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Svetlá a osvetlenie, osvetlenie pracovísk, vnútorné osvetlenia  podľa novej  
ST� E� 12 464-1 (platná od 1. 3. 2012) 

Doc. Ing. Dionýz GAŠPAROVSKÝ, PhD., STU FEI v Bratislave 

1 ÚVOD 

Jedným z najdôležitejších aplikácií svetelnej techniky je nepochybne osvetlenie pracovísk. 
Kvalita osvetlenia má zásadný vplyv na kvalitu výstupov práce, produktivitu aj efektivitu. Kvalita 
osvetlenia sa však nevyjadruje len merateľnými parametrami osvetlenia, determinujú ju aj 
hygienické, energetické či dokonca estetické hľadiská. Je pochopiteľné, že normy týkajúce sa 
osvetlenia pracovísk prechádzajú neustále novelizáciou. Jednak to súvisí so zásadami v CEN, že 
normy budú podliehať pravidelným revíziám, jednak ako dôsledok technologického vývoja 
v oblasti svetelnej techniky.  

Tento príspevok sa zaoberá analyzovaním najnovších požiadaviek, ktoré vyplývajú z normy 
pre vnútorné pracoviská: 

ST� E� 12464-1:2012 „Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovísk. 
Časť 1: Vnútorné pracoviská.“. 

Nová norma platí u nás v podstate od 1. decembra 2011, sprvu však bola dostupná len v anglickej 
verzii, keďže spracovanie takejto dôležitej normy prekladom vyžadovalo adekvátny čas. Určitým 
dôvodom bola aj potreba zosúladenia terminológie s novou terminologickou normou STN EN 
12665, ktorá nasledovala s menším časovým odstupom a v súčasnosti je ešte v štádiu spracovania. 
Takto norma STN EN 12464-1 v slovenskej verzii platí od 1. marca 2012.  

Norma prináša celý rad nových požiadaviek predovšetkým vo vzťahu k návrhu osvetlenia. 
Upresňuje niektoré pôvodné ustanovenia a najmä prináša požiadavky na nové parametre, ktoré pri 
návrhu bude potrebné zohľadniť. Tieto novinky budú v príspevku zvlášť vyzdvihnuté.  

Norma STN EN 12464-1 rieši väčšinu vnútorných pracovných miest a ich pridružených 
pracovných plôch predovšetkým z pohľadu kvality a kvantity osvetlenia, vrátane pracovísk so 
zobrazovacími zariadeniami (DSE). Norma nestanovuje požiadavky na osvetlenie vzhľadom na 
bezpečnosť a zdravie pracovníkov, hoci požiadavky na osvetlenie stanovené v norme tieto 
podmienky zvyčajne spĺňajú. Požiadavky na osvetlenie vzhľadom na bezpečnosť a zdravie 
pracovníkov pri práci sú obsiahnuté vo vyšších právnych predpisoch, najmä vo vyhláške MZ SR č. 
541/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci v znení neskorších predpisov.  

2  ZÓ�Y ZRAKOVEJ ÚLOHY 

V zmysle  na účely normy sa vnútorné pracoviská zónujú nasledovne: 

• Miesto zrakovej úlohy: časť pracoviska, v ktorom sa vykonáva zraková úloha. Za miesto 
zrakovej úlohy sa tiež považuje miesto, kde veľkosť a poloha zrakovej úlohy nie je známa 
alebo kde sa zraková úloha môže vyskytnúť.  

Poznámka: V novej norme sa k tomuto pojmu pridáva nový termín miesto aktivity, čo je miesto 
výkonu špecifickej aktivity.  

• Bezprostredné okolie zrakovej úlohy: pás, ktorý obklopuje miesto zrakovej úlohy 
v zornom poli.  
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Poznámka: V predchádzajúcej verzii normy bola šírka tohto pása pevne stanovená na 0,5 m. V novej 
norme sa šírka neuvádza priamo v definícii, ale je stanovená v príslušnej kapitole 
k bezprostrednému okoliu zrakovej úlohy s voľnejšou formuláciou „má byť pás šírky 0,5 m“.  

