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ABSTRAKT 

Práce shrnuje základní světelně technické parametry, principy vizuální a nevizuální 

fotorecepce a dopady osvětlení na organismus. Několik kapitol je zaměřeno na mechanismus, jímž 

světlo ovlivňuje hladinu hormonů a cirkadiánní rytmus organismu. V návaznosti na osvětlovací 

soustavy je zvážen také dopad elektromagnetického záření, spojeného s jejich ovládáním, na 

organismus. Stručně popsány jsou nabízené systémy zakládající na chytrých LED zdrojích nebo na 

chytrých vypínacích prvcích. Výsledkem práce je zvolení řešení nejvíce odpovídajícího původním 

požadavkům zadavatele. 
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ABSTRACT 

The paper summarizes the basic light-technical parameters, the principles of visual and non-

visual photoreceptions and the effects of light on the organism. Several chapters focus on the 

mechanism by which light affects hormone levels and the circadian rhytm of the organism. In 

relation to the lighting system, the impact of electromagnetic radiation, associated with the controls, 

on the body is also considered. Briefly described are systems based on smart LED light sources or 

smart switches. The result of the thesis is to choose the solution that best suits the requirements of 

the contracting authority. 
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1 ÚVOD 
S rostoucím množstvím času tráveného v prostorách s umělým osvětlením začalo být patrných 

mnoho dopadů kvality osvětlení na člověka. Dlouhodobý výzkum v této oblasti by zajisté přinesl 

další poznatky, přesto již nyní je známa spousta onemocnění a zdravotních komplikací, které 

mohou být způsobeny právě nevhodným osvětlením. 

Správně dimenzovaná osvětlovací soustava může pomoci předcházet spoustě těchto problémů, 

pomoci k psychické i fyzické pohodě a kondici. Nejlepší možné osvětlení je osvětlení přirozené, 

cílem tedy je umělé osvětlení tomu přirozenému co nejvíce přiblížit. Proto se v posledních letech 

začalo rozšiřovat biodynamické osvětlení, někdy také nazývané algoritmické, nebo tzv. „human 

centric lighting“, které umožňuje změnu teploty chromatičnosti a intenzity světla. Největší přínos 

lze očekávat v místnostech bez oken a přístupu denního světla. Přechází se také k používání 

modernějších světelných zdrojů, LED a OLED, jež jsou stále optimalizovány. Důležitým faktorem 

u těchto světelných zdrojů je jejich chování v modré oblasti spektra, zda je obsažena tzv. modrá 

špička, nebo zda je potlačena. 

Střídání dne a noci je, a vždy bylo, synchronizačním prvkem biologických hodin živočichů i 

rostlin. Přirozená reakce organismu na tmu je příprava k odpočinku a ke spánku, naopak reakcí na 

denní světlo je zrychlení metabolismu, zvýšení pozornosti a chuť k větší aktivitě.  

Dopadem světla na organismy se zabývá spousta lékařských, technických, veterinárních a 

agronomických publikací. Budují se osvětlovací systémy přispívající k růstu rostlin, nebo kliniky 

zabývající se fototerapií. Pojďme do tak zajímavého tématu trochu nahlédnout. 
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2 SVĚTLO 
Je řada různých pohledů, jak na světlo nahlížet, podle úrovně znalostí. Slovy lze říct, že světlo je 

především klíčovým faktorem pro získání informací o okolním světě pomocí zraku. Na intenzitě, 

barvě a charakteru osvětlení závisí zraková pohoda, rychlost a namáhavost s jakou jsme schopni 

informace získat a zpracovat a přesnost, respektive rozlišení detailů, které jsme schopni vnímat. 

Za světelné záření, respektive světlo, je označováno viditelné (optické záření), které je 

zhodnoceno zrakovým orgánem pozorovatele, pro každého pozorovatele s individuální citlivostí. 

Udávaná spodní hranice viditelných vlnových délek je 360 až 400 nm. Záření s menší vlnovou 

délkou je označováno za ultrafialové. Horní hranice viditelnosti je mezi vlnovými délkami 760 až 

830 nm. Toto rozdělení je uvedeno v knize Světlo a osvětlování [1]. Spektrální citlivost je pro 

každého individuální, jako standard je používána křivka V(λ), která popisuje spektrální citlivost 

oka normovaného pozorovatele. 

Podle vlnových délek lze přiřadit světlu barvu. Lidské oko ve slunečním záření dokáže 

rozeznat asi 128 barevných odstínů, respektive tónů, při plném denním světle až 160 barevných 

tónů. Barevný tón je označení pro kvalitativní rozlišení spektrálních barev, tedy barev obsažených 

ve spektru slunečního záření. Další kategorií jsou barvy nespektrální, označované jako barvy 

purpuru, které vznikají smísením barev z opačných částí spektra, červené a fialové, [1]. 

Dalším možným rozdělením barev je jejich klasifikace na pestré a nepestré barvy. Mezi pestré 

jsou řazeny všechny barvy spektrální spolu s barvami purpurovými, mezi barvy nepestré se řadí 

všechny odstíny šedé, od bílé až po černou. Dvojice barev, jejichž vzájemným smísením vznikne 

barva nepestrá, jsou nazývány komplementární (doplňkové) barvy, [1]. 

Z hlediska psychologicky navozovaného pocitu jsou barvy rozdělovány na teplé a studené. 

Mezi teplé patří například červená, oranžová a žlutá. Mezi studené pak modrá, zelená, fialová. 

Důležité, pokud se bavíme o barvě, je rozlišovat, zda hovoříme o barevných vlastnostech 

předmětů, koloritě, nebo o barevných vlastnostech světla, chromatičnosti. Chromatičnost je dána 

spektrálním složením světelného záření ze zdroje, zatímco kolorita na chromatičnosti závisí, ale je 

dána navíc i spektrální propustností a odrazností materiálu. Protože vnímáme barvu povrchu, 

koloritu tak neovlivní pohltivost, protože pohlcené záření nijak nevidíme, [1]. 

2.1 Základní veličiny popisující umělé osvětlení 

Pro popis základních veličin je čerpáno ze skript [2], zabývajících se světelně-technickými 

výpočty. 

Zdroj světla generuje zářivý tok Φe, udávaný ve wattech, značí výkon přenášený zářením, jako 

množství zářivé energie Qe přenesené za jednotku času t, 

  (W;W.s,s). (2.1) 

Schopnost zářivého toku vyvolat zrakový vjem je označována jako světelný tok Φ. Jednotkou 

je 1 lumen (lm). Při přepočtu zářivého toku na světelný 1 W monochromatického záření o vlnové 

délce 550 nm je přeměněn na světelný tok 680 lm. Tato hodnota odpovídá maximální dosažitelné 

světelné účinnosti 680 lm/W. Právě pro monochromatické záření o vlnové délce 550 nm je lidské 

oko nejvíce citlivé.  

dt

dQe
e 
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Další důležitou veličinou pro popis vlastnosti světelných zdrojů je prostorový úhel Ω, přestože 

tato veličina nevypovídá nic o světelných vlastnostech světla. Prostorový úhel 1 sr odpovídá úhlu, 

který na povrchu jednotkové koule vytne plochu 1 m2, 

  (sr;m2,m), (2.2) 

kde Sr je velikost plochy vytnuté kuželem na povrchu koule o poloměru r. 

Svítivost I světelného zdroje v daném směru je dána poměrem množství světelného toku 

vyzařovaného ve směru osy elementárního prostorového úhlu a velikostí tohoto úhlu, 

  (cd;lm,sr), (2.3) 

udávaná v kandelách, kde dΦ je světelný tok vyzařovaný do prostorového úhlu dΩ. Standardní 

způsob zakreslování křivek svítivosti svítidel je do polárních nebo pravoúhlých souřadnic, jejichž 

základ je vytvořen pro zdroj se světelným tokem 1000 lm. 

Osvětlenost plochy, respektive intenzita osvětlení E, je dána podílem světelného toku 

dopadajícího na plochu a velikostí této plochy, 

  (lx;lm,m2), (2.4) 

kde dΦ je dopadající světelný tok, dS velikost plochy, na kterou světelný tok dopadá. 

Pokud zdroj rovnoměrně vyzařuje do celého prostoru, nebo aspoň do uvažovaného 

poloprostoru, lze pro výpočet osvětlenosti, která je způsobena kolmo dopadajícím světlem, využít 

tzv. čtvercový zákon, jindy označovaný jako kvadratický zákon, který říká, že osvětlenost klesá se 

čtvercem rostoucí vzdáleností l od zdroje světla, tedy podle vztahu: 

  (lx;cd,m). (2.5) 

Pokud paprsky nedopadají na osvětlovanou plochu kolmo, používá se pro výpočet osvětlenosti 

Lambertův zákon. S respektováním úhlu dopadu světla α osvětlenost odpovídá: 

  (lx;cd,°,m). (2.6) 

Světlení M odpovídá podílu světelného toku Φv vyzařovaného z plochy a velikosti této plochy. 

  (lx;lm,m2). (2.7) 

Pro dané místo plochy lze stanovit jas pro určitý směr: 

  (cd.m-2;lm, m2,sr,°), (2.8) 

2r

Sr




d

d
I



dS

d
E




2l

I
E 

2

cos

l

I
E




dS

d
M v





cos

2




ddS

d
L



  2 Světlo 

 

 

15 

kde Φ je světelný tok, dS je elementární plocha, z níž světelný tok vychází, kterou prochází nebo 

na niž dopadá, a dS.cosα je průmět elementární plochy dS do roviny kolmé ke směru osy úhlu dΩ. 

Světelné množství vycházející ze zdroje, tedy násobek světelného toku zdroje a doby, kdy je 

tento zdroj aktivní, lze stanovit podle vztahu, 

  (lm.s;lm,s). (2.9) 

Plošnou hustotu světelného množství, respektive součin osvětlení a délky časového rozmezí 

s tímto osvětlením, je označováno jako osvit, H. Pro výpočet platí: 

  (lx.s;lm.s,m2). (2.10) 

Efektivitu světelného zdroje ve využití elektrické energie k vyzáření světelného toku udává 

měrný výkon. Matematicky odpovídá podílu vyzářeného světelného toku a příkonu elektrické 

energie světelného zdroje, tedy: 

  (lm.W-1;lm,W), (2.10) 

kde P je příkon světelného zdroje a Φ je vyzářený světelný tok. 

2.2 Teplota chromatičnosti 

Teplotou chromatičnosti jsou popisovány teplotní zdroje světla. Teplota chromatičnosti, Tc, 

odpovídá termodynamické teplotě, kterou by při vyzařování světla stejné barvy mělo absolutně 

černé těleso. Pro ostatní světelné zdroje je užívána náhradní teplota chromatičnosti.  

V přírodě přirozeně denní světlo má ráno teplejší barvu, tedy nižší teplotu chromatičnosti než 

během dne, a večer se opět teplota chromatičnosti snižuje a osvětlení má teplejší barvu. Tento fakt 

je způsobem různým rozptylem světla v atmosféře. Modré světlo se rozptýlí po kratší dráze 

prostupu atmosférou než světlo červené, proto ráno a večer kdy sluneční záření musí překonat větší 

bariéru, je objektivně potlačeno v části spektra s menší vlnovou délkou. 

Tímto vznikla přirozená vazba mezi teplotou chromatičnosti a intenzitou osvětlení, 

označována jako fylogenetické přizpůsobení zraku. Aby osvětlovaný prostor působil příjemně, 

musí být zachována určitá rovnováha mezi intenzitou osvětlení a teplotou chromatičnosti. Tuto 

skutečnost respektuje tzv. Kruithoffův diagram, zpracovaný roku 1941. Ovšem následné výzkumy 

nepotvrdily platnost tohoto diagramu. To ale nic nemění na faktu, že je stále hojně užíván jako 

názorná ilustrační pomůcka. Teplota chromatičnosti je jedním z mála parametrů, jehož dodržení 

pro osvětlování vnitřních prostor, vyjma sportovišť, není vyžadováno normou.  

Atmosféru prostředí se studeně působícími tóny stěn lze užitím zdroje teplé bílé neutralizovat, 

stejně tak jako teplé tóny stěn lze neutralizovat osvětlením studenou bílou. Ovšem pro zvýraznění 

a příjemné působení teplých tónů je vhodné také osvětlit prostor světlem s nižší teplotou 

chromatičnosti, a tedy teplejší bílou, a nápodobně pocitově chladné prostředí osvětlit zdrojem 

studenější bílé. 
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2.3 Index podání barev 

Index podání barev je kvalitativním hodnocením schopnosti světla věrně podat barvy. Získává se 

porovnáním zkoumaného světelného zdroje se zdrojem smluveným. Dříve bylo využíváno 

porovnání různých barevných vzorků, s rozvojem počítačové techniky však stačí porovnat spektra 

světelných zdrojů a simulovat jejich vliv při známé spektrální odraznosti barevných vzorků. 

Snadno pochopitelným a dobře použitelným je všeobecný index podání barev Ra, označující 

věrnost podání barev číslem od 0 do 100, přičemž 0 značí neschopnost rozeznat barvy a 100 

naprosto věrné podání barev. Nevýhodou tohoto ukazatele je nemožnost zjistit velikost posunu 

vjemu jednotlivých barev. Hodnota indexu podání barev je předepsána normou pro široké spektrum 

definovaných zrakových činností. Pro většinu vnitřních prostor je minimální předepsaná hodnota 

indexu podání barev Ra ≥ 80. Použité osvětlení není jediným faktorem ovlivňujícím skutečné 

podání barev v prostoru, neméně důležité jsou vlastnosti stěn a stropu, především jejich spektrální 

odraznost. Barva stěn by tak měla být volena s ohledem na tuto skutečnost, aby celkový index 

podání barev neklesl pod hodnotu 80. Pro stěny a strop obytných prostorů je vhodné použít bílou 

nebo decentní, světlé, pastelové barvy. Dalším benefitem užití světlých stěn, tedy stěn odrážejících 

velkou část dopadajícího světla, je postačující užití úspornější světelné soustavy než v případě stěn 

s velkou pohltivostí. Je dobré vědět, že index podání barev nemusí přesně vypovídat o kvalitě 

podání barev, je to pouze porovnání se smluveným zdrojem. Je to však dobré vodítko, přestože 

drobně znevýhodňuje například LED osvětlení, [1]. 

Ve světě je mimo všeobecného indexu podání barev využíváno ještě několika indexů, 

například CRI, CQS, MCRI, FCI, GAI, CCRI a dalších. Tyto označují: 

CRI – color rendering index, CQS – color quality scale, MCRI – memory color quality metric, 

FCI – feeling of contrast color rendering index, GAI – gamut area index, CCRI – categorical color 

rendering index. 

Subjektivně uživatelé hodnotí tzv. vizuální čistotu prostoru, která souvisí nejen s indexem 

podání barev ale i s intenzitou osvětlení. Platí, že pro náročnější zrakové úkoly je vhodná vyšší 

hladina osvětlenosti a lepší podání barev, ovšem pokud není vysoká věrnost podání barev nutná, je 

možné dosáhnout stejné vizuální čistoty prostoru použitím světelného zdroje s nižším indexem 

podání barev, ovšem s vyšší osvětleností. 

Lidský zrak má schopnost adaptovat se na změnu spektrálního složení osvětlení, chromatickou 

adaptaci, umožňující vnímat barvu předmětů jako stejnou, přestože spektrální složení osvětlení je 

odlišné. Pozorovatel má v paměti, jak má vypadat velká část věcí, a jeho zrak je schopen se správně 

adaptovat do doby, kdy jsou předměty osvětleny jedním světelným zdrojem. Výrazný rozdíl barev 

je patrný, pokud je předmět osvětlen současně zdroji světla s velmi rozdílným spektrem, respektive 

s velmi rozdílnou teplotou chromatičnosti. Proto není při návrhu osvětlení vhodné v jednom 

prostoru užívat svítidel s výrazně rozdílnou teplotou chromatičnosti. 

