. Pro déletrvající zrakovou
èinnost je optimální hladina
osvìtlení okolo 2 000 lx.
Intenzita osvìtlení má vliv i na
velikost zorného pole. Zorné pole
obou oèí (binokulární zorné pole) je
pøi intenzitì bílého svìtla okolo
200 lx asi 180 - 200 stupòù
horizontálnì a asi 110 stupòù
vertikálnì. Ale u pøi hodnotách
kolem 25 lx je velikost zorného pole
asi polovièní.
Také zraková ostrost je závislá
na intenzitì osvìtlení. Ostrost
vidìní narùstá a asi k optimu
2 000 lx a pak se zlepšuje u jen
mírnì.
Pøesné hodnoty pro konkrétní
èinnosti doporuèuje Èeská státní
norma (ÈSN) 360450. V nich
uvádìná èísla ovšem vycházejí
z mìøení u zdravých ètyøicetiletých
lidí, proto je v našem pøípadì
povaujeme za orientaèní. Starší
lidé a lidé se zrakovým postiením
potøebují svìtla obvykle
2 a 10 krát více, pøestoe
nìkterým z nich mùe prospìt
svìtla ménì. Jak je patrné,
neexistuje intenzita osvìtlení, která
by vyhovovala lidem všem.
Doporuèované hodnoty uvádíme
v kapitole 5.
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2.2. Kontrast a rozložení jasů
Cokoliv osvìtleného mùeme
zrakem rozlišit jenom proto, e se
nám v zorném poli objevují místa
s rùznì velkými svìtelnými podnìty,
tj. s rozdílnými jasy neboli
kontrastem jasù. Jas je mìøítkem
pro vjem svìtlosti svítícího nebo
osvìtlovaného tìlesa, jak je vnímá
lidské oko. Jednotkou této fyzikální
velièiny je kandela (latinsky svíèka)
na metr ètvereèní (cd/m 2 ). Oko
dokáe vnímat desetitisíciny
a tisíce cd/m 2 .
Velikost jasù je pochopitelnì
ovlivòována velikostí intenzity
osvìtlení. Napø. za dne má obloha
podle roèního období jas
od 1 500 do 6 000 cd/m 2 . Pøi
zataené obloze je jas travnaté
louky 150 a 600 cd/m 2 , ale v létì
pøi jasné obloze a 2 000 cd/m 2 .
Hodnoty jasu za mìsíèního
osvìtlení jsou øádovì setiny. Pøi
osvìtlenosti 300 lx má bílý papír
(odrazí 94% svìtla) jas pøiblinì
76 cd/m 2 , pøi 400 lx je to u
100 cd/m 2 , ale èerný papír, který
odrazí 4% svìtla má pøi 400 lx jas
pouze 5 cd/m 2 . Pro dobré vidìní
napø. pøi šití èernou nití na bílé
látce by mohlo dostaèovat 300 lx,
naopak pøi šití bílou nití na èerné
látce 1 000 lx.
Pøesné údaje o velikosti jasù
zjišujeme pomocí jasomìru.
Vzhledem k vysoké poøizovací cenì
tìchto pøístrojù svìøme mìøení
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odborníkùm. Pro naše potøeby nám
však mùe dostaèovat nìkolik
následujících zásad.
Pro rozloení jasù v zorném poli
na místech s vyššími nároky na
zrakovou práci zajistìme:
Vysoký adaptační jas,
tj. vysoký prùmìrný jas celého
pozorovaného prostøedí. Velikost
tohoto jasu ovlivòuje zrakovou
ostrost. S rostoucím jasem pozadí
zraková ostrost stoupá zpoèátku
rychle a pak od urèitých hodnot jasu
(obvykle asi od 100 cd/m 2 , ale
nìkdy u od 25cd/m 2 ) roste jen
málo.
Vysoké kontrasty jasů nebo
barev kritického detailu a jeho
bezprostředního okolí.
Kritický detail je vidìné místo,
pøedmìt, který si oko spontánnì
umisuje do místa nejostøejšího
vidìní. Bezprostøední okolí
kritického detailu je zhruba
20 stupòù. Pøíkladem vysokého
kontrastu je text psaný èerným
popisovaèem na bílý papír, ménì ji
propisovací tukou, mìkkou tukou,
tvrdou tukou a pastelkami svìtlých
barev. Velmi ostrý kontrast lze
dosáhnout na obrazovce monitoru.

Malý rozdíl jasu mezi středem
pracovní plochy a jejím okrajem.

2.3. Barva světla a barva
předmětů

Je-li pracovní místo (kniha)
osvìtleno pøíliš silnì a zároveò je
jeho okolí tmavé (èerný stùl),
unavují se oèi èastou adaptací
(pøizpùsobováním) na rozdílné jasy.
Další chybou je pouívání
nezakryté, neclonìné èiré árovky.
Je-li umístìna velmi blízko
pozorovanému objektu (tøeba
stránky knihy), svítí její rozhavené
vlákno nejvíce jenom na malou èást
plochy (stránky) a smìrem od ní
svìtla rychle ubývá. Rozdíl èiní
i desítky luxù a i zde neustálé
pøizpùsobování zraku je velmi
namáhavé a vede k jeho únavì.

V mnoha pøípadech bývá
osvìtlenost pozorovaného pøedmìtu
a okolí prakticky shodná. Proto se
potøebného kontrastu jasù dociluje
vhodnou barevnou úpravou.
Barevného vidìní ovšem vyuijeme
pøi hodnotách osvìtlení vyšších ne
1 lux. Vìtšina lidí dostateènì rozliší
základní barevnost povrchù pøi
hodnotách nad 10 lx.

Střední rozdíl jasu mezi
pracovním místem a pozadím.
Jsou-li vìtší plochy vedle sebe
velmi jasné a velmi tmavé, zrak se
namáhá a unavuje. Není vhodné
napø. ètení jenom s pomocí stolní
lampièky nebo sledování televize
pokud je zbytek místnosti ve tmì.
Bylo by ovšem chybou vytváøet
prostøedí jasovì monotónní. Nìkdy
se s tím setkáme v kanceláøích, kde
mají bílé nátìry stìn a stropu, na
bílém stole šedý telefon a poèítaè
apod. Takové prostøedí pùsobí
útlumovì a vede k únavì zraku.
Pøíklad øešení podle
zmiòovaných zásad je uveden na
str. 10.

Je dobré si uvìdomit, e barvy
jsou nejlépe vidìt pøi denním svìtle
mezi 10 - 16 hodinou. Toto
tzv. podání barev znaèíme Ra
a uvádíme jej v rozsahu 0 - 100.
Èím více se blíí 100, tím lépe.
Z umìlých zdrojù jsou z tohoto
pohledu nejvhodnìjší árovky
(Ra = 100), ze záøivek ty, je mají
podání barev Ra > 80.
Barva povrchů (kolorita) je
ovlivnìna odrazivostí a pohlcováním
èástí viditelného spektra. Prvním
pøedpokladem pøi volbì a tvorbì
barevného øešení je pouívat barvy
syté, protoe vìtšina svìtla
vstupuje do oèí odrazem od
okolních objektù, pøedmìtù, ploch
apod. Napø. nejvíce svìtla
(asi 80-90 %) odráí záøivì bílá
malba, následuje svìtle a tmavì
lutá (70-80 %), svìtle zelená,
èervená atd. Spolu s barvou
nábytku a zaøízení se tak velkou
mìrou podílejí na tom, kolik svìtla
je v místnosti k dispozici.
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Vysoký adaptaèní jas prostøedí
zajišuje celkové osvìtlení (svítidlo
na stropì, okno) a svìtlé nátìry
stìn a stropu a svìtlejší podlaha.
Vysoký kontrast jasù kritického
detailu a jeho bezprostøedního okolí
zajišuje lokální osvìtlení (lampièka
na stole) usmìrnìné na knihu
(tištìnou èerným písmem na bílém
papíøe).
Malý rozdíl jasu mezi støedem
pracovní plochy a jejím okrajem
zajišuje zdroj s nizkým povrchovým

jasem a tmavší stùl (ovšem ne èerné
nebo tmavì hnìdé barvy). Je-li toti
pracovní místo (kniha) osvìtleno
pøíliš silnì a zároveò je jeho okolí
tmavé (èerný stùl), unavují se oèi
èastou adaptací (pøizpùsobováním)
na rozdílné jasy.
Malý kontrast jasu mezi
pracovním místem a pozadím opìt
zajišuje celkové osvìtlení spolu se
svìtlými nátìry stìn, stropu
a svìtlejší podlahou.

3
4
10
Optimální pomìry jasù místa úkolu k jasu
okolí úkolu a k jasu vzdáleného okolí
jsou 10 : 4 : 3.
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Pøíliš nevýrazné barevné øešení
(napø. bílý nábytek spolu se svìtlou
stìnou) nebo naopak pøílišná
pestrost (barevné vzorované tapety
na stìnì a drobné a vzorované
pøedmìty pøed ní) ztìuje orientaci
v místnosti. Zato vyuití jasných
a kontrastních barev pro urèité
plochy nebo pøedmìty mùe
poskytnout vizuální vodítko. Dveøe
a dveøní rámy, kliky, vypínaèe,
zásuvky, objímky, nádobí atd.
zvýrazníme oproti jejich
bezprostøednímu okolí kontrastní
barvou. Dbáme na to ji pøi koupi,
ale je moné i dodateènì pøedmìty
natøít nebo polepit barevnými
páskami a tapetami.
Samotnou barvu světla, resp.
barevný tón, mùeme pojmenovat
slovnì. Pøesnìji se vyjadøuje
v Kelvinech (K) jako tzv. teplota
chromatiènosti.
Barva svìtla árovky je
oznaèována jako teple bílá.
U záøivek rozlišujeme v zásadì tøi
bílé tóny:
teple bílý (ménì ne 3 300 K),
chladnì (neutrálnì) bílý
(4 000 - 4 500 K)
denní tón (5 000 - 6 500 K).
U záøivkových zdrojù bývá barva
uvedena pøímo na trubici nebo
alespoò na obalu. Záøivky s niší
barevnou teplotou obsahují více
èervené sloky svìtla, záøivky
s vyšší barevnou teplotou obsahují
více modré sloky svìtla.