• Okolie zrakovej úlohy: oblasť okolo bezprostredného okolia zrakovej úlohy.  

Poznámka: V predchádzajúcej verzii normy táto zóna nebola definovaná.  

3 ROZLOŽE�IE JASOV 

Rozloženie jasov v zornom poli má vplyv na úroveň adaptácie oka (a tým aj na viditeľnosť 
zrakovej úlohy) aj na zrakovú pohodu. Preto je potrebné zamedziť:  

• príliš vysokým jasom, ktoré môžu spôsobiť zvýšenie oslnenia 
• príliš vysokým kontrastom jasov, ktoré môžu spôsobiť zrakovú únavu neustálou adaptáciou oka 
• príliš nízkym jasom a kontrastom jasov, ktoré vedú k fádnemu a nestimilujúcemu 

pracovnému prostrediu 

Na vytvorenie dobre vyváženého rozloženia jasov treba zohľadniť jas všetkých povrchov 
v miestnosti na základe ich odrazivosti a osvetlenosti. Na zvýšenie adaptačných úrovní a zrakovej 
pohody užívateľov je potrebné, aby povrchy v miestnostiach boli svetlé. Platí to predovšetkým pre 
steny a strop. Projektant osvetlenia musí zvážiť a zvoliť vhodné odrazivosti a osvetlenosti 
povrchov. Pre hlavné difúzne povrchy interiérov sa odporúča voliť hodnoty z tabuľky 1, ktorá 
uvádza aj porovnanie s predchádzajúcou verziou normy. Všimnime si, že sa zvýšila predovšetkým 
spodná hranica odrazivosti stropu a stien. Niekedy sa požiadavky na svetlé miestnosti môžu 
stretnúť s protichodnou požiadavkou architektonického návrhu, najmä v pracovno-
reprezentatívnych priestoroch. Treba si však uvedomiť, že osvetlenie pracoviska je predovšetkým 
technickým osvetlením. Pri návrhu osvetlenia odrazivosti nie sú projektantovi známe – ale je jeho 
úlohou definovať mantinely pre povrchy, ktoré potom treba dodržať aj pri realizácii.  

Odporúčané odrazivosti pre hlavné povrchy v miestnosti Tabuľka 1 

Povrch Doteraz (od 2004) Odteraz (od 2012) 

Strop 0,6 - 0,9 0,7 - 0,9 

Steny 0,3 - 0,8 0,5 - 0,8 

Podlaha 0,1 - 0,5 0,2 - 0,4 

Objekty 0,2 - 0,6 0,2 - 0,7 

Na návrh osvetlenia sa u nás najčastejšie používa softvér DIALUX. Pri založení nového 
projektu v tomto programe sú štandardné nastavenia odrazivosti interiéru nasledovné: strop 0,70, 
steny 0,50, podlaha 0,20. Porovnajme to s tabuľkou 1 – je to spodná hranica odporúčaných 
intervalov! Zo skúseností vyplýva, že väčšina projektantov tieto hodnoty ponecháva bez zmeny. 
Pritom odrazivosti majú zásadný vplyv na energetickú hospodárnosť osvetlenia. Na druhej strane 
treba ale varovať aj pred príliš optimistickými odrazivosťami, ktoré keď sa pri realizácii nedodržia, 
môžu viesť k neuveriteľným problémom pri hygienickej kontrole osvetlenia meraním. Pri kvalite 
dnešných náterov sa dá odporúčať skôr stred uvedených rozsahov: strop 0,80, steny 0,65, podlaha 
0,30. Pri stenách sa nižšou hodnotou zohľadňujú tieto predpoklady: 

• časť steny, približne do polovice až 2/3 výšky zaberá nábytok, ktorý má nižšiu odrazivosť 
• pre odraz svetla od svietidiel má najväčší účinok horná 1/3 steny, ktorá zvyčajne nie je 

zakrytá nábytkom alebo iným objektom 
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Treba ale upozorniť, že na jednej stene sú zvyčajne okná, ktorými svetlo môže vychádzať von 
z priestoru. Pre túto stenu treba voliť adekvátne nižšiu odrazivosť. Treba ale zohľadniť použitie 
závesov alebo žalúzií, ktoré pri prevádzke umelého osvetlenia v čase bez denného svetla bránia 
tomuto prestupu. Pri návrhu združeného osvetlenia to možné nie je.  

