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Kuchyně je především pracovním 
prostorem, proto se tu na prvním 
místě řeší spíše technické paramet-
ry (dostatečná osvětlenost), a až pak 
atmosféra a design. 

V kuchyni se doporučuje kombi-
novat centrální stropní svítidlo se 
svítidly umístěnými pod horní řadou 
skříněk kuchyňské linky. Pokud je 
součástí kuchyně pracovní ostrov, 
může funkci centrálního osvětlení 
plnit svítidlo nad ním. 

Dalším prvkem, který se v kuchy-
ních často uplatňuje a vyžaduje 
osvětlení, je barový pult. Zejména 
pokud je často využíván i ke stolo-
vání, spíše než bodové osvětlení sem 
volte závěsné svítidlo, které poskyt-
ne dostatečné osvětlení podávaných 
pokrmů a nápojů. 

V kuchyni je obzvláště důležité věr-
né zobrazení barev, proto volte zdro-
je s co nejvyšším indexem podání 
barev (CRI) – ideálně 100.

Hladina osvětlení pracovní des-
ky by měla dosahovat až 500 luxů. 
Pokud nemáte k dispozici výpočet 
osvětlení, je možné stanovit osvět-
lenost alespoň orientačně přes svě-
telný tok zdroje (na obalu udávaný v 
lumenech). 

Pokud tedy potřebujete dosáhnout 
osvětlenost 500 luxů, musí být insta-
lovaný světelný tok minimálně 500 

lumen na metr čtvereční osvětlova-
né plochy.

Místnost, kde se věnujeme převáž-
ně jídlu, by měla mít osvětlení, kte-
ré takovému účelu odpovídá. Jde 
především o vytvoření odpovídající 
atmosféry i dostatečného osvětlení 
jídelního prostoru. 

Ideální je umístění svítidla přímo 
nad jídelní stůl. Můžete použít sví-
tidlo přisazené, nebo závěsné. Cel-
kové osvětlení prostoru a vytvoření 
vhodné atmosféry pak mohou zajis-
tit svítidla nástěnná. Pokud je jídel-
na propojena s kuchyňským koutem, 
dbejte na sladění osvětlení v obou 
prostorech. 

Volte světelné zdroje s vysokým 
indexem barevného podání. A pozor, 
u lesklých povrchů desky jídelního 
stolu může dojít k oslnění světlem 
odraženým od této desky.

Rada odborníka zní: Závěsná sví-
tidla nad jídelním stolem instalujte 
tak, aby při vstávání od stolu nedo-
cházelo ke kolizi se svítidlem. 

Spodní část svítidla by měla být 
zhruba 70 centimetrů nad deskou 
stolu. Záleží však na výšce stolují-
cích – těleso svítidla by nemělo brá-
nit pohledu do očí. Dobrým řešením 
tak jsou lustry, které lze polohovat, 
a také ty, co mají zdroj, u něhož lze 
volit intenzitu a směr světla. -lm-

Osvětlení kuchyně 
a jídelny podle funkcí