Švýcarský optometrista
R. Kutscha lidem s pigmentovou
degenerací sítnice (jsou šeroslepí),
kataraktou, nìkdy i glaukomem
a trubicovým vidìním doporuèuje
zdroje s niší barevnou teplotou. Jeli potlaèena modrá sloka svìtla, je
velikost zornièky vìtší, a tím vìtší
je i díl svìtla do oka vstupující.
Zároveò vyšší podíl èervené dlouhovlnné - èásti svìtelného
spektra lépe pronikne oèním
prostøedím.
Oproti tomu lidem vetchozrakým,
dalekozrakým a lidem s degenerací
stítnice doporuèuje zdroje s vyšší
teplotou barev. Vidìní zlepšuje
v nich zastoupený vyšší podíl
modré - krátkovlnné - èásti spektra.
Z hlediska zrakové pohody mají
být v jedné místnosti pouívány
svìtelné zdroje stejného barevného
tónu svìtla nebo nanejvýše tónu
sousedního. Celkové osvìtlení ze
stropu chladnì bílými záøivkami
spoleènì s místním osvìtlením
árovkovým mùe pùsobit rušivì.
Vhodnìjší je pouít ze stropu buï
kvalitní záøivku s teplejším
odstínem bílé barvy a na stole
lampièku se árovkou, anebo místo
árovky v lampièce pouít chladnì
bílou kompaktní záøivku stejnì jako
na stropì. Pøi osvìtlení
kombinovaném s denním svìtlem
pouijeme radìji záøivku chladnì
bílou.
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Z hlediska zrakového výkonu je
pøi kombinovaném osvìtlení
pouívání zdrojù se sousedními
barevnými tóny moné.
K práci je vhodné svìtlo chladnì
bílé se zlepšeným podáním barev.
Pøi odpoèinku se doporuèuje svítit
si svìtlem s barevným tónem teple
bílým, podobným árovkovému.
Pøíklady øešení místností
uvádíme v kapitole 5.
2.4. Rovnoměrnost osvětlení
Velmi èastým nedostatkem
v bytech a místnostech je
nerovnomìrnost osvìtlení, kdy jsou
vedle sebe v prostoru místa více
nasvìtlená a místa velmi tmavá. To
je pro zrak namáhavé a únavné. Pøi
pøechodu z neosvìtlené místnosti
do osvìtlené a naopak je nutno
poèítat s délkou adaptace
(pøizpùsobením) oèí na svìtlo
a tmu. Adaptace z nišího jasu na
vyšší jas je témìø dokonèena asi do
1 minuty a doznívá asi 10 minut.
Adaptace z vyššího jasu na niší
trvá nìkolik minut a je prakticky
ukonèena po 40 - 45 minutách. Tyto
údaje se týkají zdravého zraku,
u slabozrakých mùe „rozkoukání“
trvat mnohem déle.
Zvýšenou pozornost je tøeba
vìnovat osvìtlení míst, u kterých
hrozí nebezpeèí úrazu, jako jsou
napø. schody, vysoké prahy apod.
Øešením mùe být automatický
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spínaè, který zapne svìtlo pøi
prùchodu kolem nainstalovaného
èidla a potøebné místo nám tak
osvítí s pøedstihem. Pamatujme
však na to, e rozsvícení nìkterých
druhù kompaktních záøivek na plný
výkon trvá a 10 minut, a navíc se
nìkteré kompakty k tìmto èidlùm
vùbec nesmìjí pouívat.
Obecnì platí to, e pro práci
nenároènou na detail a pro rychlé
zorientování se v místnosti, (jdemeli do ní jenom na chvíli, nìco si
vzít) postaèí niší hladina
celkového osvìtlení. To by mìlo
zajistit pøimìøenou viditelnost
celého prostoru pro všechny
pøítomné.
Celkové osvětlení zajišují
stropní svítidla, závìsné lustry nebo
nástìnné èi velké stojací lampy
svítící na bílý strop, které nemusí
být nutnì umístìny ve støedu
místnosti.
Osvětlení místní (lokální)
pøidáme navíc pro osvìtlení
pracovního koutu pøi práci
s detailem nebo pro vytvoøení
pøíjemné atmosféry apod. Místní
osvìtlení v domácnostech nejèastìji
najdeme v podobì standardních
lampièek.
Nikdy si na ètení a podobnou
práci nesvime jenom lampièkou,
která veškeré své svìtlo smìruje
jenom dolù na stùl!

2.5. Oslnění
Oslnìní nastává vdy, kdy do
oka dopadne pøíliš mnoho svìtla.
Pøesnìji øeèeno dochází k oslnìní
tehdy, je-li v zorném poli místo
mnohonásobnì vyššího jasu ne
mají okolní plochy, nebo kdy je
zrak náhle vystaven tak vysokému
jasu, e není schopen se na nìj
ihned adaptovat.
Pro slabozraké je nejèastìjší
oslnìní pøechodové pøi náhlé zmìnì
adaptaèního jasu, na který se zrak
nedokáe rychle pøizpùsobit
(pøechod z tmavého podchodu na
osvìtlenou ulici).
Podle psychofyziologických
následkù rozlišujeme 3 stupnì
oslnìní.
oslnìní nízké, rušivé - nemusí
dojít ke zhoršení vidìní, mohou
však vzniknout bolesti oèí, hlavy,
ale i zad a tìko urèitelné bolesti
bøišní. V dùsledku nevhodné
polohy tìla, hlavy a mhouøení
oèí vzrùstá celková únava
vyšší stupeò - omezující oslnìní
- ji vidìní zhoršuje
stupeò nejvyšší - oslnìní
oslepující - ji vidìní
znemoòuje.
To, jsme-li oslnìni, lze rychle
a orientaènì zjistit následovnì:
moný zdroj oslnìní zacloníme
rukou, a kdy uvidíme lépe, jde
skuteènì o oslnìní. Na oslnìní se

musí èlovìk zamìøit a hledat je!
Nìkdy je zdroj obtíí tìko
rozpoznatelný, ale jen kdy zdroj
oslnìní najdeme, mùeme mu
zamezit.
Oslnìní je èasto zpùsobeno
nevhodnou polohou svítidel
a nevhodnými svítidly vùbec, kdy je
vidìt zdroj (zvláštì obyèejné èiré
árovky) nebo jeho vnitøní jasné
èásti. Oslòují i odrazy svítidel na
lesklých plochách (napø. na
sklenìné desce stolu), obtínì se
mohou èíst i èasopisy a publikace
tištìné na hlazeném lesklém papíru.
Je nutné dávat pozor na odlesky
svìtla na pouívaných lupách
a jiných optických pomùckách, na
obrazovkách televizí èi poèítaèových monitorù. Pochopitelnì se
pøi práci s optickými pomùckami
vyhneme pøímému pohledu do
slunce a jiných jasných zdrojù
svìtla - hrozí poškození sítnice!
Oslnit mùe lesk podlahy a stìn
(napø. obkladaèky v koupelnách,
nevhodnì umístìná zrcadla apod.).
Díváme-li se na pøedmìt, za
kterým je okno, jde o tzv. siluetový
efekt, pøi kterém sice mùe také
nastat oslnìní, ale prakticky
nevidomým lidem takto zvýraznìné
obrysy lidí a pøedmìtù pomáhají pøi
jejich rozlišování. Podobné je to
i na ulici pøi vidìní pøekáek
a jiných vìcí.
Ve venkovním prostøedí je to
pøímé sluneèní svìtlo, které
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nejèastìji oslòuje. Je nepøíjemné
a nemoné èíst text na bílém
papíøe v létì u vody. V zimním
období je to odraz od snìhu a ledu,
co oslòuje a ztìuje tak orientaci.

a hoølavost pouívaných
materiálù, svítidlo samozøejmì
pøedem odpojíme od pøívodu
elektøiny

Veèer a v noci mùe zpùsobit
obtíe nevhodnì umístìné venkovní
veøejné osvìtlení, svítí-li napø. do
oken bytù v pøízemí a niších
patrech domù. Nebo taková
venkovní svítidla, které jsou
umístìna níe, ne doporuèuje
výrobce a svítí nám tak do oèí.
Rušivì mohou pùsobit odlesky
svìtla ve sklech výkladních skøíní
obchodù, v kaluích na chodníku
a jinde. Èasté je oslnìní reflektory
protijedoucích vozidel. Mnoho
slabozrakých si však z dùvodu lepší
viditelnosti a tím i vyšší vlastní
bezpeènosti pochvaluje povinnost
øidièù svítit auty v zimním období
celý den. Pøivítali by to i po celý
rok.

pøemístíme svítidlo

Jak se před oslněním můžeme
chránit?
V místnosti tím, e:
zacloníme zdroj svìtla; buï
pouijeme jiné svítidlo nebo
svítidlo upravíme, napø. stínítko
lampièky zvìtšíme, nebo dovnitø
svítidla pøipevníme navíc kousek
alobalu, pøípadnì stínítko
vyrobíme z jiného materiálu. Pøi
tìchto domácích úpravách
dávejme pozor na vznítivost
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do oken dáme aluzie èi závìsy
zmìníme svoji polohu èi místo,
ze kterého se díváme
pøi ètení je moné místo brýlí
pouívat barevné fólie, které si
poloíme na daný text
samostatnou zmínku v dalším
textu vìnujeme odleskùm
monitorù pøi práci s poèítaèem
Pøed oslnìním venku si
pomùeme:
pouijeme filtrové brýle vhodné
barvy se zaclonìním z boku a ze
shora. Nejenom sluneèní hnìdé
èi šedé, ale i luté, oranové,
zelené aj. Filtry zamezují
oslòování, èlovìk vidí jasnìji,
mohou pøispìt k lepšímu vnímání
kontrastu a hloubky prostoru.
Brýle navíc chrání oèi pøed
prachem, silným vìtrem
i deštìm.
pomùe i èepice s kšiltem nebo
klobouk s obrubou; to vše sníí
jas pøímého i na obloze
rozptýleného sluneèního svìtla.

3. ZDROJE
Snad vás pøedešlé stránky textu
trochu zaujaly a navedly
k pøemýšlení o potøebách svìtla pro
Váš zrak. Nyní se budeme vìnovat
tomu, èím si posvítit. Dnes je
v obchodech témìø nepøeberná
nabídka nejrùznìjších druhù
árovek a záøivek rozmanitých tvarù
a barev. Pokusíme se v této
nabídce trochu zorientovat
a øekneme si, jaké jsou nìkteré
jejich vlastnosti, a tedy i výhody
a nevýhody. Nezapomeneme však
ani na svìtlo nejpøirozenìjší svìtlo denní - sluneèní.
3.1. Denní světlo

SVÌTLA

má mít okno jednu šestinu a jednu
pìtinu podlahy. U støešních oken je
to minimálnì 10% podlahové
plochy. Okenní rámy by mìly být
svìtle natøeny, aby napomohly
odráet svìtlo dovnitø. Záclony by
mìly co nejménì bránit vstupu
svìtla. Vyaduje-li èlovìk pøes den
soukromí, je tøeba pouít pouze
velmi øídké, málo øasené záclony.
(V pøípadì, e jsme z venku trvale
oslòováni, pouijeme samozøejmì
záclonu hustší.) Napø. sklo okenní
tabulky obvyklé tloušky pohltí 10%
pøicházejícího svìtla, ale spolu
s hustou záclonou a polovinu
z celkového mnoství.

Z celého rozsahu viditelného
záøení pøiblinì mezi 360 - 730
nanometry vlnové délky jsou oèi
nejcitlivìjší na záøení kolem
550 nm. Tedy na záøení Slunce. To,
e za sluneèného dne vidíme dobøe
pøedmìty kolem sebe, souvisí
s prostou skuteèností, e naše okolí
vnímáme prostøednictvím
odraených nebo rozptýlených
paprskù Slunce. Ne vdy je ale
umíme dobøe vyuívat.

Pro vìtšinu zrakových èinností
má svìtlo dopadat do místa úkolu
pøevánì zleva shora, pokud mono
zezadu pøes levé rameno
pozorovatele. U leváka tomu má být
pøesnì naopak. Pøevaující smìr
osvìtlení má být doplnìn
dostateèným pøímým nebo
odraeným svìtlem z ostatních
smìrù. Dùleité je také rozmístit
nábytek tak, aby svìtlo z oken
nebylo zastínìno a dávalo co
moná nejvìtší uitek.