Velmi dobře je možné obrovskou schopnost adaptace oka rozdílným světelným podmínkám 

pozorovat z fotografie. Pokud je teplota chromatičnosti nastavena například na místnost osvětlenou 

žárovkami, tedy teplou bílou o teplotě chromatičnosti 2700 K, a na fotografii je pohled do okna do 

denního světla, bude denní světlo vypadat úplně modře, naopak při nastavení na denní světlo bude 

žárovkové světlo oranžové. 
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2.4 Fotorecepce 

Schopnost registrovat světelné podměty se nazývá fotorecepce. U živočichů je tato schopnost 

zajištěna přítomností zrakového pigmentu, který je citlivý na světlo. Molekuly takového pigmentu 

jsou schopny absorbovat světelnou energii v podobě fotonů. Následně enzymy a signální molekuly 

zprostředkují změnu světelného podmětu na elektrický signál. Tento proces je nazýván 

fotoelektrická transdukce. Další informace je možné nalézt v diplomové práci Fotorecepce 

živočichů, [3]. 

Vidění zprostředkovávají v oku různé typy receptorů. Nejčastější rozdělení je na tyčinky a 

čípky. Tyčinky zprostředkovávají noční (skotopické) vidění a čípky denní (fotopické) vidění. 

K nim lze ale přiřadit ještě cirkadiánní čidlo, jako třetí druh receptorů, citlivý na modrou barvu.  

Aby bylo toto tvrzení upřesněno, stačilo by rozdělení na tyčinky a čípky. V membráně tyčinek 

je obsažený zrakový pigment, rodopsin, který se skládá z molekul retinolu, které pohlcují světlo. 

Rodopsin je vázán na opsin, což je integrální membránový protein. Chemický princip fungování je 

podrobně popsán v diplomové práci [3],  která v informacích odkazuje na velké množství zajímavé 

odborné literatury. Čípky potřebují pro svou funkci větší množství světla. Obsahují tři barevné 

receptory, každý z nich citlivý na jinou barvu, které se liší obsaženým typem fotopsinu, tedy 

bílkovinné části zrakového pigmentu. Teorii tří receptorů, označovanou jako trojkomponentní, 

publikovali Young a Helmholtz. Jeden receptor je citlivý na barvu zelenou, druhý na červenou a 

třetí na modrou. Pigmenty v nich obsažené jsou chlorolab, erytrolab a cyanoloab. Celkový barevný 

vjem je pak tvořen smísením vjemů z těchto tří receptorů. Toto rozdělení je uvedeno například 

v diplomové práci Fotobiologická bezpečnost světelných zdrojů a osvětlovacích soustav, [4]. 

Pro cirkadiánní rytmus je nejdůležitější receptor modré barvy. Mechanismus fungování a 

citlivost cirkadiánního čidla je diskutované a zkoumané téma, k většímu pokroku v této oblasti 

došlo teprve na začátku minulého desetiletí, kdy v roce 2001 Brainard a Thapan nezávisle na sobě 

sestavili citlivostní funkci C(λ), která udává spektrální závislost míry potlačení hladiny melatoninu, 

[5]. 

Obdobně k spektrální citlivosti normálního fotometrického pozorovatele, V(λ), lze použít pro 

korigování luxmetru spektrální citlivost cirkadiánní C(λ). Měřením takto korigovaným luxmetrem 

je získána cirkadiánní osvětlenost. Podle [6] lze určit cirkadiánní účinnost acv, pokud známe 

spektrální rozložení výkonu světelného zdroje X(λ) ze vztahu: 

  (-), (2.11) 

kde Km je maximální světelný účinek monochromatického záření. 

Díky tomuto vztahu je možné určit nikoli fotometrické účinky svítidla, ale jeho cirkadiánní účinky 

a porovnat různé světelné zdroje z hlediska jejich dopadu na člověka. Problém však je ve spektrální 

cirkadiánní citlivosti, její průběh totiž není přesně znám a zatím je stále zkoumán. V časopise 

Světlo je navržen index cirkadiánního aktivačního účinku pro světlo CIE D65, které by mělo 

odpovídat dennímu světlu 6500 K.  

 










780

380

780

380

)()(

)()(

))((







dVXK

dCXK

Xa

m

m

cv



  2 Světlo 

 

 

18 

Ten by byl vypočítán ze vztahu: 

   (-). (2.12) 

Pro referenční denní světlo CIE D65 má tento index hodnotu rovnou 100. Minimální vliv na 

posun cirkadiánního rytmu mají monochromatická světla žluté, oranžové nebo červené barvy. 

Například pro červenou diodu vydávající světlo o vlnové délce 630 nm má index cirkadiánního 

aktivačního účinku hodnotu 0,4, pro nízkotlakou sodíkovou výbojku 0,2. Naopak nejvyšší 

aktivační účinek má monochromatické modré světlo, například pro modrou zářivku má tento index 

hodnotu 740, pro modrou diodu se světlem o vlnové délce 450 nm pak 875, [7]. 

 Pro synchronizaci cirkadiánního čidla i umělým osvětlením bylo při snaze přiblížit se dennímu 

světlu vyvinuto tzv. NASLI, Natural Spectrum Lighting, tedy plnospektrálním světlo, které má 

index podání barev 91 až 100, teplotu chromatičnosti denního světla od 5500 do 6500 K a index 

cirkadiánního aktivačního účinku od 75 do 115. Tato světla jsou vhodná například pro léčbu 

sezónních depresí nebo některých poruch spánku, jak je popsáno v podkapitole 2.6., pokud jsou 

použita ve správnou dobu. Dokonce jsou přímo prodávána jako zdravotnická svítidla, obvykle jako 

mobilní plnospektrální fototerapeutická svítidla, [6], [7], [8]. 

2.5 Adaptace oka 

Aby nedošlo k poškození oka a zároveň bylo možné vidět téměř po tmě, při osvětlenosti pouze 

0,25 lx, ale i v jasném světle, při osvětlenosti až asi 105 lx, je nutné, aby oko mělo možnost 

adaptovat se k těmto změnám. Důležitá je tedy schopnost oka přecházet mezi dvěma hlavními typy 

receptorů, tedy tyčinkami a čípky. Čípky jsou citlivé až od jasu vyšších než 10 cd.m-2. Jak již bylo 

řečeno v předchozí podkapitole, čípky obsahují tři typy receptorů barev a jsou méně citlivé na 

světlo, zapojují se tedy při vyšších hladinách osvětlení, hlavně ve dne, přičemž funkce tyčinek je 

potlačena, je to důležité z toho důvodu, že tyčinky by při tak jasném osvětlení byly přesaturovány. 

Při přechodu na noční vidění, kdy jsou aktivní tyčinky, dochází ke ztrátě schopnosti vnímat barvy, 

důvodem je, že tyčinky neobsahují barevné receptory tak, jako čípky. K tomuto mechanismu 

přispívá schopnost fotoreceptorů se chemicky přizpůsobovat, tedy že se zvyšuje nebo snižuje 

koncentrace částic zabezpečujících citlivost receptorů nebo tvorbu elektrického vzruchu. Při 

přechodu ze tmy do jasného světla dochází během první minuty k intenzivnímu rozkladu 

fotopigmentů a tak ke snížení citlivosti fotoreceptorů, následně tento děj doznívá ještě asi 10 minut. 

Opačný přechod obvykle trvá mnohem déle, protože je nutné vytvoření zásob fotopigmentu. 

Rychlost přechodu na skotopické vidění se liší pro různé barvy světla. Rodopsin obsažený 

v tyčinkách totiž různě rychle bledne podle barvy osvětlení – nejpomaleji v červeném světle, 

nejrychleji ve žlutozeleném, modrém, zeleném a žlutém, [1],[3]. 

Dalším důležitým adaptačním mechanismem je schopnost změny velikosti zornice, se 

snižujícím množstvím světla se zornice rozšiřuje, se zvyšujícím množstvím světla naopak zužuje. 

Rozsah této změny je přibližně od průměru 1,8 mm až do 7,5 mm. Tato změna může být velmi 

rychlá, pohybující se mezi 360 a 380 ms, a reagovat na podnět trvající 100 ms. Akce probíhá 

reflexivně (fotopupilátní reflex) a slouží k ochraně oka před poškozením při náhlých změnách 

intenzity osvětlení, [1]. 












780

380

65

780

380

65

)()(

)()(

100))((







dCXK

dVXK

XA

Dm

Dm

c
))(( Xacv



  2 Světlo 

 

 

19 

Schopnost vnímat barvy je ztracena nejen při nízkých hladinách osvětlení, ale také při příliš 

vysokém jasu předmětů, způsobujících silné oslnění. Pak lze rozlišit pouze barvu žlutou od fialové. 

2.6 Cirkadiánní rytmus 

Denní rytmus, cirkadiánní rytmus, je řízen střídáním dne a noci, respektive střídáním světla a tmy. 

Vnitřní hodiny tak jsou synchronizovány na 24 hodin. Za cirkadiánní rytmus jsou zodpovědné 

především dvě části mozku, a to suprachiasmatické jádro hypotalamu, které řídí například tělesnou 

teplotu, krevní tlak a metabolismu, a epifýza (šišinka), která produkuje spánkový hormon, 

melatonin.  

Cirkadiánní rytmus člověka vypadá u zdravého člověka podle [9] přibližně takto: 

2:00 Nejhlubší spánek 

4:30 Nejnižší tělesná teplota 

6:45 Nejprudší vzrůst krevního tlaku 

7:30  Přestává vyplavování melatoninu 

8:30 Nejpravděpodobnější čas vyprazdňování stolice 

9:00 Největší sekrece testosteronu 

10:00 Vysoká bdělost 

12:00  Denní maximum v tepové frekvenci a pozornosti, nejpozitivnější nálada, maximum 

funkce jater, nízká výkonnost plic 

14:30 Nejlepší koordinace 

15:30 Nejrychlejší reakční čas, biologická siesta, pokles v pozornosti 

17:00 Největší efektivita kardiovaskulárního systému a síla svalů, nejlepší funkčnost plic 

18:30 Nejvyšší krevní tlak 

19:00 Nejvyšší tělesná teplota, snižuje se citlivost na bolest 

21:00 Začíná sekrece melatoninu, potlačuje se cirkulace krve v periferních částech těla, 

nejhorší výkonnost pro multi-tasking, pokles v soustředěnosti 

22:30 Potlačena aktivita střev 

 

Jakýkoli rozkol mezi našimi zvyklostmi a společenským rozvrhem a našimi biologickými 

hodinami může způsobovat spoustu problémů. Tělo nám dává najevo svoje potřeby například 

únavou a psychickou nepohodu, ovšem pokud tyto signály nejsou správně vyhodnoceny, může 

dojít až k bolestem hlavy, pocitu úzkosti, nedostatku energie nebo depresi. Podle [10] je velmi 

problematické období podzimu a zimy, kdy je posunutý čas. Produkce melatoninu začíná kvůli 

stmívání dříve, ovšem své návyky většina lidí nemění. Večeře tak je v době, kdy se tělo už 

připravuje ke spánku, což se může projevit zvýšeným stresem, jak psychickým, tak fyzickým, a 

tělo je nuceno potravu zpracovat, přestože metabolismus již je v odpočinkovém režimu. Někteří 

lidé pak mohou trpět sezónními přírůstky na váze. Odkládáním spánku delší dobu, kdy se už cítíme 

unaveni také může dojít k nekvalitnímu odpočinku, nemožnosti usnout, probouzení se v noci, a 

naopak nechuti ráno vstávat. Toto může způsobit až vážné zažívací potíže a poruchy spánku. 
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Nekvalitní odpočinek může vést k nedostatku soustředění, zvýšenému stresu, pocitu podrážděnosti 

nebo dokonce k depresím. Navíc u lidí s narušeným biorytmem je vyšší riziko srdečních chorob. 

Už jako uznávaná metoda léčby sezónních podzimních a zimních depresí, často způsobených pouze 

nedostatkem světla, je terapie jasným světlem. Při hladině osvětlenosti 2500 lx je nutná aplikace 

přibližně 2 hodiny, zatímco při hladině 10 000 lx postačí hodiny půl, [4], [11], [12]. 

Tímto způsobem lze pomoci i při některých spánkových poruchách. Práce [12], zabývající se 

antidepresivními účinky světla a jeho vlivy na posun cirkadiánního rytmu, uvádí výsledky 

výzkumu, kdy zkoumaným osobám byly měřeny hladiny melatoninu. Ty byly vystavovány 

intenzivnímu světlu, 2 000 lx, po dobu několika dní, někteří od 6 do 9 h, jiní od 16 do 19 h. Lidé, 

kteří byli vystavování světlu ráno, po několikadenní terapii měli cirkadiánní rytmus velmi blízký 

rytmu zdravého člověka, aspoň co se hladin melatoninu týče. Zajímavým poznatkem práce bylo, 

že zvířata reagují na světlo normální intenzity, zatímco u člověka je potřeba k potlačení produkce 

melatoninu světlo o intenzitě 2 500 lx. Právě světlo o intenzitě 2500 lx bylo použito v dalším 

výzkumu [13], zabývajícím se posunem cirkadiánního rytmu při vystavení intenzivnímu světlu 

mezi 20 a 24 h. Během jedné hodiny došlo u pozorovaných subjektů k výraznému snížení hladiny 

melatoninu, zatímco při ozáření bílým světlem 500 lx tento pokles nebyl pozorován a hladiny 

melatoninu zůstala stejná. 

Pokud dojde k prudké změně, například cestováním přes několik časových pásem, potřebuje 

organismus přibližně 3 dny až 12 dní, aby se této změně přizpůsobil. Opět může dojít k typickým 

příznakům pro posunutý biorytmus, tedy podrážděnost, zmatení, nespavost, únava, nesoustředěnost 

a další, [4]. 

2.7 Vliv intenzity a barvy osvětlení na psychickou pohodu 

V práci „Exploring the effect of colored light on psychiatric patients“, [14], popisuje Maartje van´t 

Sant výsledky výzkumu dopadu světla na pacientech psychiatrického oddělení trpících úzkostí 

nebo depresí. Celkem často se v novinách nebo zprávách na internetu dočteme, že lidí s depresí 

nebo úzkostí přibývá, že čekárny u psychiatrů praskají ve švech apod. Důvodů může být nespočet, 

počínaje uspěchanou dobou, neustálým stresem, ale do jisté míry určitě i nesprávným 

osvětlováním. Jedním ze způsobů, jak pomoci při úzkosti je relaxace. Správná relaxace mysli i těla 

spočívá v odstranění stresu a napětí. Cílem relaxace je vyplavení hormonů, kterými jsou endorfin, 

enkefalin a serotonin, známých tím, že navozují dobrý pocit. Uvolnění lze dosáhnout rytmem 

dýchání, relaxací svalů apod., ale také příjemnou barvou osvětlení. Už i v české republice jsou 

kliniky zabývající se fototerapií a v některých domovech se sociální péčí se budují místnosti 

s barevným osvětlením které mají při relaxaci navodit příjemnou atmosféru. 

Je dávno známé, že barvy a jejich různé odstíny obecně mohou mít vliv na náladu a vyvozovat 

v nás různé pocity. Stejně tak to platí pro barvu světla a jeho intenzitu. Barvy mohou být světlé 

nebo tmavé, chromatické nebo achromatické, ale pro potřeby psychologických výzkumů se 

většinou používá klasifikace teplé nebo studené, měkké nebo tvrdé, světlé nebo tmavé a jasné nebo 

slabé osvětlení.  

V některých jazycích dokonce barvy popisují pocity lidí, například anglické výrazy „feeling 

blue“, tedy cítit se smutně, „to be purple with rage“, tedy vztekat se, nebo „to be browned of“, být 

naštvaný, nebo „to be green with envy“, jakožto zelenat se závistí.  

Vliv mohou mít barvy i na to, jak vnímáme ostatní, například výzkum [15], který prováděli 

Elliot&Niesta tvrdí, že muži vidí ženu jako více atraktivní, pokud má červené oblečení. Obdobně 
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podle výzkumu [16], který prováděli Roberts, Owen a Havlicek v r. 2010, ženy i muži jsou 

atraktivnější, pokud mají černé nebo červené oblečení, oproti těm, kteří mají modré, zelené, žluté 

nebo bílé oblečení. Na vnímání ostatních má vliv i barva osvětlení, například při oranžovém 

osvětlení výrazně vzrostlo dobré mínění o jiné osobě oproti bílému osvětlení. Podobně tak bylo 

zjištěno, že v oranžovém osvětlení máme lepší mínění o ostatních než v osvětlení modrém. 

V červeném osvětlení, které nám má navodit určitě romantičtější pocity, vnímáme ostatní osobu 

jako více citlivou a emociální, [14], [15], [16]. 