Osvetlenosť a rovnomernosť osvetlenia na hlavných povrchoch miestnosti Tabuľka 2 

Povrch 
Udržiavaná osvetlenosť  

Em (lx) 

Rovnomernosť osvetlenia 

U0 (-) 

Všeobecné priestory 

Strop > 30 ≥ 0,10 

Steny > 50 ≥ 0,10 

�iektoré uzavreté priestory: kancelárie, vzdelávacie a zdravotnícke zariadenia, vstupné haly, chodby, 
schodiská 

Strop > 50 ≥ 0,10 

Steny > 75 ≥ 0,10 
 

Úplne novou normatívnou požiadavkou je posúdenie osvetlenosti a rovnomernosti osvetlenia na 
hlavných povrchoch miestnosti – t.j. na stenách a strope. Požiadavky uvádza tabuľka 2. Cieľom požiadavky 
je, aby zrak pracovníkov nebol namáhaný veľkými kontrastmi, aby v priestore nevznikal tzv. „tunelový 
efekt“, keď sú stropy príliš tmavé. Požiadavka je to preto prirodzená, ale znevýhodňuje priame osvetlenie 
napr. stropnými mriežkovými svietidlami. Osvetlenie stropov sa dá zvýšiť použitím závesných svietidiel, tieto 
však nie je možné použiť vždy. A použitie svietidiel s difúzormi naráža na problém požiadavky na zábranu 
oslnenia pri UGRL = 19. 

Táto nová požiadavka kladie zvýšené požiadavky na spracovanie projektovej dokumentácie. Čo však 
vôbec nie je jasné, ako sa tieto požiadavky budú v praxi overovať meraním. Predovšetkým meranie 
osvetlenosti na strope môže znamenať vážne technické problémy! 

Norma uznáva, že v niektorých prípadoch ako sú sklady s regálmi, metalurgia či železničné 
stanice, nie je praktické dosahovať predpísané hodnoty na hlavných povrchoch z dôvodu veľkosti, 
komplexnosti a z prevádzkových dôvodov. V takýchto prípadoch sa akceptujú primerane nižšie hodnoty.  

4 OSVETLE�OSŤ 

4.1 Osvetlenosť v mieste zrakovej úlohy 

Veľkosť a poloha miesta zrakovej úlohy musí byť určená a zadokumentovaná v projekte 
osvetlenia. Ak veľkosť a poloha miesta zrakovej úlohy nie je známa: 

• Celá plocha miestnosti sa považuje za miesto zrakovej úlohy. 
• Celá plocha miestnosti sa rovnomerne (U0 ≥ 0,40) osvetlí na úroveň stanovenú 

projektantom. Keď už bude miesto zrakovej úlohy známe, vykoná sa prepočet parametrov 
osvetlenia a v prípade potreby sa upraví osvetľovacia sústava, aby požiadavky na 
osvetlenie boli splnené.  

Ak nie je známy druh zrakovej práce, projektant v dokumentácii uvedie predpoklady, z ktorých 
vychádzal pri návrhu osvetlenia.  
Poznámka: Nie je zrejmé, ako sa dá prepočet a úprava návrhu osvetlenia zosúladiť s kolaudačným 

postupom. Pevne inštalovanú osvetľovaciu sústavu nie je možné svojvoľne upravovať.   