Zaènìme u oken v našich
domovech. Ta by mìla být èistá
a pøimìøenì velká, aby propouštìla
co nejvíce svìtla. Pokud má
místnost malou hloubku, má mít
zasklená plocha jednu sedminu a
jednu osminu podlahové plochy.
Pokud je místnost hlubší ne širší,

V pøípadì, e by svìtlo
oslòovalo, je nutné se chránit
pomocí aluzií, rolet, závìsù apod.
Zde platí, e by povrchy tìchto
materiálù ze strany místnosti mìly
odráet svìtlo v podobném
mnoství jako okolní stìny. Ideální
jsou široké aluzie, které svìtlo
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nasmìrují do stropu, a ten pak
pøíjemnì osvìtluje místnost.
3.2. Umělé světlo
Postupem èasu nám pøirozené
sluneèní svìtlo pøestalo dostaèovat
a zaèali jsme se uèit vyuívat zdroje
umìlé. Vedle svíèek, petrolejových
lamp a jiných plamenných zdrojù
jsou to v souèasnosti pøedevším
zdroje elektrické. Jejich svìtlo
nahrazuje svìtlo denní nebo jej
doplòuje tam, kde je ho nedostatek.
Napø. ve vìtší vzdálenosti od oken,
pøi zastínìní pracovních ploch
vnitøním vybavením interiéru nebo
pøi poadavku vyšší osvìtlenosti
v urèitém místì.
Elektrické svìtelné zdroje
pracují v zásadì na dvou
principech: teplotním (árovky)
a luminiscenèním, neboli výbojovém
(záøivky). Vìnujme se jenom tìm,
které mùeme vyuít pøi osvìtlování
našich domovù.
Pøi hodnocení zdrojù si všímáme
nìkolika údajù. Pøi experimentu
s výmìnou árovek jste si moná
všimli toho, e mnoství svìtla
nezáleí jenom na tom, jaký pøíkon
elektøiny má zdroj (tedy kolika
wattový, jak "silný" je), ale i na tom
jaký ten zdroj je. Napø. stejnì jako
zmiòovaná 60 W obyèejná árovka
svítí 9 W kompaktní záøivka! O tom,
kolik svìtla zdroj poskytne, nám
více øekne údaj o velikosti jeho
svìtelného toku.
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Světelný tok je veškeré svìtlo,
které zdroj vyzáøí do všech smìrù.
Hodnota se udává v lumenech (lm).
Pro pøedstavu: svíèka poskytne
10 lm, 100 W obyèejná árovka
1 300 lm, 23 W kompaktní záøivka
1 200 lm. (Hodnoty se mírnì liší
podle výrobce.)
Další dùleitou charakteristikou
zdrojù je jejich měrný výkon,
tj. kolik elektøiny (Wattù) se
pøemìní na svìtlo (lumeny).
Jednotkou je lm/W. Spolu s údajem
o ivotnosti zdroje jsou to dùleité
ukazatele o úspornosti zdroje
(podrobnìji viz kap. 6).
Trochu na okraj se zmíníme
o jasu zdroje. Ten oznaèujeme jako
svítivost. Jednotkou je candela
(cd). Jas o velikosti 1 cd je pøiblinì
jas plamene jedné svíèky, 100 W
obyèejná árovka má jas 100 cd.
3.2.1. Žárovky pro všeobecné
osvětlování (obyčejné)
Jsou nejznámìjší z teplotních
zdrojù. Svìtlo u nich
vzniká rozhavením
wolframového vlákna
umístìného ve
sklenìné baòce.
Z jejich vnitøního
prostoru je vyèerpán
vzduch nebo se plní
kryptonem èi argonem s pøímìsí
dusíku. Nejèastìji se pouívají
baòky èiré a matové rùzných tvarù.

Vedle obyèejných jsou to napø.
svíèkové, hruškové, tvaru høíbku
atd. árovky se pøipojují paticí,
nejèastìji šroubovacím závitem
o velikosti E 27 nebo E 14 (tzv.
miòonky). Pouívají se i jiné patice,
jako napø. u trubicových árovek.
Výhody obyèejných árovek:
nízká poøizovací cena

závislost na napájecím napìtí.
Zmìna o +1% znamená zkrácení
ivotnosti o cca 5%.
èasté zapínání árovek na plné
napìtí (nestmavených) vede
k døívìjšímu pøepálení vlákna
(dilataèní šok)
árovky se pouívají všude tam,
kde se svítí jen pøíleitostnì.

malé rozmìry, nízká hmotnost
mají okamitý start bez blikání
a stabilní svícení bez míhání
jednoduchý provoz a vìtšinou
monost jednoduché výmìny
vynikající podání barev
Jejich nevýhody:
velká spotøeba elektøiny
(na svìtlo se pøemìní 3 - 5%,
zbytek na teplo)
vznikající teplo mùe být
zdrojem únavy z pøehøátí
organizmu (lidé mají èasto
lampièku blízko lupy nad textem,
u kterého jsou sklonìni - tudí
blízko hlavy)
krátká ivotnost - pøiblinì
1 000 hodin
velký pokles svìtelného toku (ke
konci ivota o 20 - 25%, tj., jako
bychom si místo 100 W árovkou
svítili 75 W). Je to zpùsobeno
usazováním kovu z vlákna na
vnitøní stranì baòky; pøitom
pozorujeme její zèernání.

3.2.2. Žárovky pro vyšší nároky
Pracují na stejném principu jako
obyèejné árovky, liší se však
úpravou baòky nebo vnitøní náplní.
Známe:
kryptonové, které
poskytují o 10% více
svìtla pøi stejném
pøíkonu ne klasické,
vydávají perfektní jasné
svìtlo a høejí ménì ne
klasické. Mají obvykle tvar
høíbku, baòky èiré, matované èi
opálové
se zlatým, støíbrným
nebo barevným
zrcadlovým vrchlíkem
vhodné pro dekoraèní
a smìrové svìtlo, které
vychází do spodu a ze stran
árovky
reflektorové, které
oproti klasické baòce
šetøí 30 - 50%
energie. Svìtelný tok
vycházející pøední èástí je
usmìròován do rùznì velkého
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prostorového úhlu. Prùmìr
reflektoru vyjadøuje èíslo v jejich
oznaèení, napø. R80, R95
barevné - napø. do fotokomor
nebo k dekorativním úèelùm
s transparentním modrým
zabarvením, vhodné pro
osvìtlení blízkého okolí pøi
sledování televize
dekorativní - baòky mají tvary
zvíøat, pøedmìtù atd.
trubicové
o délce 30
a více centimetrù, s dvìma
nasouvacími paticemi; mají velmi
nízkou úèinnost a jsou velmi
citlivé na otøes
otøesuvzdorné
WEEKEND - má luté svìtlo
s nízkým povrchovým jasem nepøitahuje hmyz, vhodné napø.
na terasy...
...a mnohé další
3.2.3. Žárovky halogenové
Jsou dalším typem árovek.
Princip svícení je stejný jako
u klasických árovek, ale baòka je
nejèastìji plnìna kryptonem
a halogenovými slouèeninami, napø.
brommetany. Wolframové vlákno se
tak mùe více rozhavit a árovka
dá více svìtla. Vlákno se navíc pøi
odpaøování na rozdíl od klasických
árovek neusazuje na skle, ale
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sluèuje se s halogeny a vzniká
prùhledná slouèenina. árovky se
vyrábí buï pøímo na síové napìtí
nebo jsou nízkonapìové.
Halogenové žárovky na
síťové napětí
árovky na síové napìtí
230 V jsou vyrábìny se
šroubovacím závitem nebo
kolíkovou paticí. Tvar banìk je
rùzný, nìkteré jsou ji pøímo
zabudované do reflektoru podobné
velikosti jako má obyèejná árovka.
Jsou vhodné do všech bìných
svítidel, kde je moné je pøímo
nahradit za árovky obyèejné, napø.
v lustrech za tzv. svíèkové árovky.
Lineární trubicové árovky
s keramickými
paticemi na protilehlých stranách
umístìné ve speciálních svítidlech
slouí nejèastìji k osvìtlování
venkovních prostor, napø.
pøíjezdových cest k domu apod.
Halogenové
žárovky na 12 V
Halogenové
árovky na napìtí 12 V
vyadují kvalitní transformátory,
protoe jsou zvláštì citlivé na
pøepìtí. Jsou to miniaturní typy ne
vìtší ne hrášek, èasto uloené
v malém reflektorku, se kterým

dohromady tvoøí ucelené svítidlo
s kolíkovou paticí. Dichroický
reflektor má vnitøní odrazné
zrcadlové vrstvy, které propouští a
65% vznikajícího tepla dozadu,
a tím osvìtlované místo pøíliš
tepelnì nezatìují (nepøesnì se
tomu øíká studené svìtlo). Pøesto
musíme být opatrní pøi výbìru
umístìní, nebo dozadu vyzaøované
teplo mùe být pøíèinou vzniku
poáru. Nedoporuèuje se pouívat
tyto árovky v uzavøených
nevìtraných podhledech èi v malých
místnostech s hoølavými materiály.
Nesmí se pouívat do svítidel
s oznaèením COOL BEAM.

s kolíkovými paticemi a nezakryté
v reflektorku, tzv. kapsule, se
pouívají ve stolních lampièkách
pro nì urèených, kde je èasto
moné regulovat jejich intenzitu
dvoustupòovým vypínaèem.
Miniaturní árovièky se osvìdèují
i v kapesních svítilnách.

Øešením je pouití reflektoru
s vnitøní odraznou zrcadlovou
vrstvou pokrytou hliníkem, který
vznikající teplo odvádí dopøedu (typ
REFLEKTO, COOLFIT, ...) Teplo
však mùe vadit nìkterým
materiálùm napø. textiliím.

dávají stálý svìtelný tok po
celou dobu ivotnosti

Lepší typy halogenových árovek
mají tzv. „UV - STOP“ úpravu
zabraòující blednutí barev pøedmìtù
vlivem ultrafialového záøení.
Pouívají se zabudované do
podhledù nebo na lištách apod. jako
tzv. bodové osvìtlení v bytech,
výstavních prostorách, prodejnách,
obchodních halách a jinde.
Prodávají se i k zavìšení na lanka,
ale v tomto provedení mùe ve
vlhkém prostøedí a prùvanu
docházet ke zkratu.
Rùznì velké árovky

Výhody halogenových árovek:
vìtší úèinnost ne klasické
árovky a o 20%; elektøinu tedy
vyuívají lépe
vytváøejí vynikající jasné svìtlo
s vynikajícím podáním barev
støední ivotnost je 2 000 - 5 000
hodin

dají se stmívat
výsledkem je úsporný provoz
jsou doporuèovány k tzv.
akcentovanému osvìtlení
obrazù, exponátù, knihoven ...
Nevýhody:
jejich jasné svìtlo zpùsobuje na
ploše ostré pøechody do stínu
jejich pøíliš jasné svìtlo mùe
oslòovat, a proto se ne vdy
hodí do stolních lampièek
(zvláštì více ne 20 W, pøestoe
je trh nabízí)
silnì se zahøívají, pøi dotyku
hrozí nebezpeèí popálení
na nezakryté árovky se nesmí
sahat holou rukou, protoe se
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látky obsaené v potu árem
vleptají do baòky a v krátké
dobì sklo rozruší. Tím se jejich
ivotnost podstatnì zkracuje.
Kdy u na nì sáhneme, tak to
mùeme napravit omytím v lihu
nebo v nìkterém èistícím
prostøedku líh obsahujícím
(Okena apod.), vyplatí se omytí
pøed prvním pouitím (netýká se
typu v reflektorech).
pøi konèící ivotnosti vede èasté
zapínání na plné napìtí (tzn.
jsou-li nestmavené) k døívìjšímu
pøepálení vlákna. To ovšem platí
pro všechny árovky
jsou zvláštì citlivé na pøepìtí,
napø. zvýšení napájecího napìtí
árovky o 5% mùe zkrátit
ivotnost a o 50%. Nehodí se
tedy pøíliš tam, kde v elektrické
síti dochází k èastým a velkým
výkyvùm napìtí
3.2.4. Zářivky
Vznikly koncem tøicátých let 20.
století témìø souèasnì v Nìmecku
a v USA, kde se koncem svìtové
války ji bìnì vyrábìly. Princip
vzniku svìtla v nich je od árovek
naprosto odlišný. Nevyuívá se
rohavené vlákno. Trubice je plnìna
nìkolika miligramy rtuti a inertním
(neteèným) plynem obvykle
argonem nebo smìsí argonu
s kryptonem. Uvnitø trubice jsou
umístìny elektrody. Mezi elektro-
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dami probíhá výboj a ultrafialová
èást jeho záøení pùsobí na vnitøní
povlak, tzv. luminofor, který pak
svítí. Tento jev nazýváme
luminiscencí.
Porovnáme-li obecnì záøivky se
árovkami, zjistíme nìkteré výhody
záøivek:
mají mnohem vìtší úèinnost
v pøemìnì elektøiny na svìtlo,
tj. vyšší mìrný výkon
mají mnohem delší ivotnost
jsou úspornìjší ve spotøebì
elektøiny
Nevýhodou záøivek je to, e se
nedají pøímo pøipojit k síovému
napìtí, ale potøebují pøedøadná
zaøízení.
3.2.5. Předřadná zařízení
Záøivky vyadují ke svému
provozu pøedøadná zaøízení. Pøi
zapojení pøímo na sí by toti došlo
k jejich okamitému znièení.
ivotnost záøivek závisí pøedevším
na dobrém startu. Start s optimálnì
nahavenými elektrodami - tzv.
teplý, nebo té mìkký, pøedhavený
start - ivotnost prodluuje, naopak
jsou-li elektrody nahaveny ménì tzv. studený start - ivotnost se
sniuje. Zapálení s nedokonale
nahavenými elektrodami
mimoøádnì vyèerpává emisní hmotu
elektrod, zpùsobuje rychlé èernání
koncù záøivek a mnohonásobné
blikání pøi startu.