Další výzkumy, jako například výzkum, [17], prováděný v roce 1999, naznačují, že je důležitý 

kontext, například pro automobily preferujeme modrou, šedou, červenou, bílou a černou, ale pro 

nábytek nebo nátěr spíše béžovou. 

Ovšem není vždy a u všech stejné, jaký pocit v nich daná barva vyvolá. Zatímco modrá může 

být uklidňující, dokáže někdy být i depresivní, například pokud je jí příliš užíváno v nemocnicích, 

jak naznačuje výzkum z roku 2006, [18]. 

2.8 Vliv hladiny melatoninu na plodnost 

Co se týče menstruačního cyklu, nezávisle na denních hodnotách melatoninu, je jeho hladina 

rozdílná u žen v různých fázích jejich periody. Nejnižší hodnoty jsou v předovulační fázi, nejvyšší 

pak v luteální fázi cyklu. Je známým faktem, že ženy pracující na směny, jsou náchylnější 

k prodloužení menstruačního cyklu, oproti ženám pracujícím přes den. Při vysoké hladině 

melatoninu v kombinaci s progesteronem dokonce může dojít k potlačení ovulace. Jedním 

z možných vysvětlení, proč by tomu tak v evoluci mohlo být, je, že v měsících s nižší hladinou 

osvětlení a kratším dnem by nedocházelo k ovulaci a nebylo tak možné porodit v době, kdy je 

obtížné nalézt zdroje potravy. Při výzkumu na kočkách bylo pozorováno, že při dodávání dávek 

melatoninu, docházelo k jeho hromadění ve vaječnících ve větší míře než v ostatních orgánech a 

vyšší koncentrace melatoninu byly také pozorovány v předovulačním sekretu. Další důvod, proč 

se zajímat o hladinu melatoninu a jeho vliv na rozmnožování člověka, je fakt, že během těhotenství 

tělo vyžaduje vyšší hladinu melatoninu. Bylo pozorováno, že po aplikaci dávky melatoninu do 

dělohy došlo ke zvýšení krevního průtoku pupečníkovou arterií a také ke zvýšení poměru velikosti 

plodu a placenty. Toto nasvědčuje tomu, že pro růst plodu je hladina melatoninu matky velmi 

důležitým faktorem. I další výzkumy naznačují, že dávky melatoninu by mohly být prevencí 

k dysfunkci placenty, preeklampsii a neurobiologickému poškození předčasně narozených dětí, 

[19]. 

Snižující se hladina melatoninu s věkem, hraje svou roli ve ztrátě kostní hmoty po menopauze.  

Vliv melatoninu na rozmnožování se netýká pouze žen, ale má vliv také na kvalitu spermií. 

Obecně se předpokládá, že s rostoucím procentem pohyblivých spermií roste šance na úspěšné 

oplodnění. Při výzkumech semene s větším obsahem melatoninu byl pozorován nárůst v procentu 

pohyblivých spermií a těchto byl také větší počet. Apoptóza byla zpomalena, došlo tedy i 

k prodloužení života spermií. Tyto dopady v konečném důsledku výrazně zvyšují pravděpodobnost 

oplodnění, [19]. 
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2.9 Vliv světla a neionizujícího záření na člověka 

Vlivy neionizujícího záření jsou přehledně shrnuty ve čtvrté kapitole [4]. Světlo ve viditelné 

oblasti, tedy záření vlnových délek 380 až 780 nm může způsobit oslnění, fotoretinitidu, tedy 

poškození zraku vlivem nadměrné intenzity záření nebo aktinickou retinopatii. Viditelné světlo 

může také způsobit spálení kůže nebo fotodermatózu.  

Infračervené záření způsobuje spálení kůže, popálení rohovky a kataraktu, zatímco ultrafialové 

záření může být příčinou rakoviny kůže, erytémů, oslabení imunitního systému a řady očních 

problémů jako jsou fotokeratitida, konjunktivitida, katarakta, fotorenitida a aktinická retionopatie. 

2.9.1 Historie výzkumu 

Maria Therese Gierse Mehrs (1806–1842) popsala v roce 1842 fenomén změny tělesné teploty 

v průběhu dne, [20]. 

Erwin Bünning (1906-1990), německý biolog, v knize „Die physiologishe Uhr“, v roce 1963 

popsal efekty světla, teploty a věnoval se biochemické a biopsychologické analýze, [20]. 

Colin Pittendrigh (1918-1996) je označován za otce biologických hodin. Má se za to, že jako 

první pochopil a popsal biologický princip cirkadiánního rytmu. Byl přítelem E. Bünninga. 

Výzkum cirkadiánního rytmu prováděl především na octomilce obecné, [20]. 

Jürgen Aschoff (1913-1998) je jedním ze zakladatelů chronobiologie. Věnoval se zkoumání 

cirkadiánního rytmu. V knize „Circadian rhythms in man“, vydané 1965, se také věnoval popisu 

24 hodinového cyklu, [20]. 

Fritz Hollwich (1901-1991) v roce 1979 v knize „The influence of Ocular light Perception on 

Metabolism in Man and in Animal“ říká, že lidské oko neplní pouze funkci zrakovou, ale je také 

receptorem energetické části světla, nikoli pouze vizuální. Receptory přijímající tuto energetickou 

část světla jsou spojnicí k hypotalamu, přímo díky ní má být ovlivňována hladina hormonů, [20]. 

John Ott (1909-2000), fotograf a kameraman, zakladatel časosběrné fotografie a 

plnospektrálního osvětlení. Při své práci ve filmových ateliérech pozoroval na rostlinách, že při 

použití umělého světla, ve kterém chyběly určité části spektra, nebo nebyly obsaženy v dostatečné 

míře, nedocházelo k rozkvétání květin a rostliny uvadaly. Také příznivé účinky plnospektrálního 

osvětlení popisoval na dětech ve školce, u kterých snižovalo neklid, a na vězních, u kterých 

snižovalo agresivitu. Je prvním, kdo zmínil tzv. světelnou podvýživu, [20]. 

Franz Halberg (1919-2013) je prvním, kdo používal výrazu „cirkadiánní“. Zjistil, že 

biologické rytmy mohou naklonit váhu mezi zdravím a nemocí, a dokonce životem a smrtí. Popsal, 

že při léčbě, například rakoviny, lze dosáhnout lepších výsledků správným načasováním léčby 

vzhledem k biologickým rytmům, a minimalizovat tak vedlejší účinky. Také popsal, jak snížit 

riziko infarktu, protože efekty stejného množství energie obsažené v jídle jsou jiné ráno při 

konzumaci k snídani a jiné při konzumaci večer, [20], [21].  

Helena Illnerová (1937- dodnes), jako první objevila závislost mezi délkou dne v různých 

ročních obdobích a funkcí biologických hodin u savců. Také je prvním, kdo spolu s týmem, popsal 

řízení produkce melatoninu v šišince biologickými hodinami. Na tento objev přišla při zkoumání 

látkové výměny v šišince potkanů, výsledek byl nečekaný, vzhledem k původnímu úmyslu 

výzkumu, pro chronobiologii však velmi důležitý, [20], [22]. 
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Russell Foster (1959- dodnes), je britský profesor a cirkadiánní neurovědec. Zabývá se 

spánkovými cykly v mozku a je objevitelem gangliových buněk na sítnici, [20]. 

Norman E. Rosenthal (1950- dodnes), v 80. letech jako první popsal sezónní afektivní poruchu 

(SAD). Jako první také přistoupil k její léčbě pomocí fototerapie, [20]. 

Jacob Liberman (1947- dodnes), se zabýval energetickou složkou světla a jejím léčivým 

potenciálem. Je autorem knihy „Světlo -  lék budoucnosti“ a několika dalších publikací 

zabývajících se fototerapií, [20].
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3 CÍLE PRÁCE 
Cílem diplomové práce bude zmapovat na trhu nabízené produkty umožňující změnu intenzity 

osvětlení a změnu teploty chromatičnosti. Porovnány budou způsoby ovládání, rozsah změn teploty 

chromatičnosti a intenzity osvětlení. Nabízeny jsou tzv. chytré žárovky, umožňující změnu teploty 

chromatičnosti a také RGB systémy, kde je možné získat téměř libovolnou teplotu chromatičnosti, 

a barvu světla výsledného osvětlení. Bude vybrán systém nejvíce vyhovující představám 

zadavatele. Bohužel na trhu v současné době není žádné řešení přesně vyhovující představám. 

Velká část nabízených systémů je založena na bezdrátových technologiích, kvůli některým může 

být nutné mít běžící Wi-Fi router nebo Bluetooth, což může potenciálně zhoršovat podmínky pro 

zdravý pobyt osob, které by mělo biodynamické osvětlení primárně zajistit.  

Od jednoduchého, dříve používaného systému, zapni/vypni se začíná ustupovat kvůli nízké 

efektivitě. S ohledem na rozložení zrakových úkonů v prostoru a způsob využití jednotlivých částí 

prostoru lze zvážit možnost využití kombinovaného osvětlení, odpovídající rozložení svítidel, a 

jejich propojení do společně ovládaných skupin. Díky tomu je možné zvolit způsob ovládání 

centrálně nebo individuálně. Rozložení svítidel do skupin a umístění vypínacích prvků může 

výrazně ovlivnit komfort užívání prostoru a nepřímo také spotřebu elektrické energie a efektivitu 

využití osvětlovací soustavy. Pro centrální ovládání by mohlo být využito například ovládání 

pomocí digitálního adresovatelného rozhraní DALI (digital addressable lighting interface), ovšem 

toto řešení je velmi nákladné a vhodné pouze pro rozsáhlejší instalace. Toto rozhraní může být 

ovládáno klasickým tlačítkovým ovladačem s možností vyvolání přednastavených parametrů a 

jejich úpravou, nebo přes digitální ovladač DALI a uživatelské rozhraní s dotykovou obrazovkou 

s možností ovládáním klasickým infračerveným dálkovým ovladačem. Přednastavení pro stejná 

svítidla mohou být různá pro klasické tlačítkové ovladače na rozdílných místech. Možné je i využít 

automatického nastavení hladiny osvětlení na základě výstupu ze senzorů osvětlení.  

Moderním řešením DALI systému, které může uspořit náklady za instalaci a také dodatečnou 

práci s rozvodem ovládacích kabelů, je ovládání prostřednictvím PLC (PowerLine 

Communication).  

Další možností, jak by bylo možné světla ovládat, je řízení přes Arduino, ve spojení s hodinami 

reálného času, senzorem osvětlenosti a pohybovými čidly. Nutné by bylo použití předřadníků, 

poměrně jednoduché by toto řešení bylo pro stmívání, složitější pak při změně teploty 

chromatičnosti. Měnit barvu a teplotu chromatičnosti z přes Arduino by vyžadovalo použití dvou 

světelných zdrojů, zdroje teplé bílé a studené bílé, přičemž výsledné parametry osvětlení by byly 

dány součtem vyzařovaného světla těchto dvou zdrojů.  

Rozhodující vlastnosti pro výběr osvětlovací soustavy budou: 

- způsob ovládání 

- cena 

- doba vysílání a frekvenční pásmo v případě použití bezdrátových technologií 

- cena osvětlovací soustavy v poměru s cenou přírodního stavení 

- rozsah nastavení teploty chromatičnosti a intenzity osvětlení 

Vzhledem k okolnostem, kdy tato osvětlovací soustava bude sloužit člověku, jež patří mezi 

odborníky ve světelné technice, možnost měnit nebo aspoň posouvat algoritmus řízení bude 

považována za velké plus. Je totiž zřejmé, že některé společenské zvyklosti nebo osobní návyky 

jsou člověk od člověka rozdílné, a proto standardně nastavený algoritmus nemusí vyhovovat 
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člověku, který např. pracuje na odpolední směny, nebo není nejvhodnějším řešením, pokud 

výjimečně jdeme spát až nad ránem a chceme vstávat spíše okolo 10 hodiny, nikoli v 6 hodin ráno. 

Účelem osvětlovací soustavy je zajistit dostatek světelného toku pro výkon zrakového úkonu, proto 

pokud již není požadavek na vysokou hladinu osvětlenosti, bude zváženo doplnění osvětlením 

sloužící pouze pro základní bezpečnou orientaci v prostoru během noci nebo při odpočinku, 

případně možnosti regulace soustavy až na nízké hladiny osvětlení. Uživatelskou přívětivost tohoto 

řešení by mohlo vhodně podpořit užití pohybových čidel, aktivující osvětlení automaticky při 

přítomnosti osob. 

Teplota chromatičnosti světla bývá nastavitelná u jednodušších hotových řešení na trhu od 

3000 K do 4000 K, u systému s vyšším rozsahem dokonce od 2700 K až po 6500 K. Algoritmus 

biodynamického osvětlení je zabudován. Ovšem jedná se zpravidla pro velká svítidla nebo 

soustavy svítidel. Pro samostatné LED zdroje bývá teplota chromatičnosti nastavitelná od 2200 K. 

U jednodušších nabízených systémů je algoritmus změny světelných parametrů založen pouze na 

denní době. U pokročilejších systémů respektuje i zeměpisnou polohu a roční dobu. 

Za lepší řešení byly vyhodnoceny chytré žárovky i vzhledem ke stále více možnostem, které 

nabízí ovládání přes aplikace v mobilním telefonu. 

3.1 Možnosti použití světelných zdrojů 

Pro biodynamické osvětlení se zpravidla používá stejný typ světelných zdrojů. Nejdostupnější a již 

dobře popsané zdroje světla pro biodynamické osvětlení jsou lineární zářivky, řízené buď 

analogově, nebo digitálně, a LED osvětlení.  

3.1.1 LED osvětlení 

LED osvětlení patří mezi tzv. elektroluminescenční zdroje. Světlo emitující diody jsou polovodiče, 

jejich PN přechod emituje optické záření. Nejvýznamnější z řady světlo emitujících diod jsou LED 

diody. Tento typ světelného zdroje se v posledních letech těší velkému rozvoji a oblibě pro 

potenciál ve zvyšování měrného výkonu. Špičkové LED diody mají podobný měrný výkon jako 

nízkotlaké sodíkové výbojky, které ovšem pro běžné aplikace nejsou vhodné kvůli téměř nulové 

věrnosti podání barev. Obrovskou výhodou LED osvětlení je možnost dosažení široké škály barev 

za současné absence filtrů, které snižují efektivní měrný výkon. Pro dosažení barev není ani nutné 

použití luminoforu, výsledné světlo tak má vysokou čistotu, spektrum je velmi úzké, téměř 

monochromatické. Barevné diody lze kombinovat a získat tak libovolný odstín. V závislosti na 

kvalitě napájení je také udávána vysoká životnost LED zdrojů, obvykle desetitisíce hodin, ovšem 

s poměrně velkým úbytkem světelného toku před koncem životnosti, [1]. 

Nyní je využívána také technologie OLED, tedy organické světelné diody, které taktéž jsou 

polovodičové součástky, ovšem elektroluminescenční vrstva je tvořena organickými sloučeninami. 

Výhodou OLED osvětlení je možnost vytvořit zdroj s velkou plochou, rovnoměrně rozloženým 

jasem a příjemným, neoslňujícím difuzním světlem, [1]. 

Samotná světlo emitující plocha je velmi malá, řádově pouze v milimetrech, je proto možné 

zdroj světla navrhnout do téměř jakéhokoli geometrického tvaru a současně dosáhnout velkého 

světelného výkonu ze zdroje malých rozměrů. Možnost navrhnout téměř jakýkoli tvar, a možnost 

použít plasty, napomáhá k vytvoření mechanicky odolného zdroje. Světelný svazek může být 

dokonce tak koncentrovaný, že lze využít k přenosu informací. Technologie přenosu informací 

pomocí světla je nazývaná Li-Fi, [1]. 
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Ovšem LED osvětlení má i své nevýhody. Diodu běžně nelze připojit do sítě 230 V, proto je 

nutné mít zdroje s měničem. Další nevýhodou koncentrace výkonu na malou světlo emitující 

plochu je velké lokální oteplení, a tak nutnost chlazení.  
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4 NÁVRH OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY 
Informace v této kapitole, není-li uvedeno jinak, vychází z knihy Světlo a osvětlování, [1]. 