V priestoroch s trvalým pobytom osôb nesmie byť udržiavaná osvetlenosť menšia ako 200 
lx. Táto hodnota korešponduje s hodnotou hygienického minima. Pre zrakovo postihnuté osoby sa 
uplatňujú špeciálne požiadavky (CIE 196:2011).  
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4.2 Osvetlenosť bezprostredného okolia zrakovej úlohy 

Bezprostredným okolím zrakovej úlohy nazývame pás so šírkou minimálne 0,5 m okolo 
miesta zrakovej úlohy v zornom poli. Osvetlenosť bezprostredného okolia zrakovej úlohy musí 
súvisieť s osvetlenosťou úlohy a má zabezpečiť vyvážené rozloženie jasov v zornom poli 
pracovníka. Veľké priestorové zmeny osvetlenosti okolia zrakovej úlohy môžu viesť k zvýšenému 
namáhaniu zraku a k zrakovej nepohode. Osvetlenosť bezprostredného okolia zrakovej úlohy 
môže byť nižšia ako osvetlenosť samotnej úlohy, nesmie však byť nižšia ako hodnoty uvedené 
v tabuľke 3. Tabuľka uvádza aj porovnanie s hodnotami v predchádzajúcej verzii normy. 
Osvetľovacia sústava musí okrem osvetlenia úlohy zabezpečiť aj primeraný adaptačný jas.  

Projektant osvetlenia musí určiť a vyznačiť veľkosť a polohu bezprostredného okolia 
zrakovej úlohy v projektovej dokumentácii. 

Rovnomernosť osvetlenia a vzťah osvetlenosti zrakovej úlohy Tabuľka 3 
k osvetlenosti bezprostredného okolia zrakovej úlohy 

Osvetlenosť bezprostredného okolia  
zrakovej úlohy (lx) 

Osvetlenosť úlohy 

(lx) 
Doteraz (od 2004) Odteraz (od 2012) 

≥ 750 500 500 

500 300 300 

300 200 200 

200 Eúlohy 150 

150 Eúlohy Eúlohy 

100 Eúlohy Eúlohy 

≤ 50 Eúlohy Eúlohy 

4.3 Osvetlenosť okolia zrakovej úlohy 

Vo vnútorných pracoviskách, predovšetkým v prípade pracovísk bez denného svetla, sa musí 
osvetliť veľká plocha v okolí aktívnej plochy. Táto plocha sa nazýva okolím zrakovej úlohy a je 
ohraničená vzdialenosťou 3 m od bezprostredného okolia zrakovej úlohy alebo stenami miestnosti, ak sú 
steny vo vzdialenosti kratšej ako 3 m. Udržiavaná osvetlenosť okolia zrakovej úlohy má byť minimálne 
1/3 osvetlenosti bezprostredného okolia zrakovej úlohy. Cieľom požiadavky je zabrániť veľkým 
kontrastom v miestnosti pri intenzívnom osvetlení izolovaných pracovných miest (miest zrakovej úlohy).  

Projektant osvetlenia musí určiť a vyznačiť veľkosť a polohu okolia zrakovej úlohy 
v projektovej dokumentácii. Program DIALUX zatiaľ v aktuálnej verzii 4.10 (2012) s okolím 
zrakovej úlohy vôbec neuvažuje! 

5 ROV�OMER�OSŤ OSVETLE�IA 

Osvetlenie miesta zrakovej úlohy má byť čo najrovnomernejšie. Požiadavky na minimálnu 
rovnomernosť osvetlenia miesta zrakovej úlohy teraz udávajú priamo tabuľky s požiadavkami na 
jednotlivé druhy pracovných činností alebo priestorov v samostatnom stĺpci.  