Volbou pøedøadných zaøízení
ovlivòujeme ivotnost, kvalitu
i zpùsob pouití záøivek, proto si
o jednotlivých druzích øekneme
nìkolik podrobností, uvedeme jejich
výhody a nevýhody.
Indukční předřadník
a zapalovač
Základní a zatím nejrozšíøenìjší
obvod obsahuje do série se
záøivkou zapojený indukèní
pøedøadník (tlumivku)
a zapalovaè (startér) - to je
onen známý malý kovový
nebo plastový váleèek.
Systém je napájen síovým napìtím
230 V s kmitoètem 50 Hz.
Z toho vyplývají nìkteré
nevýhody:
pøi rozsvìcování mùe záøivka
i vícekrát bliknout. Je to nejen
nepøíjemné, ale takový studený
start vyèerpává elektrody záøivky
a zkracuje jejich ivotnost
velmi èasté zapínání (víc ne
8 x dennì) sniuje ivotnost
stará nebo vadná tlumivka ve
svítidle bruèí
zvláštì u starších typù záøivek
mùe dojít k tzv. stroboskopickému jevu. Mùe být
pozorován pøi pohybu lesklých
pøedmìtù a toèivých èástí strojù.
Jev se v závislosti na rychlosti
pohybu nebo otáèení projevuje

tak, e plynulý pohyb se jeví
jako pøerušovaný a u otáèivého
pohybu se zdánlivì mìní
rychlost nebo smìr otáèení.
Tento efekt vzniká, protoe
100 krát za vteøinu výboj
v záøivce zhasíná a luminofor
nestaèí svou svìtelnou
setrvaèností toto pohasnutí plnì
vyrovnávat
blikání svìtla a otáèející se
rozmìrné a èlenité pøedmìty
mohou svým pravidelným
støídáním tmavých a svìtlých
ploch vyvolat u fotozenzitivních
epileptikù záchvat
Elektronický předřadník
Všechny výše
uvedené nevýhody
odstraní elektronický pøedøadník.
Jeho pouití je výhodné z tìchto
dùvodù:
napájí záøivku frekvencí 30 000
a 40 000 Hz, a protoe je
setrvaènost vyzaøování
luminoforu delší ne doba, po
kterou je záøivka zhasnutá, svítí
záøivka bez míhání, tj. svítí
nepøerušovanì, i kdy v ní
zrovna neteèe proud
zvýší ivotnost záøivky a o 50%
v dùsledku dobrého pøedhavení
elektrod
uspoøí a 30% energie oproti
indukènímu, zaruèuje
automatické odpojení vadné
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záøivky a ádné blikání na konci
její ivotnosti
záøivka není citlivá na kolísání
napìtí
netrpí èastìjším zapínáním
pøi zapínání nebliká
zvyšuje mìrný výkon záøivky,
tj. úèinnost o 10%, tzn., e
stejná záøivka svítí o 10% více
s elektronickým pøedøadníkem
ne s indukèním
v elektronickém pøedøadníku je
integrováno zaøízení pro
rozsvícení záøivky
(nepotøebujeme tedy startéry)
Je dobré vìdìt, e existuje více
druhù elektronických pøedøadníkù,
ze kterých si vybíráme podle
konkrétního pouití:
klasické nestmívatelné
stmívatelné - do míst, kde je
zapotøebí pøesná intenzita
osvìtlení nebo monost plynulé
zmìny osvìtlení. Jsou velmi
drahé (3 - 4 000 Kè) a podle
nových poznatkù ponìkud
zkracují ivot záøivek
(p. Slabyhoudek)
samostatné - mohou být
montovány bez dodateèných
úprav mimo svítidlo
vestavné - urèené k zabudování
do svítidla
integrované - jsou vìtšinou
neoddìlitelnou souèástí
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svìtelného zdroje
(u kompaktních záøivek)
Elektronický pøedøadník je
mono zabudovat ke stávajícím
záøivkovým tìlesùm. Jeho cena je
kolem 900,-Kè. (v roce 2002)
Samostatnou kapitolou v pouívání elektronických pøedøadníkù
pøedstavují obvody pro øízení celých
svìtelných soustav. Takovýto obvod
sestává ze svítidel se stmívatelnými
el. pøedøadníky, øídící jednotky
a èidla. Èidlo zaznamenává zmìnu
podmínek v místnosti - napøíklad
vstup osob, východ slunce, stmívání
apod. Po vyhodnocení této zmìny
vydá pokyn øídící jednotce, která
dále pøedává signál el. pøedøadníku.
Ten ji samostatnì øídí výboj
v záøivkové trubici, která mùe
mìnit vyzaøovaný výkon od
100 do 1%. Tento inteligentní
systém zaruèuje optimální svìtelnou
pohodu na pracovišti po celý den
a pøitom nespotøebuje ani jediný
Watt elektrické energie navíc.
Kvalifikované posudky hovoøí
o dalších 30 - 40% úsporách el.
energie. Tento systém je však
finanènì velmi nákladný a z toho
dùvodu se v domácnostech
prakticky nepouívá.

Elektronický pulzní startér
Nechceme-li investovat do
elektronického pøedøadníku,
pouijme alespoò elektronický
pulzní startér (ARLEN, jiní
výrobci...). Vypadá podobnì jako
obyèejný startér, za který je moné
jej ihned nahradit. Zaruèuje zvýšení
komfortu a odstranìní nìkterých
nevýhod obyèejného startéru.
zajistí dokonalé nahavení
elektrod pøi startu, co je
nejrizikovìjší èást „pracovní
doby“ záøivky
je prakticky neznièitelný.
Milion sepnutí, záruka 10 let.
po nahavení elektrod vyšle
jeden jediný impuls, který
záøivku nastartuje. Je-li záøivka
v poøádku, je start vdy úspìšný,
a to i v chladném prostøedí a
do - 30 0 C. Záøivky s klasickým
startérem zapalují špatnì ji pøi
teplotách kolem + 5 0 C.
vyluèuje studené a opakované
starty
odpojí vadnou záøivku bìhem
nìkolika vteøin
prodluuje ivotnost záøivek a
o 50% (tedy a na 18 000
hodin). U bìné záøivky pøi
provozu s konvenèními startéry
konèí ivot v 95% pøípadù
opotøebováním elektrod. Záøivka
by mohla svítit ještì mnohem
déle, ale nedokáe zapálit.

Shrnuto - má velmi dlouhou
ivotnost, nejménì na polovinu se
zlevní provoz prodlouením ivota
záøivek, na polovinu se sníí
náklady na výmìnu trubic a pro
firmy i na jejich následnou povinnou
ekologickou likvidaci.
3.2.6. Zářivky trubicové
lineární (rovné)

Standardní
(širokopásmové) zářivky
Jsou nejznámìjší ze všech
záøivek. Starší standardní typy se
vyrábìly jako trubice o prùmìru
38 mm. Dosud se pouívají
pøedevším v zapojení s tlumivkou
a obyèejným startérem, i kdy jsou
ji postupnì vymìòovány za záøivky
stejných délek a patic, ale
s prùmìrem trubic 26 mm. Støední
dobu ivota mají 6 000 - 8 000 hodin.
Modifikované typy oznaèované
„deluxe“ poskytují zlepšenou barvu
svìtla i stupeò podání barev ne
pøedchozí, ale rychleji stárnou
a svìtelný tok se sniuje a o 30%,
take ke konci svítí mnohem ménì
ne nové.
Zářivky úzkopásmové
(třípásmové)
V souèasnosti se prosazuje nová
generace trubicových tzv. úzkopás-
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mových nebo také tøípásmových
záøivek pokrytých smìsí luminoforù
ze vzácných zemin, pøizpùsobených
citlivosti oka. Jsou absolutní
špièkou ve vztahu k mnoství
svìtla, jeho kvalitì, barvì a délce
ivota. Dobøe se hodí pro
osvìtlování kanceláøí, prodejen, ale
i kuchyní apod.
Výhody:
svìtelný tok je o 75 % vyšší ne
u typù „deluxe“
mají vynikající barvu svìtla
a velmi dobré barevné podání.
Jejich svìtlo nepatrnì
zvýrazòuje barvy

Pouívají se v místech s nejvyššími
nároky na rozeznávání barev, jako
jsou laboratoøe, barvírny
a koloristika, osvìtlení TV studií
atd. Záøivky BIOLUX a ACTIVA se
pouívají jako náhrada denního
svìtla. Zvláštní charakter jejich
svìtla pomáhá odstraòovat únavu,
melancholii a sezónní deprese.
Jejich vlastnosti jsou však vyuity
a pøi intenzitách osvìtlení nad
2 000 luxù! Nevýhodou je to, e
stárnou (ztrácejí svìtelný tok)
rychleji ne záøivky tøípásmové.
Zářivky speciální

støední doba ivota
15 000 hodin a a 18 000 hodin
pøi pouití el. pøedøadníku

Existuje mnoho typù pro rùzné
úèely. Známe napø. záøivky:

pomalu stárnou a svìtla jim na
konci ivota ubývá nejvýše o 5%

UV záøivky (u nich luminofor
mìní veškeré krátkovlnné
ultrafialové záøení výboje na
dlouhovlnné), vyuívané pro
potøeby reedukace a stimulace
zraku v „èerných komorách“

mají 6 krát vìtší úèinnost ne
árovky, tj. na svìtlo pøemìní
20% elektøiny
vyrábí se v øadì odstínù bílé
barvy svìtla, od tzv. denní,
vhodné do pracovních prostor,
pøes bílou, a po zklidòující
teple bílou (jako árovky)

barevné pro dekorativní úèely

s tvrdým UV záøením pro
sterilizaci, dezinfekci vody
a vzduchu
pro potravináøské pulty
kruhové, aj.

Zářivky s plným spektrem
(pětipásmové)
Jsou k dispozici pro spotøebitele
s nejvyššími nároky na kvalitu
svìtla. Poskytují dokonalé svìtlo
s vynikajícím podáním barev.
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Trubicové záøivky jsou ze všech
záøivek nejúspornìjší - z dodané
energie dokáí pøemìnit na svìtlo
asi 20%. S elektronickým
pøedøadníkem je moné jejich
plynulé stmívání.

3.2.7. Zářivky kompaktní
Kompaktní zářivky
jednopaticové
(s kolíčky)
Poprvé
pøedvedeny firmou
Philips v roce 1980. Pùvodnì spíše
jako ukázka technického umu, ale
dnes ji bìnì rozšíøené. Trubice
jsou rùzným zpùsobem tvarovány
tak, aby byly co nejkratší. První
kompaktní záøivky se vyrábìly
pouze se dvìma trubicemi,
spojenými mùstkem. Protoe byly
dosti dlouhé, byly pozdìji doplnìny
o typy se ètyømi, šesti a osmi
trubicemi, v souèasné dobì
s trubicemi stoèenými do spirály.
Tím se dosáhlo pøi znaèném
zkrácení mnohem vyššího
svìtelného toku.
Podle zpùsobu provozu
rozeznáváme tøi základní øady:
se zabudovaným startérem pro
indukèní pøedøadník (tlumivku),
patice obvykle se 2 kolíèky
(první typy)
univerzální pro všechny druhy
pøedøadníkù - bez startéru,
patice obvykle se 4 kolíèky
bez startéru pro provoz
s elektronickým pøedøadníkem,
patice obvykle se 4 kolíèky

vyvinuty tzv. úzkopásmové
luminofory, které umonily
zmenšení prùmìru trubice a na
souèasných 7 milimetrù.
Spojení kompaktní záøivky s el.
pøedøadníkem umoòuje zvýšení
svìtelného toku asi o 15%
a výrazné prodlouení ivotnosti.
Takový systém mùeme bez
problémù pouívat jako normální
árovku, protoe zcela vyluèuje vliv
èastého zapínání a vypínání. Navíc
je odstranìn stroboskopický jev.
Barva svìtla je nejèastìji teple
bílá, odpovídá árovce. Bìnì se
vyrábìjí i typy s barvou svìtla
chladná bílá a denní. Nìkteré
kompaktní záøivky se vyrábìjí
i v barevné škále.
Zvláštním druhem jsou
kompaktní záøivky typu 2D, stoèené
naplocho do ètverce. Jsou vhodné
do velmi tenkých svítidel, dávají
znaèné mnoství svìtla z malé
plochy. Pouívají-li se s el.
startérem nebo pøedøadníkem,
nevadí jim èasté zapínání.
Pokud pouijeme záøivku ve
svítidle se stmívatelným el.
pøedøadníkem, lze svìtelný tok
záøivky regulovat.