Při návrhu vnitřní i venkovní osvětlovací soustavy je nutné položit si několik otázek. Musí být 

známo, o jaký prostor se jedná, jaké bude jeho funkční využití, a tedy jaké budou požadavky na 

osvětlení. V potaz je třeba brát, především u venkovního osvětlení, i možné nežádoucí vlivy na 

osvětlovací soustavu, a s ohledem na to použít vhodná svítidla odolná vůči dešti, prachu, vystavení 

ostrému světlu, mrazu nebo vysokým teplotám. Celkový prostor se následně rozdělí do 

jednotlivých oblastí, pro které se definují požadované zrakové úkoly, kterým pak jsou vhodně 

přiřazeny světelně technické parametry.  

Dalším klíčovým faktorem je definování uživatele osvětlovaného prostoru. Je nutné, aby 

osvětlení respektovalo například zhoršující se vnímavost u seniorů nebo jiné dispozice 

pozorovatele, tedy jeho psychický i fyzický zdravotní stav. Důležité je, aby uživatel byl spokojen 

s parametry osvětlení. Je sice dobré se řídit normou, ale pro návrh správně dimenzované 

osvětlovací soustavy nelze brát v potaz pouze normu tvořenou pro normálního fotometrického 

pozorovatele.  

Pro zvolení parametrů osvětlení je standardní zvážit ekonomické možnosti a technické 

možnosti a proveditelnost. Situace se neustále mění díky novým objevům a výzkumu. Požadavky, 

případně doporučení, v normách vycházejí ze stávající úrovně znalostí. Pro obytné budovy je 

důležitá především norma ČSN 73 4301 Obytné budovy a její změna. 

V neposlední řadě by se mělo uvažovat s podílem denního osvětlení k osvětlení umělému a 

s proměnlivými požadavky uživatelů, tedy s možností časových změn osvětlení.  

4.1 Parametry osvětlení 

V normách jsou zahrnuty požadavky na rozložení jasu, osvětlenost, zábranu oslnění, osvětlení 

prostoru, směrové vlastnosti osvětlení, barevné vlastnosti osvětlení a časové změny osvětlení, které 

jsou přiblíženy v následujících podkapitolách. 

4.1.1 Rozložení jasu 

Rozložení jasu a jeho úroveň je zásadní pro pocitové hodnocení kvantity osvětlení, zda je 

dostačující či nikoli. Způsobem rozložení jasu je také možné navodit různou atmosféru a dosáhnout 

cíleného efektu. Při ostrém osvětlení s dramatickými jasovými přechody více vynikají detaily a 

bývá větší rozlišovací schopnost díky vyššímu kontrastu. Toto může být vhodné například 

osvětlení architektury. U klasických autorů, malířů, je používáno iluze ostřejšího a kontrastnější 

osvětlení při vyobrazení mužů a silných osobností. Ostré světlo je charakteristické tím, že předměty 

vrhají výrazný stín. Difúzní osvětlení naproti tomu navozuje více uvolněnou a velmi klidnou 

atmosféru, která v nevýrazných a nebarevných prostorech může působit až nudně. Například 

v umění je užíváno při vyobrazení žen, rozlišovací schopnost v tomto osvětlení je menší, drobné 

detaily a nedokonalosti zaniknou a pleť i výraz člověka působí v tomto osvětlení mnohem 

jemnějším dojmem, stíny v obličeji nejsou tak výrazné. V dokonale difúzním osvětlení předmět 

nevrhá na žádnou stranu stín. 

Pro oba typy osvětlení, jak u osvětlení s ostrými jasovými přechody, tak pro difuzní osvětlení, 

je nutné dodržet určitou minimální hladinu osvětlenosti zajišťující požadovaný zrakový výkon a 
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zrakovou pohodu. Jas světelných zdrojů ovšem nesmí být natolik vysoký, aby docházelo k oslnění. 

Jak nedostatečné osvětlení, tak přesvětlování, vyvolávají u člověka zrakovou nepohodu. 

Přesvětlování je navíc nežádoucí s ohledem na spotřebu energie. Rozložení jasů v zorném poli je 

důležité pro zrakovou pohodu i kvůli nutné neustálé adaptaci oka, pokud jsou v zorném poli jasy 

rozloženy nerovnoměrně, dochází tak rychleji ke zrakové únavě. 

4.1.2 Osvětlenost 

Kvůli složitému popisu a analýze rozložení jasů v prostoru se prostory charakterizují především 

osvětleností, respektive hladinou osvětlenosti. Pro vnitřní prostory je nutné dodržet minimální 

úrovně osvětlení pro pracovní prostory a upřednostňovaný rozsah v těchto prostorách, a pro 

mimopracovní prostory. Pro snadnou kontrolu při návrhu osvětlení prostorů bývají normy 

implementovány do programu, např. Relux nebo Dialux, kdy je možné nastavit charakter prostředí 

a okamžitě tak porovnat, zda vypočítané parametry navrženého osvětlení podle normy vyhovují.  

Pro prostory v domácnosti je v normě ČSN EN 36 0452 doporučovaná osvětlenost od 50 do 

500 lx, v závislosti na vykonávané činnosti. Minimální hodnota je pro orientaci v prostoru a 

komunikaci, nejvyšší pro jemnou práci, pro opravdu delikátní práci i 750 lx, například pro vyšívání. 

Přibližně ve středu tohoto rozsahu pak je osvětlenost pro kuchyňské práce, jídlo a případné psaní, 

kreslení apod. Pro správnou synchronizaci hodin a psychickou pohodu je nutné být během dne 

vystaven intenzivnímu světlu. I při předimenzování osvětlovací soustavy však nikdy nedosahujeme 

hodnot přirozeného denního světla. Za slunného dne osvětlenost může být 100 000 lx. I zimní 

zatažená obloha je stále o řád výš než běžné umělé osvětlení, přibližně 3000 lx. 

4.2 Optimalizace osvětlovací soustavy 

Osvětlovací soustavu je možné posuzovat z pohledu spotřeby energie, využití denního osvětlení, 

využití umělého osvětlení a správného dimenzování soustavy. Pro každý z těchto bodů je možné 

osvětlovací soustavu optimalizovat. Stručně k jednotlivým parametrům v následujících 

podkapitolách. 

4.2.1 Spotřeba energie 

Spotřeba energie výrazně závisí na měrném světelném výkonu použitých zdrojů světla, ztrátách 

předřadných obvodů a také na všech zmíněných faktorech od využití denního světla, umělého 

osvětlení až po odpovídající dimenzování soustavy. Příznivě spotřebu elektrické energie, ale i 

komfort užívání, může ovlivnit použití automatického rozsvěcování a zhasínání užitím 

pohybových čidel, spínacích hodin nebo algoritmického osvětlení.  

4.2.2 Využití denního osvětlení 

Za využitelné denní světlo se považuje denní světlo přímo pronikající do prostoru, ale i světlo 

odražené od vnějších a vnitřních objektů. Benefity využití denního světla spočívají v úspoře 

spotřeby elektrické energie a také absencí nežádoucích vlivů umělého osvětlení na organismus. 

Denní světlo obvykle přichází ze strany, způsobuje tak specifické podání prostoru díky parametrům 

stínů, jaké vytváří. Toto, a zprostředkování kontaktu s okolním prostředím, přispívá psychické 

pohodě. S ohledem na orientaci prostoru, zeměpisnou polohu objektu a způsob, jakým se denní 

světlo do objektu dostává, je nutné zvážit jeho prospěšnost. Může dojít k případům, kdy denní 

světlo působí nepříjemně, například pokud je příčinou příliš velkého kontrastu jasů nebo způsobuje 

oslnění, buď přímo nebo odrazem od lesklých materiálů použitých uvnitř. Během dne tak může být 
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doplněno umělým osvětlením pouze v neosvětlené části prostoru, aby se tomuto nežádoucímu 

efektu předešlo. Tento problém nastává především pro přímou sluneční složku, denní světlo má 

ještě tzv. složku oblohovou, která má spíše difuzní charakter. Nežádoucím dopadům denního světla 

lze zabránit vhodnou orientací budovy, redukcí zasklených ploch nebo využitím skla s difuzními 

vlastnostmi, případně nakloněním prosklených ploch nebo použitím slunečních clon. Pro vnitřní 

prostory obytných budov je vyžadováno zajištění proslunění přímým slunečním světlem minimálně 

90 minut denně od 1. března do 21. června minimálně na třetině podlahové plochy. 

Ovšem při hodnocení činitele denní osvětlenosti je uvažována pouze oblohová složka denního 

světla. Činitel denní osvětlenosti se stanoví ze vztahu: 

  (;lx,lx), (4.1) 

kde E je osvětlenost v kontrolním bodě místnosti, Eh je osvětlenost venkovní vodorovné 

nezacloněné roviny za stanovených podmínek. Při výpočtu se uvažuje nejméně příznivý stav, tedy 

zatažená obloha za zimního dne. Minimální činitel denní osvětlenosti pro definované zrakové 

činnosti je definován v normě ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov – Část1: Základní požadavky, 

pro obytné budovy podrobněji v normě ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov – Část 2: Denní 

osvětlení obytných budov.  

Pro zrakové úkoly ovšem není podstatné, zda zdrojem osvětlení je denní světlo nebo světlo 

umělé, proto lze využitím denního osvětlení výrazně zkrátit nutnou dobu pro použití umělého 

osvětlení. Pro optimální doplnění světla denního světlem umělým lze využít světelných čidel. Na 

základě výstupu ze světelného čidla lze řídícími prvky skokově nebo spojitě regulovat množství 

světelného toku dodaného soustavou umělého osvětlení. 

Denní osvětlení ale neovlivňuje pouze světelné parametry vnitřních prostor, ale také, díky 

obsahu infračervené složky záření, i teplotu. To může být žádoucí, například v zimě, ale v létě 

naopak obtěžující. 
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5 SITUACE NA TRHU 
Chytrých osvětlovacích systému na trhu stále přibývá. Mimo předních světových firem 

podnikajících v osvětlovací technice už i menší firmy nabízejí tzv. chytré žárovky, které jsou nejen 

stmívatelné, ale umožňují také změnu teploty chromatičnosti či dokonce změnu barev. Přes vstupní 

bránu lze bezdrátově svítidla sdružovat do skupin, tvořit scény a přednastavit chování světelného 

systému v závislosti na nepřeberném množství vstupů. 

Z ovládacího vedení se často pro pohodlnost upouští a přechází se na bezdrátové systémy. 

V zahraničí je již opravdu široké spektrum nabízeného sortimentu. Nejlevnější chytré žárovky lze 

sehnat za jednotky dolarů, dražší pak za desítky dolarů. 

V následujících podkapitolách je shrnutí systémů na trhu nejvíce rozšířených. Všechny 

uváděné ceny jsou včetně DPH. 

5.1 Philips Hue 

Jedním z osvětlovacích systému nabízených pro chytrou domácnost je výrobková řada Hue od 

společnosti Philips. Nabízeny jsou bílé a barevné žárovky. Ovládání je možné pomocí aplikace 

z mobilního telefonu přes protokol ZigBee. K propojení s mobilním telefonem slouží připojovací 

most, tzv. bridge umožňující připojit až 50 zařízení v okruhu 30 m, které jsou připojeny do 

elektrické sítě a k routeru. Nabízen je také dálkový ovladač. Důležité ovšem je, že pokud jsou 

použity klasické ovladače, a ovladač je v pozici „vypnuto“, nelze světla ovládat dálkovým 

ovladačem ani mobilním telefonem, [23]. 

Při propojení s aplikacemi chytré domácnosti umožňuje systém Philips Hue také nastavení 

osvětlení v závislosti na příchodu domů, detekovaném například otevřením garážových vrat, 

v závislosti na počasí a vlastně téměř na čemkoli, pro co změnu osvětlení nastavíme. Scény se 

mohou synchronizovat s hudbou nebo změnou osvětlení upozornit na příchozí hovor, textovou 

zprávu, e-mail nebo na nastavený budík, [23]. 

Pozitivní tedy je, že lze nastavit podle času různé světelné scény a naprosto intuitivně měnit 

atmosféru osvětlení domácnosti přes mobilní aplikaci. 

Je podporováno také ovládání hlasem, pro tento účel lze využít systém od Googlu, Applu, 

systém Amazon Alexa či Nest. 

Dálkový ovladač pro tento systém je tvořen 4 tlačítky nad sebou, jeho cena se pohybuje mezi 

600 a 700 Kč. Ceny jsou porovnány z několika internetových obchodů, uváděné ceny jsou nejblíže 

nabídce z internetového obchodu Alza.cz a jsou aktuální pro duben 2018. 

Cena stmívatelných LED zdrojů startuje nad 500 Kč, zdroje podporující i změnu teploty 

chromatičnosti začínají na přibližně 800 Kč a jejich cena může přesáhnout i 1600 Kč. Teplota 

chromatičnosti lze nastavit v rozmezí 2200 K až 6500 K. Udávaná životnost světelných zdrojů je 

25 000 h. Dostupné jsou i LED pásky s nastavitelnou teplotou chromatičnosti od 2200 K do 6500 

K, se světelným tokem 700 lm/m, přičemž metrový pásek stojí na Alza.cz 690 Kč, [24]. 

Základní set starter kit se dvěma stmívatelnými žárovkami bez možnosti změny teploty 

chromatičnosti stojí od 2300 Kč. S dálkovým ovladačem je cena setu 3000 Kč, [24]. 

Starter kity, o kterých se dá uvažovat, jež zahrnují dvě žárovky se světelným tokem 800 lm, 

s možností změny teploty chromatičnosti, stojí 4000, [24]. 
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Velice zajímavá je ovšem nabídka setu zahrnujícího i chytrý reproduktor s umělou inteligencí 

Alexa, který umožňuje hlasové ovládání, zahrnuty jsou dvě stmívatelné žárovky se světelným 

tokem 400 lm, vstupní brána Hue Bridge a chytrý reproduktor Amazon Echo dot, vše za cenu okolo 

3300 Kč. Případně se systémem Google Home za 3500 Kč, [23], [24]. 

5.2 OSRAM Lightify 

Stejně jako Philips Hue tak i řada Lightify od firmy OSRAM umožňuje nastavit světelné scény 

podle vlastních představ prostřednictvím zdarma dostupné mobilní aplikace.  

Ovládání je prostřednictvím WiFi a protokolu ZigBee. Ze světelných zdrojů mohou být 

tvořeny skupiny, díky čemuž je pak možné ovládat několik svítidel zároveň, [25]. 

Pro systém Lightify jsou nabízeny stmívatelné světelné zdroje, které zapínají na 100 % 

svítivosti při teplotě chromatičnosti 2700 K a je možné je pomocí aplikace stmívat. Dalším zdrojem 

světla z řady Lightify jsou nastavitelné bílé žárovky umožňující změnu teploty chromatičnosti od 

2700 K až po 6500 K i s funkcí stmívání. Nejširší možnost nastavení je u tzv. RGBW světelných 

zdrojů, LED „žárovek“ nebo pásků. Rozsah nastavení teploty chromatičnosti je 1900 K až 6500 K, 

navíc s možností různých odstínů červené, zelené a modré. Možnost stmívání je zachována. 

Udávaná životnost pro všechny Lightify světelné zdroje je 20 000 hodin, [25]. 

Pro RGBW zdroje je výhodou, v jiných systémech nedosažitelných, 1900 K jako základní 

teplota chromatičnosti. Ovšem levnější žárovky začínají až na 2700 K, oproti většině ostatních 

systémů uvedených v této kapitole, které nabízí světelné zdroje začínající na 2200 K, [24]. 

Osram Lightify brána na trhu začíná na částce přibližně 800 Kč v internetovém obchodě 

ElectroWorld, ale je nabízena i za částky přesahující 1200 Kč, například na internetovém obchodě 

Alza.cz. 

Bezdrátový snímač pohybu přijde na přibližně 1500 Kč, RGBW led pásek o délce 5 m stojí 

mezi 2500 a 3000 Kč, je ovšem určen i pro venkovní použití, protože je dimenzován na IP65. 

Stmívatelné žárovky umožňující změnu chromatičnosti od 2700 K do 6500 K stojí 700 Kč, [24]. 

Nevýhodou tohoto systému je jeho malá rozšířenost na českém trhu, při porovnání se 

systémem od Philipsu nebo oproti nabídce Ikea.  