Pre umelé osvetlenie a denné osvetlenie zo svetlíkov platia tieto požiadavky na rovnomernosť 
osvetlenia:  

• bezprostredné okolie zrakovej úlohy: U0 ≥ 0,40 
• okolie zrakovej úlohy: U0 ≥ 0,10 
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6  OSL�E�IE 

6.1 Oslnenie vysokým jasom 

Popri požiadavkách na osvetlenie sú stanovené aj požiadavky na zábranu oslnenia z hľadiska 
zrakovej pohody a zrakového výkonu. Oslnenie sa posudzuje prostredníctvom činiteľa UGR. 
Limitné hodnoty UGRL sú stanovené priamo v tabuľkách pre daný druh priestoru alebo 
vykonávanej činnosti.  

Zmeny UGR v miestnosti sa môžu stanoviť výpočtom alebo komplexnou tabuľkou pre rôzne polohy 
pozorovateľa podľa CIE 117:1995. Hraničné hodnoty pre túto podmienku sa zatiaľ len pripravujú.  

Oslneniu od svietidiel sa dá zabrániť clonením svetelných zdrojov. Pre svietidlá sú 
predpísané uhly clonenia podľa tabuľky 4. Požiadavky z tabuľky neplatia pre nepriame svietidlá 
(uplight) a svietidlá s prevažne priamym rozložením svetelného toku, ktoré sa montujú vo výške 
nižšej ako je úroveň zraku.  

Zvláštnu pozornosť treba venovať obmedzeniu oslnenia v prípadoch, ak zvyčajný smer 
pohľadu smeruje do horného polpriestoru. Príkladom sú triedy a spálne v jasliach príp. 
v materských školách, kde sa z tohto dôvodu požaduje inštalovať svietidlá s difúzormi.  

Minimálne uhly clonenia pre dané jasy svetelných zdrojov Tabuľka 4 

Jas svetelného zdroja 
LSZ (kcd.m-2) 

Minimálny uhol clonenia 
α (°) 

20 < LSZ ≤ 50 15 

50 < LSZ ≤ 500 20 

 
LSZ ≥ 500 30 

Všetky predpoklady pri určovaní UGR musia byť uvedené v projektovej dokumentácii. Ak 
maximálna hodnota UGR v miestnosti prekračuje limity uvedené v tabuľkách, môže sa v projekte 
odporúčať vhodné umiestnenie pracovného miesta v miestnosti, aby k oslneniu nedochádzalo. 

6.2  Závojový odraz a oslnenie odrazom 

Odrazy svetla v oblasti zrakovej úlohy môžu nepriaznivo znížiť schopnosť videnia úlohy. 
Závojovému odrazu a oslneniu odrazom sa dá predchádzať alebo ich vplyv zmenšiť nasledujúcimi 
spôsobmi, ktoré majú oporu vo vzťahu na výpočet UGR:  

• usporiadaním svietidiel a pracovných miest (ovplyvňuje sa činiteľ polohy p)  
• povrchovou úpravou (používanie matných povrchov – pri oslnení odrazom) 
• obmedzením jasu svietidiel, okien a svetlíkov 
• zväčšením svietiacej plochy svietidla (zmenší sa jas oslňujúceho svietidla) 
• svetlým stropom a svetlými stenami (tak sa zvýši jas pozadia) 

6.3 Špecifické požiadavky na osvetlenie pracovísk s DSE 

Problém oslnenia odrazom sa často vyskytuje na pracoviskách so zobrazovacími 
zariadeniami DSE (monitory, obrazovky, displeje). A to nielen v kanceláriách a administratívnych 
priestoroch, ale napr. aj vo výrobe pri ovládaní strojov a technologických liniek prostredníctvom 
operátorských panelov HMI (napr. dotykové displeje), v dispečingoch a riadiacich centrách, 
v zdravotníckych zariadeniach (moderné počítačové röntgeny, ultrazvuk), v počítačových 
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učebniach atď. Všeobecné bezpečnostné a zdravotné požiadavky na prácu so zobrazovacími 
jednotkami vrátane požiadaviek na osvetlenie stanovuje nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z.z.  