Z nich jsou odvozeny všechny
typy kompaktních záøivek. Dùleité
bylo, e krátce pøedtím byly
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Kompaktní zářivky se
zabudovaným indukčním
předřadníkem
(se závitem)
Pøedstaveny firmou
Philips také v roce 1980. V jedné
baòce obsahují záøivku ve formì
dvakrát stoèené trubice, startér
a kompletní pøedøadník. První
modely mají pomìrnì vysokou
hmotnost. Lze je našroubovat do
bìné objímky jako árovky, se
kterými mají vìtšinou stejnou barvu
svìtla. Díky mimoøádné ivotnosti
jsou vynikající pro dlouhodobé
osvìtlování, napøíklad na chodbách,
dvorech, jako bezpeènostní okolo
budov. Mají ale jednu nevýhodu.
Tìsnì po zapnutí svítí slabì,
zvláštì v zimních mìsících (nebo
chladném sklepì) to mùe být
nepøíjemné. Nehodí se do míst
s teplotou pod bodem mrazu. Èasté
zapínání jim pøíliš nevadí, ale pøi
dlouhodobém provozu mohou mít
mnohem delší ivotnost, ne je
udávaných 10 000 hodin.
Kompaktní zářivky se
zabudovaným elektronickým
předřadníkem (se závitem)
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V jeden celek je spojena záøivka
a elektronický pøedøadník. Existují
dvì základní øady - záøivky s teplým
startem a se studeným startem.
Obì mají spoleèné to, e je
pouíváme úplnì stejnì, jako
árovky, ale oproti nim jsou asi
5 krát úèinnìjší a uspoøí a 80%
elektøiny pøi stejné hladinì
osvìtlení. Dùleité je, e jsou
prakticky necitlivé ke kolísání
napìtí. Nenajdeme u nich
stroboskopický efekt, vydávají velmi
málo tepla, a proto jsou vhodné do
všech objímek, a je na nich
uvedeno jakékoliv pøíkonové
omezení (Watty).
Udávaná ivotnost záøivek
s teplým startem je a 15 000
hodin. Nerozsvítí se ihned jako
árovky, ale a po nìkolika
vteøinách a dalších nìkolik vteøin
trvá, ne se rozsvítí do plného
výkonu. Startují ale bez blikání
i v teplotách od -30 do + 50 0 C. Je
dobré kupovat pouze znaèkové typy
(samozøejmì jsou draší). Firma
OSRAM zaruèuje udávanou
ivotnost pøi pùl milionu zapnutí.
Kromì znaèkových výrobkù se
zvláštì v nìkterých obchodních
domech a obchodech objevují rùzné
levné a špatné výrobky, které mají
krátký ivot, studený zápal, mají
velké mnoství rtuti, neodpovídají
pøíkonem, barvou svìtla ani
barevným podáním. Obvykle není
znám výrobce a zemì pùvodu. Ani

velmi nízká cena 70 - 150 korun
neodpovídá jejich špatné kvalitì.
Mimo to i renomovaní výrobci
dali na trh ménì hodnotné, levné
klony, které se velmi podobají svým
kvalitním sourozencùm, ale jsou
v cenách pod 200 Kè. Mají vìtšinou
o 1 Watt více ne stejný, ale
kvalitnìjší originál. Vyuití mají
tam, kde se nerozsvìcí více ne
2 - 4 x dennì nebo tam, kde se
musí svítit okamitì. Mezi novìjší
produkty ovšem patøí záøivky typu
MINI - LYNX INSTANT s okamitým
startem, u nich se ji ivotnost
blíí obvyklým hodnotám.

mají ze všech bìných typù
nejmenší konstrukèní výšku (celá
délka 20 W záøivky vèetnì patice je
jen 130 mm).
Kompaktní zářivky
s vysokofrekvenčním indukčním
předřadníkem

Existují i typy se zabudovaným
èidlem pohybu, které se rozsvítí pøi
prùchodu okolo nich. Vhodné je
jejich umisování pøed vstupy do
domù.

Jsou zatím nejnovìjším typem
kompaktních záøivek. Konstrukènì
se zásadnì liší od všech dosud
popsaných typù. Baòka záøivky je
v podstatì prázdná; neobsahuje
ádné havené ani pohyblivé
souèásti. Napájení obstarává vnìjší
zdroj, vysokofrekvenèní generátor
s kmitoètem 2,25 MHz. To umoòuje
zcela vylouèit vliv èastého zapínání
na ivotnost záøivky. Nároèný
spotøebitel ocení ivotnost 15 000
hodin u 23 W záøivek s reflektorem
R80 (cena kolem 900 Kè) a a
60 000 hodin u 55 - 150 W (cena
nìkolik tisíc korun). Vyrábìjí se
teple nebo chladnì bílé. Jejich
pouití je v místech s obzvláš
tìkou výmìnou a ve veøejném
osvìtlení.

Podle tvaru rozlišujeme navíc
kompaktní záøivky reflektorované,
nebo tzv. Globo, ve velkých
kulatých baòkách s velmi mìkkým
svìtlem, typ Ambience, velikostí
i tvarem se blíící obyèejné
árovce. K dostání jsou i ve tvaru
volantu. Zajímavé jsou spirálovitì
kroucené záøivky Narvatronic, které

Pozor, záøivky jsou z dùvodu
obsahu rtuti nebezpeèný odpad
a podle toho musí být likvidovány.
Je pøestupkem vyhazovat je do
popelnic. Mìstské a obecní úøady
umoòují bezplatné uloení záøivek
na tzv. sbìrné dvory èi jiná místa.
Likvidaci provádìjí i nìkteré firmy
zabývající se osvìtlovací technikou.

Zvláštností jsou kompaktní
záøivky s èidlem intenzity svìtla. Pøi
sníení hladiny osvìtlení pod
urèitou hodnotu se rozsvítí. Mají
jistou setrvaènost, take je
nezhasínají napøíklad reflektory
kolemjdoucích automobilù.
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4. SVÍTIDLA
Svítidlo je pøedmìt, který nese
a chrání svìtelný zdroj (árovku,
záøivku, svíèku) a potøebné
technické prvky (objímku, svorku,
vodièe) a dále pøípadnì omezuje,
cloní èi usmìròuje svìtelný tok
(reflektorem, refraktorem,
stínidlem).
V souèasnosti jsou na trhu
k dispozici desítky tisíc rùzných
druhù, alespoò èásteènì odlišných
materiálem, povrchovou úpravou,
barvou, optickým efektem, délkou
ivota, kvalitou zpracování, cenou
a dalším.
Pøi volbì vhodného svítidla
vycházíme z toho, co a kde chceme
osvìtlit, co je úèelem jeho pouití.
Pro nás je úèelem zvýšení
zrakového výkonu v bytì èi
v kanceláøi. Do pozadí tak
odsuneme úèel dekorativní,
reprezentaèní i náladový pøi
vytváøení dùvìrné atmosféry místa.
Neznamená to ovšem, e pracovní
osvìtlení nemùe být hezké.
Pøi výbìru vhodného svítidla nám
mùe pomoci posouzení nìkterých
hledisek:
Rozložení světelného toku
To znamená, kterým smìrem je
svìtlo usmìròováno. Všímáme si,
jestli svìtelný tok smìøuje do
dolního nebo horního poloprostoru.
Podle toho svítidla dìlíme na:
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pøímá, pøíkladem je taková stolní
lampièka, její stínítko odráí
veškeré svìtlo zdroje na plochu
stolu
pøevánì pøímá, kdy je èást
svìtla lampièky propouštìna do
stran otvory ve stínítku
smíšená, napø. lampièka se
stínidlem propouštìjící svìtlo
všemi smìry
pøevánì nepøímá, èasto se
jedná o klasický lustr
s árovkami obrácenými smìrem
vzhùru
nepøímá, napø. záøivkové svítidlo
poloené na horní ploše skøínì,
místnost je osvìtlována svìtlem
odraeným od stropu (nejlépe
bílého)
Umístění svítidla
Podle toho je rozdìlujeme:
stropní
pouívají se k zajištìní
celkového osvìtlení. Nejèastìji
jsou to lustry se árovkami
(klasickými, halogenovými)
klasicky umístìné uprostøed
místnosti. Úèinnìjší jsou
záøivková tìlesa na jednu a více
trubic. Vnitøní odrazná plocha
svítidel by mìla být svìtlá,
nejlépe bílá èi zrcadlová nebo
reflektorová. Svìtelný tok zdroje
je usmìròován stínítky
a rozptylovaèi (difuzory)

rovnomìrnì do okolí, aby se
zabraòovalo rušivým stínùm.
Prakticky jakémukoliv oslnìní
zamezuje tzv. optická møíka
z vysoce leštìného materiálu.
nástìnná - slouí jako celkové,
èastìji však jako místní
osvìtlení. V tom pøípadì je jejich
výhodou to, e nezabírají místo
na stolcích. Známe je
z koupelen, kde se umisují
vedle zrcadel, z chodeb nebo
z lonic jako lampièky na ètení.
stojací - obvykle umisované ke
køeslùm a stolkùm. Osvìdèují se
typy se dvìma rameny - jedno
smìøující svìtelný tok na strop,
a druhé svítící pøímo na
poadovaný objekt, na knihu,
pletení, apod.
stolní - tzv. „lampièky“. Jejich
svìtlo by mìlo rovnomìrnì
osvìtlovat potøebnou plochu (ne
pouze osvìtlovat vypínaè).
Kvalitní lampièky mají vnitøní
odrazné plochy stínítek a kryty
se stejnou úpravou jako
nástìnná záøivková svítidla.
U nìkterých lampièek dovolují
stínítka, která jsou v horní èásti
otevøená nebo alespoò
prùhledná, aby se svìtlo
odráelo od stropu a tím se
sniuje kontrast jasù
osvìtlovaného pracovního místa
vùèi okolí.
Stolní lampy musí být

dostateènì spolehlivé a stabilní,
aby je nebylo mono snadno shodit.
Èasto je nutností široká a tìká
základna nebo uchycení za okraj
desky stolu. Tìlo lampièek má být
dostateènì polohovatelné, pevné,
spoje lehko k utaení, aby
nastavení zùstalo zafixováno
v poadované poloze a nedocházelo
k ustaviènému poklesávání koncové
èásti se zdrojem. Ovládání lampièek
by mìlo být bezpeèné, napø. pøi
manipulaci by nemìlo docházet
k popálení prstù.

stolní lampièka s velkým rozsahem pohybu k osazení paticovou
kompaktní záøivkou, stínidlo
s kovovì lesklou vnitøní odrazovou vrstvou, boènice po
stranách omezují oslnìní, celkovì stabilní, pohyblivá a nastavitelná ramena umoòují zvolit
potøebnou polohu
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pøenosná svítidla - napø. tzv.
skøipce s kolíèkovou úchytkou
nebo závìsná s trubicovou
záøivkou pomohou i v temných
koutech skøíní nebo komor.
Pøipomínáme dodrení bezpeèné
vzdálenosti árovek od hoølavých
materiálù - hrozí vznícení napø.
odìvù vlivem tepla. Malá
orientaèní svítidla urèená pøímo
k nastrèení do zásuvek nebo na
baterie usnadní orientaci v noci,
dìtem pomáhají zahánìt strach
ze tmy.

ale pouít kompaktní záøivku
libovolné watáe)

pøenosné svítilny - tzv. „baterky“
oceníme všude tam, kde
nedosáhnou šòùry lamp k el.
zásuvkám. Jsou vhodné pøi
hledání jména na domovním
zvonku nebo spadlých klíèù
apod. V noci pomohou pøi
výpadku elektrického proudu.

pamatujme na nebezpeèí úrazu
el. proudem pøi špatnì
izolovaných vodièích napø. pøi
prodøené pøívodní šòùøe.
Nedoporuèuje se také pøisvícení
pøenosnou lampièkou na ètení
pøi koupeli ve vanì apod.