5.3 Belkin WEMO Wi-Fi Smart Switch 

Na rozdíl od systému OSRAM Lightify a Philips Hue nezakládá tento systém na chytrých 

žárovkách, nýbrž na chytrém vypínači. Ten umožňuje ovládání z mobilního telefonu přes domácí 

Wi-Fi síť, případně přes internet odkudkoli. Ovládat je možné veškerá zařízení, která lze ovládat 

běžným vypínačem, [26]. 

Světelné zdroje tedy lze vybrat libovolné, podle požadovaných vlastností. 

Je možné nastavit automatické rozvrhy pro jakékoli světlo případně rozsvícení při západu 

slunce. Možné je také ovládání hlasem při propojení systému s Amazon Alexa nebo Google 

Assistant, [26]. 
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5.4 Feit Electric HomeBrite Bluetooth LED systém 

Feit systém je založen na mesh topologii využívající Bluetooth komunikaci k synchronizaci 

zařízení a telefonu. Limitem tohoto řešení je právě Bluetooth se svým omezeným dosahem. 

Rozvrhy světelných scén také nebudou synchronizovány, pokud ovládací mobilní telefon není 

v dosahu a nemá aktivováno Bluetooth. Ovšem tuto nevýhodu částečně kompenzuje použití 

chytrých žárovek, které si pamatují poslední nastavený rozvrh.  

Cena chytrých žárovek není nějak závratná, začíná od 15 dolarů, nevýhodou je zatím malá 

kompatibilita s neoriginálními ovládacími systémy. 

Stmívatelné žárovky mají, podle vybraného modelu, teplotu chromatičnosti 2700 K nebo 3000 

K, udávanou životnost 25 000 h a jsou nabízeny varianty 300,450, 650, 800 nebo 900 lumenů, [27]. 

5.5 Ikea TRÅDFRI 

Mezi nejsnadněji dostupně systémy patří systém od švédské společnosti Ikea. Základ tvoří ovládací 

brána připojená přes LAN kabel do routeru. Pro ovládání jsou podporovány systémy pro chytré 

domácnosti Google Assistant, Apple HomeKit a Amazon Alexa, je tedy dostupné i hlasové 

ovládání. Mimo těchto platforem je zajištěna i kompatibilita s Philips Hue, [28], [29]. 

Jako světelné zdroje slouží nejen LED „žárovky“, ale i světelné LED panely a světelná dvířka. 

V mobilní aplikaci lze nastavit světelné skupiny, světla stmívat a nastavit teplotu 

chromatičnosti ve třech krocích.  

Nejlevnější způsob, jak vstoupit do tohoto systému chytrého osvětlení jsou stmívatelné 

žárovky a bezdrátový stmívač, nebo dálkový ovladač, komunikující se žárovkami pomocí 

protokolu CoAP určeného pro LoRA technologii, tedy LoraWAN, které má oproti Wi-Fi výhodu 

v používaní frekvence nižší než 1 GHz. V Evropě jsou využívána pásma 867-569 MHz, maximální 

povolený výkon je +14dBM, což odpovídá 25 mW. Důležité je zmínit, že při využívání brány musí 

a ovládání mobilním telefonem je brána připojena ethernetovým kabelem do wi-fi routeru, ke 

kterému se připojuje mobilní telefon, [28], [29]. 

Bohužel LoRA technologie není využito, CoAP je v tomto případě přisazen ke 

komunikačnímu protokolu ZigBee Light Link, pomocí kterého komunikují světla, a díky kterému 

je možné rozšířit síť o ostatní světelné zdroje ze ZigBee Alliance. CoAP je využívám pro připojení 

bezdrátových zařízení k bráně. 

Brána může pracovat při frekvencích 2405 – 2480 MHz při maximálním výkonu 10 dBm, při 

2412 – 2462 MHz a maximálním výkonu 16 dBm, a při 5180 – 5825 MHz a maximálně 13 dBm, 

[29]. 

Jedním dálkovým ovladačem napájeným plochou baterií je možné ovládat až 10 světelných 

zdrojů, a to stmívat nebo měnit barevnou teplotu. Spárování ovladače a svítidla probíhá stisknutím 

tlačítka na ovladači, nacházejícího se v prostoru pro baterii ze zadní strany zařízení. Ovladač při 

párování musí být v těsné blízkosti patice zapojené žárovky, nebo jiného kompatibilního zdroje. 

Spárování je indikováno probliknutím. Jednoduše lze vytvořit světelné skupiny využitím více 

ovladačů, které jsou každý spárovaný s jinou skupinou svítidel. Proto lze například využít levných 

pouze stmívatelných žárovek ve dne, zatímco večer mohou být využity žárovky umožňující změnu 

teploty chromatičnosti. Dálkový ovladač lze také jednoduše přichytit na vhodném místě díky 

magnetickému držáku, [29]. 
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LED „žárovky“ vyšší třídy, za 599 Kč, podporují stmívání a skokovou změnu teploty 

chromatičnosti, konkrétně 2200 K, 2700 K a 4000 K. Světelný tok je 980 lumenů, udávaná 

energetická náročnost A+, výkon 12 W. Nelze stmívat klasickými stmívači, ale pouze dálkovým 

ovládáním z řady TRÅDFRI. Za stejnou cenu lze pořídit i žárovku se světelným tokem 950 lm, 

která má jinak stejné vlastnosti, ale liší se designem. Obě jsou určeny do klasické patice E27, [29]. 

Novinkou, která se objevila v nabídce IKEA až v září 2017, je RGB LED s dálkovým 

ovládáním za 999 Kč, která podporuje stmívání, a kromě změny teploty chromatičnosti a změnu 

barev. Na výběr je z 9 barev a odstínů bílé. V mobilní aplikaci lze nastavit pouze tři teploty 

chromatičnosti bílé a měnit intenzitu, případně uložit aktuální nastavení barvy navolené dálkovým 

ovladačem jako přednastavení pro náladu. Ve skutečnosti dokáží žárovky produkovat téměř 

jakoukoli barvu duhy, ovšem je nutné použít aplikace pro PhilipsHue, která je na vyšší úrovni, [29]. 

Za 399 Kč lze pořídit dvě různé žárovky se světelným tokem 400 lm, umožňující stmívání a 

změnu teploty chromatičnosti. Jedna z nich do patice E14, druhá do patice GU10. Obdobné 

žárovky, ovšem neumožňující změnu teploty chromatičnosti, jsou nabízeny za 199 Kč. 

Bezdrátový stmívač lze pořídit samostatně za cenu 199 Kč, bezdrátový pohybový senzor za 

499 Kč, bezdrátové dálkové ovládání za 299 Kč a TRÅDFRI bránu za 799 Kč. 

Základní nabízené sady jsou: 

- Sada na stmívání, obsahující bezdrátový stmívač a stmívatelnou žárovku s nominálním 

světelným tokem 2700 lm a teplotou chromatičnosti 2700 K, která nelze měnit, za 499 Kč 

- Sada na stmívání obsahující bezdrátový dálkový ovladač a stmívatelnou žárovku 

umožňující i změnu teploty chromatičnosti. Nominální světelný tok je 980 lm, barevná 

teplota nastavitelná mezi kroky 2200 K, 2700 K a 4000 K 

- Sada se senzorem pohybu za 799 Kč, obsahující pohybový senzor a žárovku se světelným 

tokem1000 lm a teplotou chromatičnosti 2700 K 

- Sada s bránou za 1 990 Kč, obsahující dvě žárovky, každá s nominálním světelným tokem 

980 lm, umožňující nastavení teploty chromatičnosti ve třech krocích, dále dálkový 

ovladač a TRADFRI bránu, umožňující ovládání přes mobilní aplikaci. 

Změnu teploty chromatičnosti a stmívání podporují ještě následující výrobky společnosti 

IKEA, ceny a parametry podle katalogu na oficiálních stránkách IKEA, aktuální v dubnu 2018: 

- Stmívatelná osvětlovací dvířka JORMILEN, o velikosti 40x80 cm, s výkonem 12,5 W a 

světelným tokem 600 lm, prodávaná samostatně za 2 990 Kč. 

- stmívatelný LED panel, FLOALT, se světelným tokem 2200 lm, výkonem 29 W, 

prodávaný s dálkovým ovladačem za 2 990 Kč. Jeho rozměry jsou 30x90 cm. 

- Stmívatelný LED panel, FLOALT o rozměrech 60x60 cm, výkonem 34 W a světelným 

tokem 2800 lm, v sadě s bezdrátovým dálkovým ovladačem za 3 490 Kč 

Nevýhodou tohoto systému proti konkurenčnímu od Philips nebo Osram je skoková změna 

teploty chromatičnosti namísto plynulé. 
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5.6 Loxone 

Chytré osvětlení značky Loxone také nabízí ovládání přes mobilní telefon. Světelnými zdroji jsou 

klasické stmívatelné žárovky, LED „žárovky“, LED pásky nebo zářivky. Mezi LED zdroji jsou 

nabízeny kromě bílých i RGBW. Nabízeny jsou i produkty pro retrofit bez sekání do zdi.  

Stmívač pro 4 stmívatelné kanály stojí, podle shop.loxone.com, 12 000 Kč, miniservery pro 

ovládání chytré domácnosti jsou dva, buď za 10 600 Kč, nebo za 13 300 Kč, [30]. 

Napájecí zdroj 24 V, v závislosti na výstupním proudu od 0,4 A až po 4,2 A, začíná na částce 

950 Kč a končí na 1 800 Kč, [30]. 

Rozšíření pro DALI ovládání přesahuje cenou 15 650 Kč, přidává možnost ovládat 64 zařízení 

v 16 skupinách. Rozšíření pro DMX ovládání osvětlení o polovinu levnější, umožňuje i nastavení 

barevných přechodů, [30]. 

Tento systém je vhodný pro velké budovy využívající kompletní řešení chytré domácnosti, 

ovšem absolutně nevhodný pro přírodní stavení, vzhledem k záměru, ceně i vzhledu jednotlivých 

komponent, [30]. 

5.7 Systémy značky Nanoleaf 

Na rozdíl od ostatních systémů se v tomto případě jedná o výrobky hodně orientované na design. 

Systém Aurora využívá RGB LED panelů ve tvaru trojúhelníka, u kterých je možné měnit 

barvu. Namísto klasického osvětlení sází především na vytvoření jedinečné atmosféry a možnost 

vytvořit si dynamické scény. 

Žárovky ze řady Bloom jsou také především ve vypnutém stavu spíše designový prvek. 

Zajímavá funkce je možnost zapínání do nočního módu, kdy je jas 5 % z jasu nominálního. 

Umožňuje stmívání dokonce běžným dvoupolohovým vypínačem, má vestavěnou tepelnou 

ochranu a udávanou životnost 30 000 hodin a až 100 000 spínacích cyklů. Životnost by tedy měla 

být přes 20 let. Volit je možné mezi žárovkami s teplotou chromatičnosti 3000 K a 6000 K. Cena 

jedné žárovky je 650 Kč podle internetového obchodu na nanoleaf.cz/shop, [31]. 

Na alza.cz je nabízena také stmívatelná žárovka Nanoleaf Ivy se světelným tokem 800 lm a 

teplotou chromatičnosti 2700 K. 

Výhodou je inteligence v žárovkách a možnost ovládání běžnými vypínači. Ovšem nejsou 

nabízena komplexní řešení, [31]. 
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5.8 Lifx Wi-Fi LED „žárovky“ 

Zdroje společnosti Lifx nevyužívají žádný hub, pouze je stačí natočit do běžné patice a fungují přes 

domácí Wi-Fi síť. 

Ovládání je možné přes Logitech Harmony ovladač, případně přes Google Assistant, Apple 

HomeKit, Amazon Alexa nebo Nest.  

Světelné zdroje LIFX color nabízejí 950 nm infračervené světlo pro noční vidění, nastavitelnou 

teplotu chromatičnosti v rozmezí 2500-9000 K, světelný tok 1100 lm, cena jednoho zdroje je 1790 

Kč na coolkick.cz/lifx, [32]. 

 V mobilní aplikaci je možné nastavit efekt hořící svíčky, postupně se měnící barvu podle 

kruhového diagramu, stroboskop, změnu barvy dle hudby, náhodné změny intenzity, náhodné 

změny barvy a intenzity a změny barvy mezi pastelovými barvami. Dále je možné nastavit světelné 

scény, časy zapnutí a vypnutí, pro jedno nebo více svítidel. Je také možnost synchronizovat zapnutí 

a vypnutí světel se západem a východem slunce, který zjišťuje mobilní aplikace na internetu, 

umožněno je postupné rozsvěcení začínající 30 minut před západem slunce, [32]. 

V mobilní aplikaci jsou přednastavené scény označené jako Relaxační, Energizující, Klidné a 

další. 

Pro levnější zdroje s cenou 890 Kč za kus, neumožňující nastavení barev, je teplota 

chromatičnosti nastavitelná v rozmezí 2700 K až 6500 K, [32]. 

5.9 Stack Care 

Společnost Stack vyvinula platformu cílící především na domovy s pečovatelskou službou. Nabízí 

algoritmické cirkadiánní osvětlení, které má přispět k psychické pohodě klientů, nejčastěji 

důchodců, a přiblížit se co nejvíce k přirozenému dennímu světlu. Standardně je využito je také 

senzorů přítomnosti osob pro úsporu energie, [33]. 

Detekcí pohybu také může upozornit ošetřovatele, že pacient stále nevstává, přestože dle jejich 

režimu již jindy bývá vzhůru, případně pokud se klient zdrží v koupelně podezřele dlouho nebo 

pokud koupelnu navštěvuje příliš často. Ošetřovatelé jsou taky upozorněni, pokud inteligentní 

systém zaznamená možný pád klienta, [33]. 

Toto řešení by mohlo mít zajímavé uplatnění i v běžné domácnosti, i bez monitorovacích 

systémů, které Stack Care nabízí, [33]. 

5.10 Xiaomi 

Společnost známá především pro výrobu mobilních telefonů a chytrého příslušenství se také 

rozhodla pustit na trh s chytrými žárovkami Yeelight. Nabízí chytré žárovky, které stejně jako 

zdroje Loxone, nepotřebují pro ovládání přes Wi-Fi žádný most, ale lze je ovládat pomocí mobilní 

aplikace přímo. Bílá žárovka vyjde na 500 Kč, její světelný tok je 450 lm, barevná teplota 3000 

K až 5700 K, RGBW pak stojí 700 Kč, ceny podle obchodu [34]. 
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6 MOŽNOSTI OVLÁDÁNÍ CHYTRÝCH SVĚTELNÝCH 

SYSTÉMŮ 
V jednotlivých podkapitolách v této kapitole jsou shrnuty technologie a standardy používané pro 

komunikaci světelných systémů, případně systémy s potenciálem pro využití v budoucnosti. 

6.1 ZIG BEE komunikace 

ZigBee je bezdrátová technologie založená na standardu IEEE 802.15.4., vytvořeném pro sítě PAN, 

jehož výhoda má být v nízkých výrobních nákladech, jednoduché instalaci a možnosti provozu i 

na baterie díky nízké spotřebě. Přínos této technologie je v aplikacích, kde by instalace kabelů, ať 

už při původní výstavbě nebo při modernizaci, mohla činit většinu nákladů při instalaci chytrých 

zařízení nebo senzorů, [35], [36]. 

Využívaná frekvenční pásma jsou 868 MHz, 915 MHz a 2,4 GHz. V Evropě je využíváno 

jednokanálové frekvenční pásmo 868 MHz, s přenosovou rychlostí 20 kbps, nebo 

šestnáctikanálové frekvenční pásmo 2,4 GHz s přenosovou rychlostí 250 kbps, které je používáno 

celosvětově Komunikace je definována MAC vrstvou pro komunikaci pomocí rámců nebo bez 

nich. Rámce jsou čtyři, přičemž každý z nich má svůj účel – přijetí potvrzovací informace, 

synchronizace zařízení, například pro probuzení koncových zařízení nebo naopak pro jejich 

přechod do úsporného režimu, k datovým přenosům, nebo pro centralizované řízení, [35], [36]. 