Osvetlenie pracovísk s DSE musí vyhovovať všetkým úlohám vykonávaným na pracovisku. 
Kritériá a spôsob osvetlenia sa musia voliť podľa miesta činnosti, typu úlohy a miestnosti, príp. na 
základe ďalších požiadaviek. Projektant musí explicitne uviesť oblasti nevhodné na montáž 
svietidiel a musí vybrať také svietidlá ako aj ich umiestnenie, aby nevznikali rušivé odrazy.  

Nová norma prináša požiadavky vychádzajúce z novej klasifikácie obrazoviek, keďže 
požiadavky na vizuálnu kvalitu obrazoviek ohľadne nežiaducich odrazov stanovuje norma STN 
EN ISO 9241-307. V tabuľke 5 sú uvedené hraničné hodnoty priemerného jasu svietidiel 
v elevačných uhloch 65° a viac od nadol smerujúcej vertikálnej osi, radiálne okolo svietidiel pre 
pracoviská s vertikálnymi alebo naklonenými obrazovkami až do 15°.  Jas obrazovky v tabuľke 
predstavuje najväčší jas bielej časti obrazovky. Tento údaj poskytuje výrobca obrazovky.  

Hraničné hodnoty jasu svietidiel, ktoré sa môžu odrážať od obrazoviek Tabuľka 5 

Obrazovka s vysokým jasom Obrazovka so stredným jasom PRÍPAD 

  L > 200 cd.m-2 L ≤ 200 cd.m-2 

A ≤ 3 000 cd.m-2 ≤ 1 500 cd.m-2 

B ≤ 1 500 cd.m-2 ≤ 1 000 cd.m-2 

PRÍPAD A: Kladná polarita a normálne požiadavky na farbu a detaily zobrazenej informácie 
(administratíva, školské priestory atď.) 

PRÍPAD B: Záporná polarita a/alebo vyššie požiadavky na farbu a detaily zobrazenej informácie 
(CAD atď.) 

7  FAREB�É VLAST�OSTI SVETLA 

Farebné vlastnosti svetla sa posudzujú prostredníctvom farby svetla a schopnosti podania 
farieb. Tieto dve atribúty sa musia posudzovať oddelene.  

Výber farby svetla sa riadi psychologickými a estetickými preferenciami. Farba svetla musí 
byť v danej aplikácii prirodzená. Farba svetla sa stanovuje v závislosti od úrovne intenzity 
osvetlenia (Kruithofov diagram), farieb povrchov interiéru (steny a nábytok), klimatického pásma 
(v našich podmienkach je táto požiadavka neutrálna) a tiež od druhu aplikácie. Pre vybrané 
prípady je v poznámkach k tabuľkám s požiadavkami na parametre osvetlenia pre jednotlivé 
činnosti uvedená požiadavka na rozsah teploty chromatickosti TCP.  

Pre farbu svetla podľa rozsahu náhradnej teploty chromatickosti norma STN EN 12464-1 
definuje nové termíny (tabuľka 6), ktoré keďže nie sú predmetom pripravovanej terminologickej 
normy STN EN 12665 ani Medzinárodného svetelnotechnického slovníka CIE ILV, touto normou 
sa prakticky zavádzajú. Nová terminológia prináša do názvov farby svetla logiku. Pre informáciu 
uveďme, že doteraz používané názvy boli: teplobiela, biela a denná. Nové znenie dostali tieto 
pojmy aj v anglickom origináli, ktoré sa ale odlišujú od doterajších prístupov.  

Klasifikácia svetelných zdrojov podľa farby svetla Tabuľka 6 

Farba svetla 
�áhradná teplota chromatickosti  

TCP 

Teplá biela do 3 300  

Neutrálna biela 3 300 až  5 300  

Studená biela nad 5 300  
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Požiadavky na minimálny index podania farieb pre jednotlivé aplikácie (úlohy, aktivity) sú 
uvedené v tabuľkách pre jednotlivé činnosti. Vo všeobecnosti platí, že stupeň podania farieb musí 
umožniť rozlíšiteľnosť bezpečnostných farieb podľa ISO 3864-1. Treba pamätať aj na to, že 
stupeň podania farieb zo svetelných zdrojov môže byť znížený svetelnočinnými časťami, krytmi a 
farebnými povrchmi.  