Bezpečnost
Malé dìti si bezpeènostní rizika
neuvìdomují vùbec a velmi staøí
lidé je ji mohou opomíjet.
Pøipomeòme si proto, e:
svítidlo musí vyhovovat
zvolenému svìtelnému zdroji,
jeho typu, tvaru a velikosti. Pøi
pouití svítidel si všímejme
rùzných omezení a pokynù
u nich uvedených. Dodrujme
pøedepsaný pøíkon tím, e
nepouijeme „silnìjší“ zdroj
(napø. tam, kde je uvedeno 60 W
nedáme árovku 100 W; mùeme
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zvýšenou pozornost vìnujme
teplu vznikajícímu pøi provozu
nìkterých zdrojù. Zvláštì
u halogenových árovek hrozí
nebezpeèí vznícení v blízkosti
umístìných lehce hoølavých
materiálù. Známe pøípad
natavení plastového dradla lupy
vznikající teplo mùe pøi dotyku
se zdrojem èi svítidlem citelnì
popálit

Nìkterá starší svítidla
zhodnotíme jednoduše tím, e
pouijeme jiné svìtelné zdroje.
Mùeme si také svépomocí upravit
smìr svìtelného toku. Napø.
vsunutím lesklé alobalové fólie do
stínítka zabráníme oslnìní
z pøímého pohledu na árovku.
I tady však pamatujme na
bezpeènost a pøed podobnými
úpravami odpojme svítidlo od
pøívodu elektøiny.
Stejnì tak jako je dùleitý výbìr,
je nutností udrovat svítidla èistá.
Rozhodnì se péèe o lampu, stínítka
a pøíslušenství vyplatí a projeví se
na kvalitì produkce svìtla.

5. OSVÌTLENÍ

MÍSTNOSTÍ

Jak je jistì patrné z celého
pøedchozího textu, neexistuje ádné
univerzální správné a platné øešení.
Pouití vhodného zdroje a svítidla
je v místnostech dáno charakterem
jejich vyuívání, velikostí prostoru,
barevném øešení místnosti,
moností vyuití denního osvìtlení
(jiné je to v místnostech s velkými
okny smìrovanými k jihu, jiné
v místnostech stínìných okolními
vysokými domy) a mnoha jinými
okolnostmi. S vìdomím toho
zmiòujeme pouze nìkteré obecné
platnosti a podtrhujeme individuální
pøístup k tvoøivému øešení.
Následující øádky proto vezmìme
jako inspiraci k opatøením, která by
mohla pomoci lépe vyuívat svìtlo.
Vstup do domu a bytu
Existuje mnoho zpùsobù, jak
osvìtlit vchod. Platí, e dobøe
osvìtlen by mìl být pøíchozí èlovìk.
Svìtlo také musí dobøe a ve
správném úhlu dopadat na klíèovou
dírku, aby se dala snadno nalézt.
Kvalitní osvìtlení zvonku a jmenovky jistì ocení kadý èlovìk. Pro
osvìtlení vstupních dveøí a prostoru
kolem nich je moné pouít èidlo
reagující na pohyb rozsvícením
svìtla. U tìchto èidel lze nastavit
úhel a vzdálenost jejich zábìru,
èasové rozmezí svícení (nìkolik
vteøin a desítky minut), a také to,
pøi jakém stupni intenzity

DOMU

A

BYTU

venkovního osvìtlení zaèínají
reagovat (je zbyteèné rozsvìcovat
ve sluneèném dni).
Rizikovým prvkem bývají vstupní
prosklené dveøe, kdy nemusí být
ihned patrné, je-li otevøeno nebo
ne, a tvoøí tak nebezpeènou
pøekáku. Snadnou pomocí je
kontrastní oznaèení (èervenou
lepící páskou) umístìné ve výši
cca 150 cm.
Pamatujme na dlouhou adaptaci
zraku pøi vstupu z osvìtlené ulice
do tmavé chodby. Stejnou dùleitost
má peèlivé osvìtlení schodù.
Vypínaè by mìl být nahoøe i dole,
a stejnì jako zábradlí by mìl
kontrastovat s barvou stìn. Dùleité
je osvìtlení po celé délce
schodištì, je také moné osvìtlit
schodišové stupnì ze strany, co
zdùrazní jejich hrany. Navíc by mìl
být první a poslední schod nebo
jakýkoli výškový rozdíl oznaèen
reflexním pruhem luté barvy.
Na veøejnì pøístupných místech
je to dáno zákonem stanovenou
vyhláškou è. 174/1994 Sb., kterou
se stanoví obecné technické
poadavky zabezpeèující uívání
staveb osobami s omezenou
schopností pohybu a orientace.
Předsíň
Je to místnost, kterou
návštìvník spatøí jako první.
Místnost, která ovlivòuje první
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dojem o bytì. I z tohoto dùvodu je
vyšší intenzita svìtla vhodnìjší ne
temné pøíšeøí, navíc pøi odchodu si
zase u velkého zrcadla ještì
naposledy kontrolujeme úpravu
odìvù. Místní osvìtlení vyuijeme
i pøi výbìru šatù ze skøínì. Zde je
moné pouít bateriová svítidla ke
krátkodobému pøisvícení. Bodové

svìtlo vedle telefonu v pøedsíni
pomáhá pøi hledání a volbì èísla.
Také je moné zakoupit telefon se
zvìtšenými èísly, anebo prostì
bìný telefonní pøístroj upravit.
Uiteèný je koberec, tzv. bìhoun,
který barevnì kontrastuje s okolní
podlahou a tvoøí tak nenápadnou
vodící linii.

1

3
3

2

Obývací pokoj
s jídelním koutem
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Obývací pokoj
Je zpravidla nejvìtší
a reprezentativní místností v bytì.
Celkové osvìtlení je èasto
zajišováno lustrem, zavìšeným nad
støedem místnosti. V nìm je moné
nahradit klasické árovky árovkami
halogenovými, tøeba s baòkou
v podobì plamínku svíèky. Je
moné pouít i kompaktní záøivky,
také rùznì tvarovaných banìk.
Dùleité je pøisvícení nìkterých
míst a koutkù - konferenèní stolek,
ètenáøské køeslo apod. Obvyklým
doplòkem bývá jedna vyšší
stojanová lampa s dolní výškou
krytu alespoò 120 cm. Jestlie je
vhodnì umístìna, mùe slouit i
k osvìtlení celkovému. Vynikající je
osazení kruhovou 24 W záøivkou,
tzv. typ volant.
Látková stínidla èasto
pouívaných starých svítidel
pohlcují mnoho svìtla.
Optickému èlenìní prostoru
mùe napomoci odlišná barva
jednotlivých stìn. I zde volíme
radìji svìtlé odstíny, tmavé by
svìtlo „pohlcovaly“. Barevnost
podlahové krytiny by mìla být
støídmá, protoe pestrý vzorek
mùe slabozrakého èlovìka plést
(zakutálené drobnosti splývají
s pestrými vzory, tmavý obrazec na
svìtlém koberci mùe budit dojem
pøekáky èi zneèištìní, aj.).

1

celkové osvìtlení zajišuje okno
s moností clonìní pøílišné
intenzity pomocí závìsu, dále
pak stropní svítidlo pro árovku
s velkým pøíkonem (100, 150 W)
nebo pro kompaktní záøivku
s barvou teple bílou

2

jednotlivé èásti pokoje mají
monost osvìtlení podle
charakteru provádìné èinnosti jídelní kout je osvìtlen
„stahovaèkou“, stínítko brání
oslnìní a zároveò dobøe smìøuje
svìtelný tok na stùl. Lampu je
moné osadit reflektorovou
árovkou nebo kompaktní
záøivkou. Je vidìt kontrast
nádobí a prostírání.

3

oba typy svítidel umoní vyuít
nepøímého osvìtlení odrazem od
stropu a okolních zdí. Zároveò
smìrují svìtlo na poadovaný
objekt - knihu, šití, … Lampa se
dvìma rameny - horní s regulací
intenzity, dolní polohovatelné,
tzv. bodový zdroj - je obzvláštì
doporuèována.
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Kuchyň
Potøebujeme dobøe vidìt na
pøípravu jídel, pøípadnì jejich
konzumaci. Celkové osvìtlení
vìtšinou zajišují záøivky, které by
barvu potravin nemìly zkreslovat.
Tomu vyhovují záøivky tøípásmové,
s barvou svìtla chladnì bílou.
Vhodná jsou také posuvná svítidla
na kolejnicích a vodících lištách,
u kterých mùeme nastavovat smìr
svícení. Menší záøivka na spodním
okraji horních skøínìk kuchyòské
linky dobøe osvìtlí pracovní desku.
U nìkterých bìných typù svítidel
v panelákových bytech je potøeba
jejich úprava k zamezení oslnìní staèí jejich zakrytí pøídavnou lištou
nebo do jejich krytu mùeme umístit
alobalovou fólii. Na jídelní stùl
dobøe posvítí tzv. stahovaèky,
závìsná stropní svítidla, kde
klasickou árovku mùe nahradit
reflektorová, a to i v provedení jako
záøivková. Samozøejmostí je rovnì
kvalitní osvìtlení sporáku,
a pøípadné barevné oznaèení jeho
ovládacích prvkù. Døez, jakoto
pracovní místo, které je
slabozrakými pouíváno více ne je
obvyklé, (napø. pøi nalévání tekutin
èi odmìøování sypkých polotovarù),
si dobré osvìtlení také zaslouí.
Výbìrem kontrastních barev
prostírání lze napomoci tomu, aby
byly dobøe rozlišitelné pøíbory,
nádobí, podloka a deska stolu.
Z tohoto pohledu jsou nevhodné

34

pestrobarevné ubrusy. Tmavé
pøedmìty lépe kontrastují se svìtlou
pracovní deskou a naopak. Stìna
za pracovní deskou mùe být
rozdìlena na nìkolik vìtších
barevných ploch, které opìt budou
kontrastní vùèi rùzným potravinám
a pøedmìtùm (sklenicím, hrnkùm
aj.). Uiteèné jsou i kontrastní
úchytky dvíøek. Další moností je
napø. pouívání prkének na krájení
s odlišnou barvou stran. Podle
potøeby pouíváme svìtlou èi
tmavou stranu. Pomùcek
usnadòující práci v kuchyni je
mnoho, vìtšina z nich však není
vyrobena pøímo pro zrakovì
postiené. Jsou k dostání v bìných
obchodech s kuchyòskými
potøebami.
1

celkové osvìtlení zajišuje okno
s roletou a stropní záøivkové
tìleso s barvou svìtla chladná
bílá

2

místní osvìtlení pracovních ploch
zajišují záøivky pod dolními
okraji skøínìk, pøíp. nástìnná
lampièka s moností pouití
kompaktní záøivky chladnì bílého
barevného tónu

3

všimnìme si kontrastu jasù
a barev velkých ploch stìn
a pracovní desky; kontrasty jsou
vyuity i v malièkostech jako jsou
madla skøínìk, prkénka, konvice
aj.