Značné úspory elektrické energie je dosaženo tím, že zařízení jsou po většinu času v režimu 

spánku a koncová zařízení tak mohou na běžné tužkové baterie vydržet až 2 roky. Zpoždění zařízení 

při probouzení je přibližně 15 ms. Toto ovšem platí pouze pro variantu označovanou jako In-Your-

Face-Communication, kdy zařízení odesílá údaje pouze pokud má data k odeslání, a čeká na 

potvrzení. V ostatních dvou módech je spotřeba energie značně vyšší. V jednom se ZigBee snaží 

přenosy udržet a ve druhém pravidelně probouzí zařízení a posílá synchronizační informace. 

K další úspoře energie dochází díky použití přenosového signálu DSSS, tedy direct-sequence 

spread spektrum),  [35], [36]. 

MAC vrstva má adresní prostor velký 64 bitů, pro jednodušší aplikace se používá omezený 

adresní prostor o velikosti 16 bitů, což je však stále pro běžné PAN sítě naprosto naddimenzované. 

Adresovat by bylo možné, i v omezeném adresním prostoru na 16 bitů, až 65 536 zařízení, [35], 

[36] 

ZigBee má 3 základní vrstvy. Nejvyšší vrstvou je tzv. aplikační vrstva (APL) zahrnující 

aplikační podvrstvy (APS), objekt ZigBee zařízení a rámce definovaných objektů. Síťová 

vrstva(NWK) slouží k nastavení vlastností zařízení, spuštění sítě, připojení a odpojení zařízení od 

sítě, přiřazení adres zařízení, prohledávání sousedních zařízení a routování v síti a k řízení příjmu. 

[35], [36]. 

Topologie sítě ZigBee mohou být tři – strom, hvězda nebo mesh. Každá musí mít aspoň jedno 

plně funkční FFD zařízení, například router nebo repeater a jeden PAN koordinátor, [35], [36]. 

První ZigBee specifikace byla publikována v prosinci 2004, úpravy specifikace byly 

zveřejněny v roce 2006, 2007, [35], [36]. 
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6.2 PLC komunikace 

Komunikace po silových vodičích je umožněna použitím PLC modulu nebo použitím speciálních 

zásuvkových Powerline adaptérů. Zásuvkové powerline adaptéry, jindy označované jako síťové 

karty powerline, je možné již běžně sehnat na internetových obchodech. Např. na Alza.cz se 

pohybuje sada dvou adaptérů od 1199 Kč za TP-LINK TL-PA4010 Starter Kit až po 5490 za 

Devolo dLAN 1200 + WiFi ac Starter Kit, který umožňuje použití i na vícefázových rozvodech a 

slibuje dosah až 400 m s přenosovou rychlostí až 1200 Mbit/s, [24]. 

Obvyklý dosah je 300 m s přenosovou rychlostí od 500 do 1000 Mbps, LAN konektory, 

kterými jsou zásuvkové adaptéry vybaveny podporují standardní rychlosti 10/100/1000 Mbit, [24]. 

Pomocí PLC je také možné rozšířit běžnou Wi-Fi sítě pomocí Wi-Fi extenderů komunikujících 

po silových obvodech. 

Zabezpečení je zajištěno 128-bitovou šifrovací technologií AES, [24]. 

6.3 DALI 

Nejlevnější nalezené řešení pro ovládání osvětlení pomocí DALI, které bylo nalezeno, je s využitím 

vestavného modulu s RF přijímačem, který má DALI výstup, od společnosti ABB. 

Je možné ovládat jednu skupinu svítidel v základním režimu a až 4 samostatné skupiny svítidel 

při použití univerzálního RF vysílače USB a SW asistenta. Jednotlivé skupiny svítidel lze stmívat 

pomocí tlačítka TOUCH DIM – tedy dlouhým stiskem se zvyšuje intenzita, po dosažení maximální 

intenzity se dlouhým stiskem intenzita snižuje. Krátký stisk zapíná/vypíná svítidla. 

Cena tohoto řešení je něco málo přes 3 000 Kč, pouze za modul, [37]. 

Řešení podporující stmívání, časovač a scény vychází cenově přibližně na trojnásobek, tedy 

něco přes 9 000 Kč. Například modul 3270-C47700 společnosti ABB umožňuje připojení ke 4 

nezávislým skupinám svítidel, je napájen z klasické sítě 230 V, napájení sběrnice DALI umožňuje 

maximálně 20,5 V a proud 130 mA pro všechny výstupy, [38].  

Za přibližně 20 000 Kč je možné pořídit řadový kontrolér podporující až 64 DALI přístrojů na 

kanále. Přístroje mohou být rozděleny až do 16 nezávislých skupin, v případě řízení osvětlení na 

stálou osvětlenost, přičemž pro každou bude využito snímače hladiny osvětlenosti, se snižuje počet 

nezávislých skupin na 8, [39]. 

6.4 Bluetooth 

Historie Bluetooth sahá až do roku 1994, kdy byla tato specifikace vyvinuta. Jako standard IEEE 

Standard 802.15.1 bylo Bluetooth schváleno ve verzi 1.1 v roce 2002. Maximální povolený výkon 

závisí na třídě Bluetooth, pro třídu 1 je to 100 mW, přibližný dosah je 100 m, pro třídu 2 je 

maximální povolený výkon 2,5 mW a přibližný dosah 10 metrů a pro třídu 3 je maximální povolený 

výkon 1 mW a přibližný dosah 1 m, [40]. 

Od verze 3.0 Bluetooth disponuje přenosovou rychlostí 24 Mbit/s. Pro přenos jednoduchých 

příkazů pro řízení chytré domácnosti je tato rychlost více než dostačující. V roce 2014 byla vydána 

specifikace Bluetooth v4.2. Ne náhodou v době rozvoje chytrých domácností, protože právě tato 

verze zahrnuje pro tyto účely využívaný protokol 6LoWPAN, [40]. 
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Frekvenční pásmo je, stejně jako u Wi-Fi, 2,4 GHz. Odolnost vůči rušení je zajištěna využitím 

metody FHSS, která je založena na přelaďování mezi 79 frekvencemi, s četností 1600krát za 

sekundu, [40]. 

Každé zařízení v Bluetooth síti má vlasti adresu BD-ADDR sloužící k jeho identifikaci. Síť se 

rozděluje do pikosítí, přičemž pikosíť je složena z ovládacího zařízení, tzv. master, a až sedmi 

podřízených zařízení, tzv. slave, [40]. 

6.5 Wi-Fi 

Wi-Fi patří mezi nejrozšířenější bezdrátové technologie současnosti. Podle tabulky uvedené na 

stránce [41], je maximální povolený vysílací výkon pro frekvenci 2,4 GHz je v Evropě 100 mW, 

pro frekvenční pásmo 5 GHz je to, v závislosti na frekvenci, 30 až 1000 mW.  

Z informací v [42] má průměrný domácí router 50 mW, což je 20 x více než u běžně 

používaného Bluetooth s dosahem 10 m a výkonem 2,5 mW. 

6.6 Li-Fi 

Na rozdíl od ostatních zmiňovaných technologií, technologie Li-Fi (light fidelity) nezakládá na 

rádiových vlnách, nýbrž na světelných vlnách. Z tohoto plyne jedna velká nevýhoda Li-Fi, a to, že 

zařízení musí být v místě, ze kterého je přímo vidět na vysílač. Ovšem ani toto by nemusel být 

problém. Pokud pomineme využívání Wi-Fi na veřejných venkovních prostranstvích a zaměříme 

se na jeho využití pouze v budovách, mohlo by mít nepopiratelné výhody vůči rádiovým 

komunikacím. Nejenže je 100 x rychlejší než Wi-Fi, v laboratoři bylo dosaženo dokonce 224 Gbps, 

zatímco teoretické maximum Wi-Fi sítě je 600 Mbps, ale nezamořuje prostředí rádiovým zářením, 

[43], [44], [45]. 

Lidské oko, jako receptor, by nebylo schopné vysílání Li-Fi vnímat, ať už kvůli frekvenci 

změn, nebo pokud by bylo využito například v infračerveném spektru. Jak by ale na toto reagovaly 

buňky případně podvědomí je ale otázkou. Zatím používaná technologie Li-Fi je zasazena do 

viditelného spektra světla, [43], [44], [45]. 

Problém s přímou viditelností by byl vcelku lehce řešitelný velkým počtem světelných zdrojů. 

K vysílačům, tedy LED žárovkám v místnostech, by internet případně jakákoli forma komunikace, 

mohla být přivedena po napájecím vedení pomocí PLC, ethernetem, nebo optickými vlákny. U 

každé žárovky by pak byl mikročip zajišťující bezdrátovou komunikaci, [43], [44], [45]. 

Zřejmě není náhodou, že Li-Fi patří ke špičce v bezdrátovém přenosu. K přenosu dat pomocí 

světla se využívají optické kabely, které jsou považovány za jednu z nejspolehlivějších trvanlivých 

komunikačních technologií s obrovskou přenosovou schopností. Pro použití na delší trasy by bylo 

nutné zapojit aktivní prvky, při použití v domácnostech by ani toto nebylo nutné. Přenosová 

rychlost se pohybuje v jednotkách až desítkách Gbps, [43], [44], [45]. 
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6.7 LoRa 

Výhodou tohoto systému je využívání bezlicenčních pásem a výkony maximálně desítky mW. 

Zařízení nevysílají nepřetržitě, nýbrž pouze v případě nutnosti předat nějakou informaci. Díky 

pouze občasnému vysílání mohou baterie v zařízeních pro komunikaci LoRa vydržet několik let. 

Využívá se frekvenčních pásem do 1 MHz, konkrétně se jedná o 169 MHZ, 433 MHz, 868 

MHz a 915 MHz. Nejvyšší z těchto frekvencích je užívaná v severní Americe, kmitočet 868 MHz 

je standardem v Evropě, [46]. 

LoRA je systém, s jehož využíváním je počítáno do budoucna, při malých výkonech lze 

přenášet informace na několik kilometrů a je hojně využíván v konceptu Průmysl 4.0 pro internet 

věcí, IoT (internet of things). Pokud mezi zařízeními nebyla překážka a bylo využito špičkových 

antén, bylo dosaženo komunikace na těžko uvěřitelných 21 km. Specifikace LoRaWAN ve verzi 

1.0 byla vydána teprve v roce 2015, [47], [48], [49]. 

Jedním z protokolů, využívaným pro internet věcí (IoT) a LoRa technologii, je protokol CoAP 

(Constraned Application Protocol). Jeho výhodou je možnost zvolit typ přenášených dat, např. 

XML, JSON, CBOR a další. Lze také snadno propojit s HTTP. Udávaná úroveň zabezpečení má 

odpovídat 3072 bitovým RSA klíčům a to i u nejmenších zařízení, [47], [48], [49]. 
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7 ÚČINKY ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁŘENÍ NA 

ORGANISMUS 
Vzhledem k mechanismu ovládání chytrých osvětlovacích soustav pomocí bezdrátových 

technologií je vhodné zvážit také zdravotní dopady elektromagnetického záření. Především se 

jedná o technologie Bluetooth a Wi-Fi, ovšem v následujícím přehledu budou zahrnuty i mobilní 

sítě, protože pro velkou část světelných systému je přizpůsobena mobilní aplikace. 

Nebezpečí bezdrátových technologií spočívá, podobně jako u elektřiny, v tom, že není vidět, 

není slyšet a není cítit, často je tak opomíjena a nad následky vystavování se elektromagnetickému 

záření se nepřemýšlí. 

Limity záření jsou založeny na tepelných účincích neionizujícího záření, ovšem netepelné účinky 

na živý organismus se mohou objevit již pod těmito limity a mohou mít dlouhodobé následky. 

V roce 2011 zařadil Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny (IARC) elektromagnetická pole mezi 

možné karcinogeny, které jsou klasifikovány skupinou 2B, [50], [51]. 

Elektromagnetické pole je charakterizováno intenzitou, vlnovou délkou a frekvencí. S těmito 

parametry také souvisí mechanismy vstupu záření do organismu.  Na rozdíl od ionizujícího záření 

s okamžitým destruktivním účinkem na organismus se dopady neionizujícího záření projevují 

postupně. Mezi neionizující záření jsou zahrnuta elektromagnetická pole s frekvencí do 300 GHz,  

mezi které patří viditelné světlo spolu s infračerveným a ultrafialovým zářením a 

s radiofrekvenčním zářením. 

Dále lze rozdělení zdroje na nízkofrekvenční a vysokofrekvenční. Nízkofrekvenční zdroje emitují 

záření do 100 kHz, vysokofrekvenční od 100 kHz do 10 GHz. Nízkofrekvenční záření je spojeno 

s přenosem elektrické energie, vyskytuje se všude tam, kde k přenosu elektrické energie dochází. 

Podle frekvence převažuje buď magnetická indukce, B (T), nebo intenzita elektrického pole, E 

(V.m-1). Vysokofrekvenční záření je spojeno s přenosem informací a měřena je už pouze složka 

intenzity elektrického pole případně hustota zářivého toku, S (W.m-2). 

Ve vztahu k člověku se pak měří měrná absorbovaná energie SAR, E (W.kg-1). 

Stejná absorbovaná energie ovšem u všech lidí nevyvolává stejnou odezvu. Už od 60. let 19. století 

se užívá pojmu „elektrohypersenzitivita“, kdy lidé mají problémy se spánkem, pamětí, bolestmi 

hlavy, s rozhodováním a mnoho dalších, například souvisejících se změnami nálad. 

Následující obrázek byl přepracován podle původně vypracovaného grafu v publikaci [51] 

vyjadřujícího mechanismus působení rádiových vln: 
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Obr. 7-1 Mechanismus působení rádiových vln 

Z fyzikálního hlediska při interakci vlnění na rozhraní organismu může nastat odraz vlnění, 

jeho vstup do těla, lom, rozptyl, absorpce, nebo přeměna energie na jiný druh. Hloubka vstupu 

závisí na frekvenci a vlnové délce záření, ale také na vlastnostech uvažované tkáně, popřípadě 

buněk. Jaký bude zářením vyvolán účinek na organismus záleží na intenzitě záření, jeho frekvenci 

a vlnové délce, ale také na tvaru vlny. Biologická účinnost je totiž na tvaru vlny závislá a je vyšší 

pro pulzní záření, především s pravoúhlým tvarem pulzu než pro záření kontinuální. 

Pro elektromagnetické ovlivnění živého organismu platí stejné zásady jako pro 

elektromagnetické ovlivňování jednotlivých zařízení. Závisí tedy na vzdálenosti od zdroje záření, 

velikosti plochy vystavené záření, době vystavení se záření, citlivosti na konkrétní vlastnosti záření, 

přítomnosti okolních vlivů měnících citlivost na dané záření a na kvalitě stínění. 

Elektromagnetická pole s frekvencí do 300 GHz a s vlnovou délkou nad 1 mm obecně nemusí 

vyvolávat zdravotní rizika při krátké expozici, ale při překonání určitého prahu jsou zdravotní 

rizika nepopiratelná. Ochrana tedy spočívá v omezení doby a intenzity expozice. Mechanismus 

biologických účinků je založen na indukci proudu v tkání nebo v jejím ohřevu, [52], [53]. 

I podlimitní hodnoty ovšem mohou přivodit problémy, způsobují totiž oxidativní stres. Toto 

bylo doloženo například výzkumem slin při telefonování mobilním telefonem. Značný nárůst 

hladiny byl pozorován v superoxidu dismutázy (SOD). Tento nárůst byl důkazem oxidativního 

stresu v buňkách, který se projevuje právě nárůstem koncentrace radikálního aniontu superoxidu. 

Na mechanismus těchto netepelných účinků elektromagnetického pole, především při 

používání mobilních telefonů, se snažili přijít vědci z Weizmannova vědeckého institutu. Jejich 

závěr byl, že v buňkách po expozici záření mobilního telefonu dochází k aktivaci proteinů třídy 

p38, jež jsou zapojené do regulace buněčného dělení a apoptózy. V první řadě dochází k navázání 

elektronů enzymatického komplexu NADH (nikotinamid adenin dinukleotid fosfát oxidáza) 

oxidázy na molekulární kyslík, přičemž vznikne superoxid, volné radikály a reaktivní kyslíkové 
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molekuly. Tento proces, který stojí za oxidativním stresem, byl spojován s UV zářením a 

radioaktivním zářením, nikoli však s vysokofrekvenčním elektromagnetickým polem. Reaktivní 

kyslíkové molekuly ROS jsou produkovány jako obrana při napadení mikroorganismy případně při 

zánětlivých procesech, jejich nadměrná produkce je příčinou poškození DNA, zrychleného stárnutí 

organismu, chronických zánětů, karcinogeneze, angiogeneze a metastází. V dalším kroku, kdy 

dochází k proteinovým změnám, se mohou objevit závažná neurologická onemocnění jako např. 

