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Anotace: Prezentace je určena pro žáky 2-3.ročníku oboru elektrikář, slouží k 
výkladu a  procvičování dané látky. Žáci se seznámí s výukovým materiálem na 
téma volba a použití světelných zdrojů.



VOLBA SVĚTELNÝCH ZDROJŮ

Volba zdrojů

svítidel úzce souvisí se zvážením doby 

provozu svítidel a četností zapínání a vypínání 

osvětlení během dne. Obě informace jsou 

nezbytně nutné pro správnou a bezporuchovou 

funkci svítidel a zdrojů v nich použitých. 
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Pro zpracování návrhu osvětlení je třeba 

zajistit následující podklady:

a) Údaje o účelu a využití prostoru

b) Stavební výkresy

c) Rozmístění technologických zařízení a 

vybavení prostoru

d) Druh prostředí z hlediska požadavků na 

osvětlovací soustavu

e) Údaje o povrchové úpravě místnosti a 

zařízení

f) Údaje o denním osvětlení

g) Možnost řešení údržby

h) Zvláštní požadavky na osvětlovací soustavu
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Zásady návrhu osvětlení 

1) Možnost zajištění provozu a údržby 

osvětlení

2) Hospodárnost realizace a provozu 

osvětlovací soustavy

3) Koordinace návrhu s architektonickým a 

stavebním řešením

4) Určení základních způsobů údržby
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Vybrané značky na svítidlech
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Žárovky: Jsou vhodné pro osvětlení prostor, 

které má krátkodobý charakter a velkou 

četnost zapnutí a vypnutí.                                       

Výhody- okamžitý start, svícení bez míhání, 

cenová dostupnost a možnost přímého 

napájení ze sítě a výborné podání barev. 

Nevýhody- krátká životnost a velký pokles 

světelného toku během života. Průměrná doba 

života je cca 1000 hod. Halogenové žárovky 

průměrně 2000 hod. Specielní typy 

halogenových žárovek až 5000hod (PHILIPS 

MASTERline ES, BLV- řada ULTRALIFE). 

http://www.ecat.lighting.philips.cz/l/svetelne-zdroje-profesionalni/zarovky-pro-vseobecne-pouziti/kapkove-tvar-p/kapkove-standardni-zarovky-cire/926000005857_eu/
http://www.ecat.lighting.philips.cz/l/svetelne-zdroje-profesionalni/zarovky-pro-vseobecne-pouziti/kapkove-tvar-p/kapkove-standardni-zarovky-cire/926000005857_eu/
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Zářivky (nízkotlaké výbojky): Jsou vhodné 

pro osvětlení trvalého charakteru, u kterého je 

kladen důraz na rovnoměrnost osvětlení na 

velké ploše, maximální potlačení oslnění a 

maximální hospodárnost provozu. Zářivky 

jsou nejvhodnější pro osvětlení prostorů do 

výšky cca 5-6 m. Pro vyšší závěsnou výšku je 

třeba používat svítidla s vloženými optickými 

systémy. Doba života se v průměru pohybuje 

v rozmezí 8000 - 15000 hod. Specielní typy až 

40.000 hod (PHILIPS TL-D Xtreme). 

Rozlišujeme zářivky lineární a zářivky 

kompaktní.

http://www.ecat.lighting.philips.cz/l/svetelne-zdroje-profesionalni/linearni-zarivky/tl/tl-m-rapid-start-super-80/928030508471_eu/
http://www.ecat.lighting.philips.cz/l/svetelne-zdroje-profesionalni/linearni-zarivky/tl/tl-m-rapid-start-super-80/928030508471_eu/
http://www.ecat.lighting.philips.cz/l/svetelne-zdroje-profesionalni/kompatni-zarivky-patice-e14-a-e27/usporna-zarivka-nekryta-stick/economy-stick/929689116101_eu/
http://www.ecat.lighting.philips.cz/l/svetelne-zdroje-profesionalni/kompatni-zarivky-patice-e14-a-e27/usporna-zarivka-nekryta-stick/economy-stick/929689116101_eu/


VOLBA SVĚTELNÝCH ZDROJŮ

Vysokotlaké výbojky: Jsou vhodné pro 

osvětlovací soustavy požadující kompaktní 

světelné zdroje vysokého výkonu, dlouhé 

životnosti a vysokého měrného výkonu. Jsou 

vhodné zejména pro osvětlování velkých 

prostor s výškou zavěšení svítidel nad 6 m. 

Nevýhody- poměrně složité omezení oslnění. 

Nutnost použití startovacího zařízení a jejich 

pozvolný start. Při zhasnutí výbojky je třeba 

několik minut do opětovného zápalu výbojky. 

Toto lze potlačit použitím elektronických 

startovacích zařízení. Doba života výbojek se 

podle typu pohybuje v rozmezí 6 - 15000 hod.

http://www.ecat.lighting.philips.cz/l/svetelne-zdroje-profesionalni/vybojky/vysokotlake-rtutove-vybojky-hpl/hpl-4/928090706891_eu/
http://www.ecat.lighting.philips.cz/l/svetelne-zdroje-profesionalni/vybojky/vysokotlake-rtutove-vybojky-hpl/hpl-4/928090706891_eu/
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Led: Vysoce svítivé diody: Tyto technologie 

nyní procházejí prudkým vývojem.                 

Výhody- značná životnost, velmi nízká 

spotřeba, a malé rozměry.                                                          

Nevýhody- cena předřadných zařízení a 

vlastních diod (vysoce svítivých) a zatím také 

malý světelný tok, proti klasickým zdrojům. 

LED se používají především v reklamě, při 

orientačním 24hodinovém osvětlení, v 

dekoračních svítidlech, výstavnictví apod. 

http://www.ecat.lighting.philips.cz/l/svetelne-zdroje-profesionalni/led-lighting-systems/led-svetelne-zdroje/master-ledspot-mv/929000225902_eu/
http://www.ecat.lighting.philips.cz/l/svetelne-zdroje-profesionalni/led-lighting-systems/led-svetelne-zdroje/master-ledspot-mv/929000225902_eu/


CITACE: SETEC s.r.o  Světelná technika

POUŽITÉ ZDROJE:  www.setec.cz


