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Obývák
Obývací pokoj má mnoho funk-

cí, které se navíc liší rodinu od rodiny. 
Obývák slouží nejčastěji k odpočinku, 
k setkávání s rodinou nebo přijímání 
návštěv. 

Někdy potřebujete zajistit dostateč-
né osvětlení pro čtení nebo pro slav-
nostní událost, jindy chcete vytvo-
řit klidnou atmosféru pro odpočinek 
nebo sledování televize. Proto jde z 
hlediska osvětlení o celkem náročnou 
záležitost. Také zde hraje velmi důleži-
tou roli vzhled svítidel. 

Do obývacího pokoje se doporučuje 
kombinace více typů. Centrální, nejlé-
pe přisazená stropní svítidla zajistí cel-
kové osvětlení prostoru. U místností s 

dostatečnou světlou výškou (více než 
3 metry) se doporučují svítidla závěs-
ná. Stojací nebo nástěnné lampy se 
pak používají buď pro zvýšení hladi-
ny osvětlení pro čtení (požadavek je 
alespoň 200 luxů), nebo pro zajištění 
intimní atmosféry (například u svítidel 
svítících nepřímo – do stropu). 

Pro vytváření různých světelných 
atmosfér je vhodné vybavit místnost 
systémem regulace osvětlení (stmíva-
či).

Část osvětlení má být v provozu kvů-
li zrakové únavě i při sledování TV. 
Sledování televize v úplné tmě nebo 
čtení při nedostatečné hladině osvět-
lení je nejčastějším prohřeškem proti 
našemu zraku.

Kuchyně
Kuchyně je především pracov-

ním prostorem, proto se tu na prv-
ním místě řeší spíše technické para-
metry (dostatečná osvětlenost) a až 
pak atmosféra a design. V kuchyni se 
doporučuje kombinovat centrální 
stropní svítidlo se svítidly umístěný-
mi pod horní řadou skříněk kuchyň-
ské linky. 

Pokud je součástí kuchyně pracov-
ní ostrov, může funkci centrálního 
osvětlení plnit svítidlo nad ním. Dal-
ším prvkem, který se v kuchyních 
často uplatňuje a vyžaduje osvětle-
ní, je barový pult. Zejména pokud 
je často využíván i ke stolování, spí-
še než bodové osvětlení sem vol-

te závěsné svítidlo, které poskytne 
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 potřebuje-
te dosáhnout osvětlenost 500 luxů, 
musí být instalovaný světelný tok 
minimálně 500 lumen na metr čtve-
reční osvětlované plochy.    -lm-

Jaké osvětlení volíme v bytě