Alzheimerova a Parkinsonova choroba, [52][53]. 

ROS jsou také přímým stimulantem matrixu metaloproteinázy. Nebezpečí tohoto spojení 

spočívá v tom, že je tím umožněno štěpení kovů a uvolnění heparinu Hb-EGF vázajícího 

epidermální růstový faktor a také majícího význam na agresivní chování nádorů, aterosklerózu, 

hojení ran či vývin maligních fenotypů. 

Oxidativní stres, který se vyskytuje také při znečištěném ovzduší, při kouření, vystavení se 

radioaktivnímu nebo UV záření, způsobuje degenerativní procesy projevující se poruchami 

imunity, cukrovkou, chronickými záněty, rakovinami, a dalšími.  

Při výzkumu na potkanech, což nemusí být směrodatné pro člověka, se také potvrdilo, že 

elektromagnetické záření o frekvenci v blízkosti 2450 MHz může mít vliv na opožděný nástup 

puberty či zpomalený růst, [54]. 

Tepelné účinky jsou vyvolány radiofrekvenčními poli s frekvencí nad 100 kHz, tedy s vlnovou 

délkou kratší než 3 km. S vyšší frekvencí roste teplený účinek záření a klesají netepelné účinky 

způsobené indukovanými proudy. Ty převažují v záření do 100 kHz, tedy s vlnovou délkou větší 

než 3 km, [55]. 

Indukované proudy ovlivňují především nervový systém, a to i při krátkém překročení prahu. 

Při proudové hustotě od 0,01 A.m-2 může docházet k ovlivňování nervového systému. Při proudové 

hustotě větší než 0,1 A.m-2 dochází ke změnám dráždivosti nervového systému, tedy k posunu 

prahu stimulace a při proudové hustotě nad 1 0,1 A.m-2 je riziko extrasystol a fibrilace srdečních 

komor. Nebezpečí těchto problémů způsobených indukovanými proudy je pro frekvence do 1 kHz, 

při vyšších frekvencích výrazně klesá, [56]. 

7.1 SAR – Specific Absorption Rate 

Zkratka SAR označuje měrný absorbovaný výkon. Slouží k hodnocení, respektive kvantifikaci, 

vystavení osob elektromagnetickému poli. Elektromagnetické pole o frekvencích od 100 kHz do 

10 GHz, do kterého spadají Wi-Fi i Bluetooth, způsobuje ohřev živé tkáně. Je známo, že 

elektrosenzitivita je individuální, přesto je důležité, že jsou nastaveny SAR limity. 

V České republice je celotělový vyzařovací limit SAR roven 0,08 W.kg-1, lokální limit, 

označovaný jako 10g, je 2W.kg-1. Uvedeny jsou v nařízení vlády č. 1/2008 Sb.,[57], [58]. 
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8  VIZE DO BUDOUCNOSTI 
Některých změn se pravděpodobně nedočká naše generace, ani generace našich dětí a je několik 

směrů, kterými se vývoj techniky a smýšlení lidí může vydat. Ovšem již dnes máme technologie, 

nebo jsme blízko k dosažení technologií, které by mohly dramaticky změnit osvětlování a pohled 

na něj. 

Ve větší míře by mělo být využito denního osvětlení. S největší pravděpodobností budoucnost 

umělého osvětlování leží v užití LED a OLED osvětlení. Biodynamické osvětlení, nebo aspoň 

osvětlení NASLI, tedy zdroj světla se spektrem odpovídajícím přirozenému světlu, budou 

standardem. Algoritmus řízení biodynamického osvětlení by mohl být propojen s chytrým 

softwarovým systémem zohledňujícím například následující: 

- věk, po jednoduchém zadání věku uživatele pokoje do systému, například pro upravení 

algoritmu s ohledem na větší potřebu relaxace a spánku u dětí a adolescentů, případně pro 

krátkou regeneraci během dne. Jistě by nebyl problém propojení s chytrými náramky 

monitorujícími některé tělesné parametry, známky únavy případně kvalitu spánku. 

- náladu případně aktuální rozpoložení, které by opět mohlo být orientačně určeno 

jednoduchým monitorováním tělesné aktivity, známek stresu a neklidu. Teplota 

chromatičnosti světla případně světelné scény by mohly vytvářet uklidňující prostředí. 

- kalendář v mobilním telefonu nebo jiném chytrém zařízení, nastavení světelného budíku, 

nastavení poklesu teploty chromatičnosti večer apod., 

- přítomnost osob a predikování jejich pohybu. Světla by se automaticky zapnula 

v místnostech, kam může člověk mířit, a v závislosti na denní době by mohla být spuštěna 

na různé intenzity a teploty chromatičnosti. Například v noci při cestě na toaletu by se 

spouštěla s vysokou teplotou chromatičnosti a nízkou intenzitou dostačující pro orientaci 

v prostoru ovšem co nejméně zasahující do nočního režimu organismu. 

- počasí, přičemž by barva chromatičnosti a intenzita osvětlení mohla kompenzovat nebo 

naopak sledovat změny počasí a jejich vliv na náladu. 

Namísto běžných svítidel by mohly být využity OLED panely případně sloužící i jako displej. 

Jedna počítačová stanice v domácnosti by mohla být propojena s panely v různých místnostech, 

které by byly ovládány dotykem, nebo hlasem. Současně by počítač mohlo využívat více osob, 

které by systém rozpoznával podle hlasu nebo otisku prstu. Místo klasického ovládání dotykem by 

mohlo být využito také bezdotykové ovládání gesty. 

Chytré osvětlení by mohlo být přeneseno i do automobilového průmyslu, a to nejen pro světlomety, 

ale například pro osvětlení interiéru, ve kterém by využitím modrých diod v blízkosti řidiče pro 

zvýšení jeho bdělosti, zatímco pro pasažéry na zadních sedadlech, například děti by bylo využito 

osvětlení teplejším světlem, které nebrání odpočinku 

Se stále narůstajícím množstvím techniky je pravděpodobné, že se lidé rozdělí do dvou táborů. Do 

tábora, který bude techniku využívat co nejvíce, a druhý, který se oprostí od spousty stresu a 

svázanosti, který přemíra techniky způsobuje a oželí to málo volnosti, co přináší.  

Hon za majetkem a technikou na jedné straně, způsobující zamoření prostředí elektromagnetickým 

zářením, hlukem a umělými materiály, bude dosahovat absurdity, kdy negativní dopady jednoho 

zařízení budou omezovány dalším zařízením. Psychickou pohodu a klid bude velmi těžké nalézt, 

plýtvání materiálem, časem, energií bude nekonečně růst. 
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Na druhé straně budou lidé žít v jednoduchých obydlích s minimem technologií, například 

v roubenkách. Vytvoří se vesničky nebo městečka, které boudou plně soběstačné, aspoň co se týče 

potravy, a lidé budou pracovat převážně v zemědělství, lesnictví, a podobných profesích spojených 

s přírodou. Místo věčného stresu a snahy získat více majetku bude snaha o žít zdravým životním 

stylem, zajistit co nejlepší psychickou pohodu a omezit i stres pro organismus. Dovednosti se 

budou předávat ze člověka na člověka, výukou nebo praxí. Znalosti i dovednosti těchto lidí budou 

mít kvalitativní parametry na vysoké úrovni, na rozdíl od druhého tábora, kde skutečných 

dovedností a znalostí budou mít lidé málo a budou spoléhat na techniku. 

Už nyní je umělá inteligence na internetu tak pokročilá, že je schopná s vysokou pravděpodobností 

cílit přesně reklamu, přesně nabízet věci potenciálního zájmu, telefony i počítače jsou schopny 

sledovat naši polohu, téměř každé zařízení je možné odposlouchávat. Pokud se rozšíří umělá 

inteligence i do mobilních telefonů, notebooků a dalších zařízení, která budou ovládána hlasem, 

bude ještě snadnější sledovat každé slovo, už jen z toho důvodu, že například systémy ovládané 

hlasem budou hledat klíčová slova pro jejich ovládání, ale také například nabízet vyhledávání a 

vysvětlení výrazů, kterým člověk nerozumí, nebo se o nich chce dozvědět víc. Stálý stres, ať 

oprávněný nebo způsobený paranoiou, může způsobovat nepříjemné a dlouho trvající zdravotní 

problémy, a být sledován v každém okamžiku, i v těch nejintimnějších, kdy budeme v ložnici nebo 

na toaletě, rozhodně s sebou stres přináší. Stejně tak někomu může být nepříjemná ta spousta věcí, 

kterou sice nevidí, ale „ví, že tam je“, konkrétně elektromagnetické záření ze všech stran. 

Na druhou stranu pro tábor techniků se nabízí nevídané možnosti, například využití virtuální reality 

nebo rozšířené reality při učení se nových dovedností či při získávání vědomostí. Společnosti 

budou tvořit výukové materiály či rekvalifikační kurzy pro virtuální a rozšířenou realitu a 

jednoduše tak vytrénovat pracovníky bez rizika ztrát zaškolováním těchto lidí přímo ve výrobním 

procesu. Nejen, že bude možné využít výuky komplexní, ale jednoduše se chytrých systémů zeptat 

na věci, které nás zajímají nebo v reálném čase jej nechat vyhledávat informace k tématu o kterém 

právě s někým diskutujeme.  

8.1 Další prvky chytré domácnosti 

Chytrá spíž by zajišťovala automatické doplňování nákupního seznamu v závislosti na položkách, 

které byly ze spíže použity. K identifikaci potravin a případně i jejich data spotřeby by mohlo 

docházet využitím čtečky QR kódů nebo čárových kódů umístěných ve sloupcích polic, při 

zakládání potravin. 

Většina zařízení by mohla být ovládána hlasem. Díky instalaci ozvučení v celém domě, taktéž 

propojeného s řídícím systémem, by mohli rodiče na děti zavolat bez využití chůvičky nebo 

zvyšování hlasu. Reproduktory v obývacím pokoji by mohly mít vysokou směrovost umožňující 

poslouchání několika různých věcí zaráz a díky využití displejů umožňujících pozorování různých 

věcí z různých úhlů i nerušený multimediální zážitek pro několik osob v jedné místnosti i za 

předpokladu sledování různých filmů. Hlučnost v domě například u pozemních komunikací by 

mohla být eliminovány využitím mikrofonů a vysíláním opačných vln z reproduktorů. 

Datové přenosy budou díky využití velkého množství světelných zdrojů uskutečňovány 

pomocí Li-Fi, přičemž k jednotlivým světelným zdrojům budou data přenášena optickými vlákny 

uspořádanými do mřížky. 
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Ventily ovládající rozvod vody a plynu budou propojeny se senzory přítomnosti osob. Při 

odchodu z domu budou lidé upozornění, pokud zapomenou puštěnou vodu, plyn, vařič, troubu 

apod.  

V každé domácnosti budou využity požární hlásiče propojené na ozvučení, uzávěr plynu, 

jističe elektrických rozvodů a osvětlení.  

Pohybová čidla využívaná pro osvětlení budou využita také pro monitorování podezřelého chování 

nebo pádu. Při propojení s náramky monitorujícími základní tělesné funkce a aktivitu by mohly být 

zasílány krizové zprávy příbuzným při možném úrazu nebo zdravotním problému seniorů nebo 

dětí. 

Na zahradách by mohlo být automaticky sbíráno listí, sečená tráva apod. U bioodpadu by současně 

mohlo být měřeno jeho pH a obsah látek jako dusík, uhlík nebo kyslík a případně pak odpad 

využíván pro bioreaktory pro tvorbu tepla. Ohřev vody z velké části bude využívat solární energii, 

stejně tak jako se rozšíří malé off-grid elektrické sítě v domácnostech. 
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9 ZÁVĚR 
V současné době na trhu není dostupný systém, který by přesně odpovídal představám zadavatele. 

Na internetu je dohledatelné nepřeberné množství publikací, které se ovšem často vylučují 

navzájem. Výzkumné týmy, pravděpodobně na základě přesvědčení, kterému se rozhodly věřit, 

ohledně vlivu osvětlení a elektromagnetického záření na člověka, buď technologie obhajují nebo 

obviňují. 

Od původně plánovaného řešení osvětlovací soustavy s prvky DALI nebo s ovládáním přes 

Arduino bylo upuštěno kvůli vysoké ceně těchto řešení, přestože by takové systémy nabízely 

nejvíce možností přizpůsobení ovládání i funkčnosti osvětlovací soustavy. 

Pro použití v přírodním stavení, jako je například jurta, kde náklady na výstavbu jsou v řádech 

desítek až stovek tisíc korun, v závislosti na velikosti a zda je budováno svépomocí, či  jsou 

započítány i pracovní hodiny, neexistují jednoduchá elegantní řešení zakládající na přírodních 

materiálech, nízké ceně, s blokací v algoritmu, kdy uživatel neznalý ve světelné technice nebude 

běžnými vypínači mít možnost nastavit parametry osvětlení v rozporu s biodynamikou, a také bez 

použití bezdrátových technologií zamořujících prostředí elektromagnetickým zářením. 

Do budoucna by mohlo být pro tyto aplikace využito následujících řešení: 

a) mikropočítače s algoritmem biodynamického osvětlení vestavěné do patice stmívatelné 

LED žárovky, přičemž by byly využity klasické vypínače, ať tlačítkové nebo například 

pouze šňůrka přímo u světla. 

Jednoduchá změna v nastavení, například kdy chce uživatel vstávat, by byla provedena 

jedním fyzickým tlačítkem na patici žárovky, nebo sekvencí zapnutí a vypnutí. Nutné by 

bylo použít modul reálného času a paměť, ve které by byla nastavená doba uchována. 

Nastavení by bylo nutné provést v požadovaný čas, který se má do paměti uložit. 

Toto řešení by mohlo být doplněno IR přijímačem, pro možnost dálkového ovládání. 

Cena žárovek pro toto použití by byla vyšší, ovšem bylo by možné jejich ovládání místně 

nebo přes IR ovladač, a přírodní materiály stěn by nebyly narušeny plastovými vypínači. 

Pro stínítka, případně pro rozptýlení světla by mohly být použity dřevěné materiály, 

například proutěný lustr, nebo látkové materiály. 

Vyvinuty by mohly být LED pásky, které by měly možnost připojení do speciální patice.  

b) Mikropočítač řídící několik svítidel, respektive několik předřadníků/stmívačů/stmívacích 

aktorů, komunikace by probíhala přes silové vedení nebo přes přídavné ovládací vedení. 

Výhodou tohoto řešení oproti a) by byla nižší cena žárovek, stačily by běžné stmívatelné 

LED žárovky bez složité patice. Mikropočítač a předřadníky by mohly být schované, aby 

v prostoru nerušily, zároveň však dostupné pro případné úpravy algoritmu, buď pomocí 

počítače, nebo pomocí aplikace v mobilním telefonu, připojeného přes USB-C. 

c) Redukce pro žárovky, redukce mezi různými velikostmi patice, případně zachovávající 

stejnou velikost patice, ovšem s vestavěnou inteligencí a dálkovým ovládáním. Ovládání 

přes Wi-Fi, Bluetooth, LoRA či infračerveným ovladačem. 

9.1 Finální řešení 

Vybráno bylo řešení chytrého osvětlení od společnosti IKEA. Důvodem je cena a přijatelná 

funkcionalita. Brána lze jednoduše odpojit, a světla nekomunikují nepřetržitě, nýbrž pouze při 

vysílání informací na základě zásahu uživatele. 
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Pro tento systém mluví také cena jednotlivých prvků a uživatelská přívětivost dálkového 

ovládání. Stmívání žárovek je přijatelně plynulé, změny teploty chromatičnosti jsou však bohužel 

skokové a žárovka teplotu mění postupně, což dává dojem, že má pomalou odezvu. 