Kuchyň
1

2
3

Ložnice
Nevyaduje tak vysokou intenzitu
osvìtlení jako pracovní kouty
v bytì. Pøíjemnou atmosféru
docílíme pouitím nepøímého
osvìtlení odrazem o stìnu a strop.
Zavìšení lampièky na zdi zabrání
jejímu pøevrhnutí a na noèním stolku
pøitom zùstane místo na jiné

pøedmìty. Ète-li nìkdo v posteli
delší dobu (i kdy to zrovna oèím
neprospívá a nedoporuèejeme to),
potøebuje pochopitelnì vìtší
intenzitu svìtla. Vyhovují zejména
reflektorové árovky. Toaletní stolek
je umístìn tak, aby se maximálnì
vyuilo denní svìtlo. Šatna nebo
skøíò na odìvy mùe vyadovat
vlastní pøídavné osvìtlení.
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Dětský pokoj
Bývá místem pro hraní,
pracovnou i lonicí. Kadá z tìchto
èinností pochopitelnì vyaduje jiné
osvìtlení. Samozøejmostí je pouití
osvìtlení celkového a místního.
Z bezpeènostního hlediska stojí za
úvahu pouívání silnì se
zahøívajících árovek, od kterých
hrozí popálení, v krajním pøípadì
i vznik poáru. Vynikající jsou
svítidla se záøivkami 2D. Dávají
silné, ale mìkké svìtlo a nehøejí.
Dbejme na stabilitu svítidel. Pøi
delší práci, napø. psaní úkolù, mùe
být árovkové teplo pøíèinou
zvýšené únavnosti, klesá
soustøedìní a schopnost pøemýšlet.
Svítidla s barevnými ozdobnými
stínidly slouí k dekorativním
úèelùm, nikoli pro ètení. Pravidla
pro umístìní poèítaèù jsou zmínìna
v dalším textu.
Pracovna, pracovní kout
s počítačem
Èím je práce nároènìjší na
detail, tím kvalitnìjší musí být
osvìtlení pracovní plochy. Pøi
ruèních pracích (pletení, šití apod.)
je moné vyuít zvìtšovacích lup
s vlastním zdrojem svìtla.
Peèlivou volbu osvìtlení
vyaduje vyuívání kamerových
zvìtšovacích ètecích lup, u kterých
se písmo pøevádí na obrazovku
televize nebo pouívání poèítaèù
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slouící jako digitální ètecí lupy.
Je jisté, e práce u obrazovek je
spojena se zvýšenými zrakovými
nároky. Dochází zde k èastému
støídání pohledu z obrazovky na
klávesnici a dokumenty. To
zpùsobuje zrakové obtíe, napø.
bolesti oèí, slzení, pálení. Zásadnì
nevhodné je umístìní monitoru tak,
abychom pøi pohledu na obrazovku
mìli okno za zády nebo naopak
pøed sebou - za monitorem.
Nejvýhodnìjší umístìní pracovních
stolù je takové, aby svìtlo dopadalo
ze strany nebo shora. Pro umístìní
poèítaèù nejsou pøíliš vhodné
místnosti s okny ve dvou pøilehlých
stìnách, stejnì jako místnosti
orientované na oslunìné strany.
Pokud nelze jinak, pouijeme
zaclonìní.
Z hlediska umìlého osvìtlení se
doporuèuje vyuít nepøímého
osvìtlení - odrazem od stropu.
U pøímého osvìtlení jsou vhodná
svítidla s parabolickou møíkou
nebo lamelami ke sníení jasu
svítidla zamezující pøímému oslnìní
a odleskùm na obrazovkách
monitorù a jiných lesklých plochách,
napø. optických pomùcek. Jasy
dokumentù, klávesnice a obrazovky
by mìly být vyrovnané. Osvìtlované
plochy mají být matné, nikoliv
lesklé. Zvláštì pozor na sklenìné
desky na pracovních stolech.
Pro snaší zpracování textù
psanými na papíøe pomocí text -

editorù je moné vyuít vhodné
programy. Ty umoní rozdìlení
obrazovky monitoru do dvou oken v jednom je naskenovaný nebo
televizní lupou snímaný text,
v druhém oknì pøíslušný text-editor.
Nemusíme tak pøeostøovat zrak na
rùzné vzdálenosti jako pøi klasickém
pøepisování textù.
Koupelna
Je místností, kde vìtšinou
potøebujeme nejvíce svìtla. Je
tøeba svítit spíše na sebe ne na
zrcadlo. To zajistíme umístìním
svítidel po stranách zrcadla nebo
pouijeme zdroje do zrcadla pøímo
zapuštìné. Vybírejme svítidla, která
snesou vlhko a støíkající vodu - tzn.
s vyšším krytím (znaèeno IP>20).
Èastou chybou je „tradièní“
provedení koupelen kompletnì
v bílé barvì (dlaba, obklady, vana,
umyvadlo, ...). Víme ji, e barevnì
kontrastní vybavení koupelny
napomáhá k pøesnému urèení
polohy pøedmìtù, napø. tmavý
ruèník na svìtlém podkladì, barva
mýdla, lahvièek, podlahové
podloky atd. Lupa nebo
zvìtšovací zrcátko na skládacím
dráku pomáhá pøi holení, líèení
a jemnìjších kosmetických
úkonech. Stejnì jako na WC je
z hygienických dùvodù dùleité
dobøe osvìtlit podlahu.

Na závìr prohlídky bytu stojí za
zmínku slabozrakými lidmi bolestivì
ovìøený poznatek. Do míst, kde se
budeme èasto pohybovat, bychom
nemìli umisovat ádné nízké èi
zavìšené pøedmìty, které by mohly
pøekáet. Jakýkoli osamìlý, nízký,
nekontrastní pøedmìt (napø. konferenèní stolek) je nebezpeèný. To
platí zvláštì u lidí s omezením
zorného pole v dolní èásti. Do prostoru trèící, èi ve výši hlavy zavìšené pøedmìty, ji také leckdy
zabolely.
Vyuití znalostí kontrastu jasu
a barev mùe pomoci pøi aplikaci
oèních kapek. Mnoho slabozrakých
kapátko umístìné v tìsné blízkosti
oka nevidí. Je jisté, e pro sklenìné
èi plastové kapátko není bílý strop
dostateènì kontrastní. Tìm, kteøí
mají dobrou koordinaci a mohou si
oèní kapky aplikovat sami, nabízíme
zpùsob, jak si potøebný kontrast
zajistit: Svìtlo v koupelnì nechte
rozsvícené, v sousední místnosti
zhasnìte, postavte se do dveøí
koupelny tak, e jste oblièejem
obráceni do tmavé místnosti. Zvednìte kapátko nad oko. Zjistíte, e
se v kapátku odráí svìtlo z koupelny za Vámi, a e kapátko kontrastuje s tmavým stropem.
Takovýchto návodù a zkušeností
existují desítky, a i Vy urèitì nìjaké
ovìøené máte. Pokud si myslíte, e
by mohli pomoci i jiným lidem,
mùete se o své zkušenosti
a nápady podìlit prostøednictvím
kontaktù uvedených na konci
publikace.
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1 celkové osvìtlení vlhkotìsným
stropním svítidlem, které je
v tomto pøípadì osazeno
kompaktní záøivkou typu „volant“,
barvy svìtla teple bílé s podáním
barev Ra = 90 - 100

zrcadla buï trubicové lineární
záøivky stejné barvy svìtla jako
na stropì, nebo je moné pouít
trubicové árovky opìt ve
vlhkoodolném svítidle
3 kontrasní øešení ploch je
samozøejmostí

2 místní osvìtlení tvoøí podél

1

2

3

Koupelna
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Pro úplnost je pøipojena tabulka s doporuèenými hodnotami inten zity
osvìtlení. V tabulce uvádìná èísla ovšem vycházejí z mìøení u zdravých
ètyøicetiletých lidí, proto je v našem pøípadì povaujeme za orientaèní. Víme
ji, e slabozraký èlovìk potøebuje i 10x víc svìtla.

Hladiny osvìtlení doporuèené pro urèité vykonávané èinnosti

Støední hladina
osvìtlenosti
(lx)

Základní orientace pøi prùchodu místností, chodby, sklepy,
obèasný pobyt lidí

20 - 50

Jednoduchá orientace v místnosti pøi rychlejším pohybu,
hygienická zaøízení

50 -100

Domácnosti - dìtský pokoj

60 - 120

Domácnosti - kuchynì, jídelní kouty

75 - 150

Jednoduché práce v domácnosti

100 - 200

Domácnosti - obývací pokoj a místnosti podobného charakteru

150 - 250

Bìné práce v domácnosti, ehlení, ètení, kanceláøe, práce
u poèítaèe, práce s prùmìrnými poadavky na zrakový výkon

200 - 500

Jemná práce, uèební plocha, kreslení, práce s velkými poadavky
na zrakový výkon

500 - 1 000

Velmi jemná práce, zlatnické práce

1 000 - 2 000

Práce zvláštì jemné, operaèní sál

a 20 000

Zdroj: Èeská státní norma 36 0452
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6. JAK

UŠETØIT

ZA

SVÍCENÍ

Pøestoe dobré osvìtlení je tím
nejúèinnìjším zpùsobem zajištìní
kvalitní zrakové práce, pøipadá
mnoha lidem nákup a provoz
osvìtlení finanènì nároèný. Pojïme
si na tuto pøedstavu „posvítit“.
Jsou lidé, kteøí šetøí za elektøinu
tím, e pouští rádio potichu, vaøí na
sporáku zapnutém na nejmenší
stupeò,… Setkáváme se s mnoha
lidmi, kteøí ijí velmi šetrnì. Šetøí
své peníze i za elektøinu pøi svícení.
Ale je to skuteènì úspora? Šetøí si
tím i svùj zrak, kdy jej nutí pøi
nevhodném osvìtlení k vyšší
námaze?

Zdroj a jeho pøíkon (W)

Úspornost zdrojù se odvozuje
z toho, kolik elektøiny se pøi jejich
pouití pøemìní na svìtlo, tj. jaká je
jejich svìtelná úèinnost, neboli
mìrný výkon. Měrný výkon se urèí
tak, e se vydìlí veškeré svìtlo
zdroje - svìtelný tok (lumen, lm)
celkovým elektrickým pøíkonem
(Watt, W). Vyjadøuje se v hodnotì
lm/W. Èím vyšší èíslo, tím lépe
zdroj elektøinu vyuívá. V tabulce
uvádíme zdroje v bytì bìnì
pouívané.

Svìtelný tok (lm) Mìrný výkon (lm/W) *

Klasická árovka 60, 100

730, 1470

9 -14

Halogenová árovka 60, 100

800, 1600

13 - 16

Kompaktní záøivka 11, 20

600, 1200

55 - 60

Trubicová záøivka standardní 18, 36

1100, 2850

61 - 79

Trubicová záøivka tøípásmová 18, 36

1350, 3350

75 - 93

* uvedené hodnoty jsou zaokrouhlené
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V další tabulce srovnáváme
spotøebu bìných domácích
zaøízení. Vidíme, jak mùeme vyuít
1 kWh elektøiny v domácnosti, a jak

Zaøízení

dlouho mùeme dané elektrické
zaøízení pouívat za 1 korunu
(vycházíme z ceny 3,46 Kè/kWh sazba D 02, ZÈE 2002).

1 kWh se
Náklady na
Doba práce za
Pøíkon W
spotøebuje za 1 hodinu práce 1 Kè v hodinách
(spotøeba)
hodin a minut v Kè a hal.*
a minutách*

komp. záøivka

20

50 h

7 hal.

14 h 27 min.

poèítaè
+15' monitor

80
80

kadý
12 h 30 min

kadý
27 hal.

kadý
3 h 36 min.

barevná TV

90

11 h 7 min.

31 hal.

3 h 12 min.

árovka

100

10 h

35 hal.

2 h 53 min

HiFi vì

120

8 h 20 min.

42 hal.

2 h 24 min.

rychlovarná konvice

1 000

1h

3 Kè 46 hal.

17 min.

ehlièka

1 200

50 min.

4 Kè 15 hal.

14 min.

vysavaè

1 500

40 min.