Jako demonstrativní a testovací byly zakoupeny následující prvky v celkové ceně 2846 Kč: 

Brána za 799 Kč, sada pro stmívání a změnu teploty chromatičnosti, která obsahuje 

stmívatelnou žárovku s nominálním světelným tokem 1000 lm a volitelnou teplotou chromatičnosti 

v krocích 2200 K, 2700 K a 4000 K, taktéž za 799 Kč. Dále sadu s pohybovým čidlem, která 

obsahuje bezdrátové pohybové čidlo a jednu žárovku se světelným tokem 1000 lm a teplotou 

chromatičnosti 2700 K, a sadu pro stmívání s dálkovým stmívačem a stmívatelnou žárovku se 

světelným tokem 1000 lm a teplotou chromatičnosti 2700 K. 

Po otestování byly přikoupeny byly další tři stmívatelné zdroje umožňující změnou teploty 

chromatičnosti a bezdrátový ovladač v celkové ceně 1997 Kč. 

Při testování nesprávně fungoval bezdrátový stmívač, a proto sada s ním byla v rámci záruky 

vrácena. Stmívání bylo nespolehlivé a nešlo vypnout světelný zdroj tak, jak by to mělo být při 

překročení krajních poloh stmívání, zdroj se podařil vypnout jen jedenkrát z deseti pokusů. 

Za přínos tohoto řešení je považována, pro nastavitelné LED zdroje zatím ne úplně standardní, 

teplota chromatičnosti 2200 K, pro využití večer, a příjemná teplota chromatičnosti 4000 K pro 

práci ve dne. Cena použitého řešení je necelých 4500 Kč, při započtení vrácených peněz a 

reklamovaný set se stmívačem. Předpokládaná cena za rozšíření do celého přírodního stavení je 5 

až 10 tisíc korun, v závislosti na tom, zda budou použity i RGB LED zdroje. 

 Tento systém lze jednoduše rozšiřovat o další ovládací prvky a pro vytvoření více skupin 

svítidel. Brána tohoto systému podporuje také další ZigBee zařízení a je tedy možné systém rozšířit 

prvky z výrobkové řady Hue společnosti Philips. 

Navrhované řešení je použití: 

- zdroje spínaného pohybovým čidlem na toaletě a pro sprchový kout, 

- v obývací místnosti a v lůžkové části rozmístit po vnitřním obvodu jurty stmívatelné zdroje 

s možností změny teploty chromatičnosti a přiřadit minimálně dva dálkové ovladače. První 

dálkový ovladač by ovládal zdroje v části pracovny, druhý pak ve společenské části. 

Bude nutné zvážit, zda použít pohybový senzor i v obývací místnosti, vzhledem k rozměrům 

přírodního stavení a při vlastnostech pohybového senzoru, který reaguje na pohyb v zorném poli 

definovaném úhlem 120 ° do vzdálenosti 5 metrů, aby nedocházelo k nežádoucímu zapínání 

osvětlení. 

Obecnou nevýhodou chytrých žárovek je fakt, že při krátkém výpadku proudu a opětovném 

zapnutí nebo při zapnutí klasickým ovladačem automaticky zapnou s maximální intenzitou.  

Světelné zdroje sice mají paměť a zapínají synchronně, ale například přes noc se 

synchronismus nemusí udržet a je nutné pak při ovládání bezdrátovými prvky, nikoli telefonem, 

opět synchronizovat podržením zapínacího tlačítka. Ovládání mobilním telefonem je sice 

nejspolehlivější, ale vyžadují stálé zapnutí routeru a brány. Závěrem lze tedy říci, že na trhu stále 

není žádné řešení, které by kvalitou a funkcionalitou splňovalo požadavky pro zdravé osvětlení a 

jehož ovládání by bylo komfortní i bez ovládání mobilní aplikací s aktivním routerem.
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PŘÍLOHY 

Příloha A – Nastavení systému Ikea TRÅDFRI 

Společnost IKEA pro nastavení všech částí systému má připravena instruktážní klipy na 

internetových stránkách. Stejně tak jsou dostupné i návody ke každému prvku. 

Řídící prvky 

Dosah řídících prvků je 10 metrů. Pro tento osvětlovací systém jsou k dispozici tři: 

- bezdrátový dálkový ovladač, který umožňuje, stiskem tlačítek, stmívání, změnu teploty 

chromatičnosti, a zapnutí vypnutí, 

- bezdrátový stmívač, který otáčením stmívá a při překročení minimální nebo maximální 

intenzity osvětlení světelné zdroje vypne, 

- pohybový senzor, který světla při detekci pohybu automaticky rozsvítí, pokud přestane 

detekovat pohyb, světla zůstanou zapnuta po dobu nastavitelnou na zadní části pohybového 

senzoru, [59]. 

Nastavení řídících prvků a jejich vlastnosti 

Bezdrátový dálkový ovladač: 

- je napájen jednou plochou baterií obsaženou v balení. Lze přichytit magneticky na kovové 

povrchy, nebo destičku přiloženou v balení, ke které je i protikus, který je určen 

k přišroubování ke stěně.  

- Ovladač je tvořen pěti tlačítky, velkým pro zapnutí/vypnutí, a dvěma protilehlými páry 

tlačítek pro stmívání a pro změnu teploty chromatičnosti. 

- Jedná se o nejuniverzálnější ovládací prvek. 

- Oproti ostatním dvěma řídícím prvkům je snadnější přístup k párovacímu tlačítku a 

k baterii, stačí pouze šroubovákem nebo podobným nástrojem vyloupnout zadní kryt. 

- Pro synchronizaci světelných zdrojů, pokud nemají stejné nastavení teploty chromatičnosti, 

nebo intenzity, je nutné podržet tlačítko vypnutí/zapnutí stisknuté po dobu 3 s, [60]. 

Bezdrátový stmívač: 

- je také napájen jednou plochou baterií obsaženou v balení, lze přichytit magneticky a balení 

obsahuje podložku, která je určená k montáži na stěnu. 

- Provedení nepůsobí tak dobrým dojmem jako u bezdrátového ovladače, baterie nelze vložit 

jednoduše, ale poměrně silou a ostrým nástrojem je nutné vyjmout vnitřnosti zařízení, 

protože baterie se vkládá do jediného nepřístupného místa.  

- Lze pořídit v několika barevných variantách, bílé, žluté a šedé.  

- Osobně hodnotím jako nejméně doladěný prvek celého systému, u kterého ani nižší cena 

oproti bezdrátovému dálkovému ovladači neospravedlní funkční nedostatky, [61]. 

Bezdrátový pohybový senzor: 

- doba, než světla vypnou, pokud pohyb není detekován, lze nastavit na 1 minutu, 5 minut 

nebo 10 minut. Pohybový senzor umožňuje přepnutí mezi dvěma režimy, přičemž v režimu 

označeném jako denní se světla zapnou pohybem vždy, tedy ve dne i v noci. Při nočním 
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režimu se zapínají při detekci pohybu pouze ve tmě nebo při velmi nízké hladině 

osvětlenosti. 

- Napájení je dvěma plochými bateriemi, obsaženými v balení. Pro jejich vložení do senzoru 

je nutné povolit jeden šroub, [62]. 

Spárování světelných zdrojů s bezdrátovými ovládacími prvky 

Pokud jsou světelné zdroje zakoupeny v sadě s ovládacím prvkem, jsou již defaultně spárovány. 

Pokud chceme přiřadit k jednomu ovládacímu prvku další světelné zdroje, musíme odstranit 

jeho zadní kryt a stisknout tlačítko pod ním umístěné po dobu 10 ve vzdálenosti maximálně 5 cm 

od patice příslušného LED zdroje. Spárování je indikováno silným probliknutím, [60], [61], [62]. 

Každý bezdrátový ovládací prvek – dálkový ovladač, dálkový stmívač a pohybové čidlo 

umožňují přiřazení až deseti světelných zdrojů. Odebrání probíhá stejným způsobem jako párování, 

[60], [61], [62]. 

Ovládání světelných zdrojů a tvoření jejich skupin 

Světelné zdroje jsou určeny pro ovládání pouze bezdrátovými prvky a klasickým vypínačem. 

Běžný vypínač má funkci jen Zapnout/Vypnout. Pro stmívání nelze využít klasické stmívače, došlo 

by k nežádoucímu flikru. 

Bez brány lze ke každému světelnému zdroji přiřadit pouze jeden ovládací prvek, ke každému 

prvku však až 10 zdrojů. Jednoduše tímto způsobem lze rozřadit světla do skupiny podle ovládacích 

prvků. 

Při využití brány lze zdroje rozdělit do skupin libovolně. Pokud bude použita brána, je 

nejsnadnější používat ji hned od začátku. Pro její připojení ke světelným zdrojům je totiž nutné 

resetovat ovládací prvek, kterým se pak jednotlivé zdroje přiřadí. Resetování ovládacích prvků se 

provádí čtyřmi stisknutími párovacího tlačítka a jeho podržením, dokud neproblikne indikační 

LED. Celým procesem provede krok po kroku aplikace pro mobilní telefony.  

Ovládání přes mobilní aplikaci 

Je nutné využít brány, buď pro systém IKEA nebo Philips, která u nejnovějších zdrojů již také 

podporována. Brána se připojí Ethernetovým kabelem k routeru a přes napájecí adaptér do 

elektrické sítě. Po spuštění mobilní aplikace lze bránu vyhledat a připojit se k ní, celým procesem 

nastavení systému pak provede návod v aplikaci. 

Pomocí mobilní aplikace pro systémy Android nebo Apple lze ovládat světelné zdroje 

nejplynuleji ze všech ovládacích prvků. Je možné plynule nastavovat intenzitu pomocí jezdce zleva 

doprava, nebo otevřít ovládání přes celou obrazovku a po procentních bodech stmívat.  

Je možné vytvořit si tzv. nálady, které si pamatují nastavení teploty chromatičnosti a 

nastavenou hodnotu pro stmívání. Přednastavené od výrobce jsou tři, které pouze mění teplotu 

chromatičnosti mezi 2200 K, 2700 K a 4000 K.  

Zdroje lze libovolně seskupovat a pro každou skupinu vytvořit přednastavené hodnoty. 
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Příloha B - Relux model přírodního stavení 

V rámci této práce byly vytvořeny dva modely v programu Relux, které jsou přiloženy jako 

elektronické přílohy na CD. Rozdíl mezi modely je v počtu svítidel a jejich směrování. 

Problematickým bylo namodelovat přírodní stavení podle skutečnosti. Relux standardně umí 

čtvercové nebo obdélníkové místnosti. Přírodní stavení má však tvar kruhu a téměř všechny prvky 

jsou atypické a ručně vyráběné ze dřeva. Tento problém byl překonán vytvořením velké běžné 

místnosti, přičemž místo stěn bylo použito velkých oken v místech, kde světlo může prostupovat 

do interiéru. Přírodní stavení pak bylo namodelováno jako objekty. Toto řešení s sebou přináší 

několik nevýhod: 

- nelze vypočítat osvětlenost stropu a stěn, 

- je velice problematické se v modelu „dostat dovnitř“ do stavení, je nutné zoomovat a různě 

otáčet s celým modelem, 

- bylo nutné vytvořit nepravidelné tvary například pro schody a strop ve tvaru kuželu. 

Vyzařovací křivky svítidel nejsou známé, proto model není přesný, stínítka budou vyrobena 

z přírodních materiálů a instalována až po skončení této práce. Ovšem pro aspoň přibližnou 

simulaci bylo použito svítidel s užší vyzařovací charakteristikou a nasměrování svítidel po obvodu 

směrem do špičky stropu, aby bylo osvětlení převážně nepřímé. Závěsné svítidlo umístěné nad 

stolem ve skutečnosti nebude zavěšené na stropě, nýbrž se uvažuje o připevnění svítidla na trám, 

který v tomto místě překlenuje prostor. 

Následující obrázek zobrazuje náhled na přírodní stavení z programu Relux ilustrující problém 

s nutností jeho vnoření pravoúhlé místnosti. 

 

Obr. PB-1 – Celkový pohled na přírodní stavení vnořené v běžné místnosti pro program Relux 
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Tento problém je patrný také z půdorysu, jednotlivé prvky v něm lze při této velikosti těžko 

rozeznat, ale lze na první pohled vidět umístění fiktivních oken na stěnách místnosti. 

 

Obr. PB-2 – Půdorys přírodního stavení a místnosti pro Relux s fiktivními okny 

Pro modelování schodů musely být místo krychlí a kvádrů použity hranoly, kvůli téměř 

kruhovému tvaru stěny. Schody tak ne úplně dokonaly kopírují zeď, aby však byly co nejpřesnější, 

byly některé schody vytvořeny z více dílčích částí. 

 

Obr. PB-3 – Pohled na schody vytvořené z nepravidelných tvarů 
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Model umožňuje zobrazení dynamického plánování, které zobrazuje buď přednastavený povrch 

materiálu podle definované struktury a odraznosti, tak jako na následujícím obrázku PB-4, nebo 

rozložení jasů, jako na obrázku PB-5. Jedním z požadavků na osvětlení jurty bylo i vyzdvižení 

struktury dřeva na stropě. Pro ilustraci tohoto záměru bylo použito pohledu zespod. 

  

Obr. PB-4 – Dynamické plánování se zobrazením struktury, pohled zespod 

 

 

Obr. PB-5 – Dynamické plánování se zobrazením rozložení jasů, pohled zespodu 
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Byly vytvořeny srovnávací roviny, aspoň pro hrubou představu o hladině osvětlenosti při použití 

modelových svítidel. Jedna nad lůžkovou plochou, zasahuje až do blízkosti stěny/stropu, aby bylo 

vidět, jak upadá u stěn hladina osvětlenosti. Ovšem pod svažujícím se stropem blízko obvodu 

stavení na osvětlenosti tak nezáleží, protože je to místo sloužící pouze k uložení věcí. Další 

srovnávací rovina je v obývacím prostoru ve výšce stolu. Obě lze vidět na obrázku PB-6. 

  

Obr. PB-6 – Umístění srovnávacích rovin nad lůžkovou plochou a u stolů 

Další srovnávací rovina se nachází v pracovním prostoru a poslední v prostoru pro toaletu a 

sprchu. První ze zmíněných je patrná na obrázku PB-7. 

  

Obr. PB-7 – Umístění srovnávací roviny v pracovním prostoru 
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Orientace svítidel, jak je uvedeno výše, je směrem ke středu stropu. Křivky svítivosti jsou 

zvoleny ve tvaru podobném doutníku, protože ze spodní strany bude stínítko, které bude zamezovat 

oslnění osob nacházejících se v přízemí, současně vynikne struktura dřevěného stropu a celkové 

osvětlení bude působit měkčím, teplejším a příjemnějším dojmem. Křivky svítivosti lze 

v programu Relux také zobrazit, jako například na následujícím obrázku PB-8, a směrování svítidel 

jako na obrázku PB-9, ze kterého je patrné i směřování svítidel pro lůžkovou plochu a svítidla 

umístěného nad stolem. 

 

Obr. PB-8 – Křivky svítivosti světelných zdrojů 

 

Obr. PB-9 – Směrování jednotlivých světelných zdrojů 
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Pro pracovní plochu je použito podhledové svítidlo, které směřuje přímo na pracovní plochu, 

pro jemnou práci je nutná vyšší hladina osvětlenosti než ve zbytku místnosti, navíc při umístění 

svítidel po obvodu místnosti by si pracující osoba stínila. Toto ilustruje obrázek PB-10. 

 

Obr. PB-10 – Zobrazení podhledového svítidla s jeho směrováním 

Rozdíl mezi dvěma modely v Reluxu ilustruje následující obrázek PB-11, na němž je zřejmé 

směrování svítidel. V tomto případě je použito menšího počtu výkonnějších svítidel než v prvním 

případě. Modely slouží především k porovnání vytvářené atmosféry. 

 

Obr. PB-11 – Směrování svítidel pro druhý model v programu Relux 

 



Použitá literatura  

 

 

60 

Pro budoucí potřeby jsou poskytnuty elektronické přílohy, ve kterých lze zobrazit libovolné 

náhledy, jako příklad dynamický náhled z druhého modelu 

 

Obr. PB-12 – Směrování svítidel pro druhý model v programu Relux 
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SEZNAM ELEKTRONICKÝCH PŘÍLOH 
staveni.rdf 

- model přírodního stavení v programu Relux 

staveni2.rdf 

- model přírodního stavení v programu Relux, s využitím menšího počtu jiných svítidel 

mechanismus_pusobeni_elmag_zareni.vsdx 

- soubor MS Visio obsahující vytvořené podklady pro Obr. 7.1. 

 