5 Kè 19 hal.

11 min.

praèka

2 200

27 min.

7 Kè 60 hal.

8 min.

* uvedené hodnoty jsou zaokrouhlené
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Jak tedy skutečně ušetříme?
Ze sledování problematiky
úspornosti umìlého osvìtlení
bytových interiérù vyplývají nìkteré
závìry:
energetické a ekonomické
úspory lze v bytech dosáhnout
volbou svìtlých povrchù
a vnitøního zaøízení
minimální poøizovací náklady
jsou pøi árovkovém osvìtlení,
investiènì nejnároènìjší je
poøizování kompaktních záøivek
nejvyšší provozní náklady
vykazují árovky, výhodnìjší
jsou kompaktní záøivky
a nejlevnìjší provoz zajišují
trubicové tøípásmové záøivky
s el. pøedøadníkem
pøihlédnìme navíc k tomu, e si
mnoho slabozrakých svítí témìø
neustále ve všech místnostech
bytu, kterými procházejí
Z toho vyplývá, e nejsnaší
cesta k úspoøe je postupné
nahrazování árovek kompaktními
záøivkami. Není toti nutná výmìna
svítidel, jak je tomu pøi instalaci
lineárních záøivek.
Zde vidíme, e úspory za
elektøinu pøi osvìtlování jsou
skuteènì významné. Nic na tom
nemìní ani fakt, e spotøeba za
svìtlo je pøi celkovém odbìru 3 - 4
èlenné domácnosti jen nìkolik
procent. Podle informací
Západoèeské energetiky a. s.
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(internetové stránky, 2002) je
v domácnostech, kde se elektøina
pouívá i na vytápìní a ohøev vody,
spotøeba za osvìtlení pouze 2,6%.

7. NE
Ještì ne vyjdeme do obchodu
se svìtelnou technikou, je vhodné
si uvìdomit, co a kde chceme
osvìtlit. Podle úèelu a vlastních
nárokù na kvalitu si potom vybíráme
svìtelný zdroj, popø. svítidlo.
Z dosavadního textu je moné
struènì vyvodit èi zdùraznit nìkteré
nejpodstatnìjší informace:
kde je to moné, vyuívejme
denní svìtlo. Nejrovnomìrnìjší
intenzita v prùbìhu celého dne
je u oken na severní stranì
velká nabídka svìtelných zdrojù

VYJDEME

NAKUPOVAT

umoòuje zvolit si barvu svìtla
s ohledem na konkrétní zrakovou
vadu (viz. kapitola o barvì
svìtla). Za uváení stojí
vyzkoušet, jaká komu vyhovuje
u sdrueného osvìtlení, kde se
denní svìtlo doplòuje umìlým,
volíme radìji záøivkové tóny
chladnì bílé. Jinak se
doporuèuje vzhledem
k pøirozenému vjemu barvy pleti
vyuívat v bytech svìtelné zdroje
s teple bílým barevným tónem
svìtla a se stupnìm jakosti
podání barev 2 (Ra = 80 - 90)

Barva svìtla
(slovnì)

Teplota
chromatiènosti K

Barevné podání Ra

Klasická árovka

teple bílá

2 700

100

Halogenová árovka
trubicová pro
všeobecné osvìtlení

teple bílá

2 900 - 3 100

100

Halogenová árovka
12 V pro
všeobecné osvìtlování

teple bílá

3 000

100

denní

6 500

92 pøi úrovni >1 200 lx

chladná bílá

4 000

86

bílá

3 500

86

teple bílá

3 000

teple bílá extra

2 700

Svìtelný zdroj

Záøivky trubicové
s tøípásmovými
luminofory
(typ deluxe)

80

Pro snazší orientaci pøi nákupu jsou v tabulce uvedeny hodnoty nejen
záøivkových zdrojù. Všechny vyrábìné kompaktní záøivky vyuívaj í tøípásmové
luminofory, ale jednotlivé øady nemusí vdy pokrývat kompletní stupnici
odstínù bílé barvy svìtla. Nìkteré barevné odstíny jsou vynechá ny.
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obyèejné árovky pouijeme tam,
kde svítíme jenom obèas krátkou
dobu
volíme árovky s dvojitì vinutým
vláknem. Poznáme je podle toho,
e vlákno drí uprostøed jeden
nejvýše dva dráky
lepší rozloení svìtla ne èiré
árovky umoní árovky matné,
mléèné
halogenová árovka ve stolní
lampièèe poskytuje sice vysokou
intenzitu osvìtlení, ale její jasné
svìtlo soustøedìné na malý prostor mùe oslòovat a zpùsobovat
pøíliš vysoké kontrasty ploch. Je
lepší pouít rozmìrnìjších
svítidel s malým jasem
velmi nepøíjemné pro citlivé
nemocné oèi je kmitající svìtlo
starých a nevhodnì zapojených
záøivek. Proto pøipomínáme, e
všechny dobré vlastnosti záøivek
jsou dokonale vyuity v dobrých
svítidlech, zejména pøi pouití
elektronických pøedøadníkù.
Pøinejmenším se vyplatí
elektronický pulzní startér za cca
180 Kè (normální stojí 12-14 Kè)
záøivkám (i kompaktním)
s elektronickým pøedøadníkem
nebo el. startérem neškodí èasté
zapínání a vypínání (tj. více jak
4 x dennì)
kompaktní záøivky (KZ) vybíráme
podle toho, jestli poadujeme
jejich okamité rozsvícení. Ve
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sklepì, pøed schody nebo na
jiných nebezpeèných místech
volíme typy se studeným startem
(MINI - LYNX INSTANT apod.).
Pokud nám staèí pozvolný nábìh
chvíli po stisknutí vypínaèe
volme kvalitnìjší typy s teplým
startem a delší ivotností
KZ s nízkým povrchovým jasem
sniují monost oslnìní, osadit
se dají do svítidel, ve kterých je
zdroj vidìt
kupujme radìji kvalitní svìtelné
zdroje od znaèkového výrobce;
pøíliš levné a od neznámého
výrobce nemusí být kvalitní,
údaje o ivotnosti na jejich
obalech se vìtšinou nezakládají
na pravdì
chceme-li více svìtla, pouijeme
jeden silný zdroj namísto
nìkolika slabších.
Napø. 6 árovek po 25 W dodá
o 60 % ménì svìtelného toku,
ne jedna árovka 150 W. To
samé platí i o záøivkách
u svítidel si všímáme toho, kam
usmìròují svìtelný tok, na jaký
svìtelný zdroj jsou urèeny, jak
jsou stabilní a bezpeèná
prodavaè ve specializovaném
obchodì má vìtšinou více pøesnìjších informací a mùe nám
tak poradit lépe ne tam, kde
prodávají svìtelné zdroje mezi
rohlíky.

8. ÈÍM
Pro vyuití dosud zmíòených
informací nabízíme následující
postup:
Uvìdomit si, e je možné využít
sebemenší zrakový vjem tím, e
si:

ZAÈÍT?

Pokud nám více svìtla
nepomohlo, postupujme dále:
vyhovuje nám naopak sníit
intenzitu svìtla? (zacloníme si
okna, pouijime ménì výkonný
zdroj)

prostøedí kolem sebe uzpùsobím
podle své potøeby a moností

pokusme se najít moný zdroj
oslnìní

z prostøedí umím vybrat, najít
a pouít takové zrakové podnìty,
které dokái vidìt

zkusili jsme jinou barvu svìtla
zdroje?

zajistím vhodné pomùcky a umím
je pouívat
Zjistit, jestli tam, kde
potřebujeme, je vhodné množství
světla.
Vezmìme si dobrou, stabilní
pøenosnou lampièku s 60 W
árovkou nebo jiným zdrojem tomu
odpovídajícím a prodluovací šòùru.
Na potøebných místech a pøi
obvyklých èinnostech si lampièkou
pøisvítíme k osvìtlení dosavadnímu,
a to pøes den i v noci.
Pokud nám více svìtla vyhovuje,
znamená to:
pøemístit svítidla nebo dokoupit
nová a osadit je kvalitním
zdrojem
pøesunout pracovní místo k oknu

je kontrast jasù a barev
dostaèující? (nepomùe nám
napøíklad tmavá barva ubrusu
pod bílými talíøi? Vyzkoušeli
jsme si pøi ètení poloit na
noviny barevnou - tøeba lutou fólii?)
venku èastìji ne v místnosti je
moné vyuít speciálních
barevných filtrových brýlí. Filtry
zamezují oslòování, èlovìk vidí
jasnìji, mohou pøispìt k lepšímu
vnímání kontrastu. Osvìdèují se
pøi konkrétních oèních
onemocnìních, zvláštì
sítnicových, ale napø. i pøi
šedém a zeleném zákalu
máme vhodné brýle nebo lupu?
(Kdy nám naposled lékaø pøedepsal nové brýle? Kdy jsme
zkoušeli jinou lupu? Neodráí se
v lupì svìtlo? Máme lupu ve
správné vzdálenosti od oka a od
textu? Není vlastní osvìtlení
lupy rušivé èi oslòující? …)
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Když nám přesto zrakové
postižení nedovoluje dělat činnosti
jako donedávna, vyzkoušejme jiné
cesty a možnosti.
v pøípadì výpadkù v zorném poli
je výhodné uèit se cílenì
vyuívat ménì poškozené èásti
sítnice (nácvik tzv. excentrického
nebo té mimomakulárního
vidìní). Místem nejostøejšího
vidìní je sice makula, ale pokud
je poškozená, musíme vyuít jiné
èásti sítnice. Èím blí makule
tím lépe. Je nutné se takové
místo nauèit vyhledávat - jak
natoèit hlavu, kam stoèit oèi, jak
pohybovat textem a jiné detaily
vjemy, plynoucí z pouívání
poškozeného zraku, je moné
uèit se lépe doplòovat vjemy
sluchovými (máme-li sluchadla,
pouíváme je správnì?)
a hmatovými
i èlovìk, který je schopen vnímat
pouze svìtlo a smìr, ze kterého
vychází, jej mùe vyuít pro svoji
orientaci v prostoru. Vidí napø.
kde jsou v místnosti okna, stejnì
tak mu pomùe zorientovat se
rozsvícená lampièka. Pøi chùzi
noèním mìstem mùe být
orientaèním znakem svìtlo
podchodu, do kterého chce jít,
apod.
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Dokud to jde, budujme svoji
zrakovou paměť.
Zraková pamì se utváøí delší
dobu zkušeností pøi pouívání
a vyuívání zraku. Zraková pamì
dìtí je menší ne u dospìlých. Není
potøeba bát se pouívat zrak i pøi
jeho pøípadném postupném
zhoršování. I s minimem zrakových
vjemù nám vytvoøené zrakové
pøedstavy toho pomohou rozpoznat
více a rychleji.
Nezapomeňme, že na
všechno nemusíme přicházet
sami. Můžeme si nechat
poradit.

9. ...

A

NA

ZÁVÌR

Samozøejmì, e ne všechny
problémy lze øešit úpravou
osvìtlení. Neexistuje jedno
univerzální „nejlepší“ øešení. Pøi
hledání kvalitního osvìtlení „šitého
na míru“ danému prostøedí
a osobám v nìm pobývajícím je
dùleitý pruný a tvoøivý pøístup
a mnoho trpìlivosti pøi zkoušení. Ke
skuteènì kvalifikovanému návrhu
osvìtlení doporuèujeme kontaktovat
profesionální svìtelné techniky
a bytové architekty. Zároveò doporuèujeme být v kontaktu i se svým
oèním lékaøem, oèním optikem,
optometristou i s pracovníky
Tyfloservisu, èi jiných støedisek
zabývajících se sociální rehabilitací.
Je na místì s nimi konzultovat své
potøeby, potíe, ale i nápady
a øešení s cílem maximálního
vyuití svých zrakových moností.
K vašemu úsilí při nalézání
a učení se novému přejeme
mnoho odvahy a trpělivosti.
Vždyť platí, že když se něco
podaří, člověk nelituje dřiny.
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