8 PRIESTOROVÉ CHARAKTERISTIKY OSVETLE�IA 

8.1 Cylindrická osvetlenosť 

Dobrá vizuálna komunikácia a potreba rozpoznania objektov v priestore vyžadujú, aby bol 
dobre osvetlený celý objem priestoru, v ktorom sa ľudia pohybujú alebo pracujú. To znamená 
zabezpečiť adekvátnu úroveň udržiavanej cylindrickej osvetlenosti Ez v mieste aktivity vnútorného 
priestoru: 

• Ez ≥ 50 lx, U0 ≤≤ 0,10 na horizontálnej rovine v určitej výške nad podlahou (napr. 1,2 m pre 
sediace a 1,6 m pre stojace osoby) 

• Ez ≥ 150 lx, U0 ≤ 0,10 v priestoroch, kde je dôležitá dobrá vizuálna komunikácia (najmä 
v kanceláriách, zasadačkách, vzdelávacích zariadeniach atď.) 

Opäť ide o úplne novú požiadavku, doteraz sa cylindrická osvetlenosť v interiéroch 
neposudzovala (vo verejnom osvetlení sa v určitých prípadoch posudzuje semicylindrická 
osvetlenosť). Pre projektanta to znamená nové hľadisko, ktoré musí brať do úvahy, nová položka 
v dokumentácii atď. Požiadavky nie sú veľmi prísne, ak je na osvetlenie priestoru použitých radšej 
viac svietidiel s menším príkonom. To je ale protichodné s požiadavkami na energetickú 
hospodárnosť a na optimum ekonomických nákladov. Problém splniť túto požiadavku sa však dá 
očakávať len v náročných prípadoch.  

Čo však problém skutočne je, že softvér DIALUX v aktuálnej verzii 4.10 (2012) nemá túto 
požiadavku implementovanú. Projektant nemá ako tento parameter spočítať! 

8.2 Smerovanie svetla a modelácia 

Správne vyváženie smerovaného a difúzneho svetla umožňuje modelovať priestor, 
vyzdvihnúť jeho štruktúru a detaily. Príliš smerované svetlo s ostrými tieňmi je nevhodné, vytvára 
ostré kontrasty a namáha zrak. Ani príliš difúzne svetlo nie je vhodné, lebo potláča ergonómiu 
priestoru a vedie k zrakovej únave.  

Mierou modelácie je pomer cylindrickej a horizontálnej osvetlenosti v bode. Sieť bodov na 
výpočet alebo meranie musí byť totožná pre horizontálnu aj cylindrickú osvetlenosť. Za dobrú modeláciu 
sa považuje hodnota medzi 0,30 a 0,60 pri rovnomernom rozložení svietidiel alebo svetlíkov.  

9  ČASOVÉ ZME�Y OSVETLE�IA 

Fliker môže byť príčinou zvýšenej nervozity a môže spôsobovať bolesti hlavy. 
Stroboskopický jav je nebezpečný pri točivých strojoch a iných pohybujúcich sa častiach, kde 
vzniká falošný dojem pokoja. Osvetlenie musí byť navrhnuté tak, aby tieto dva nežiaduce javy 
nevznikali. Riešením je napájanie osvetľovacích sústav pri vysokej frekvencii, napr. použitím 
elektronických predradníkov.  

Dynamické osvetlenie prispieva k celkovej pohode osôb a ak je správne riešené, ovplyvňuje 
cirkadiánne rytmy a zvyšuje pracovné nasadenie. Premenlivosť osvetlenia zahŕňa zmenu osvetlenosti, 
rozloženia jasov a farby svetla. Dynamické osvetlenie sa dá riešiť pomocou vhodných riadiacich 
systémov osvetlenia. Normatívne požiadavky (odporúčania) sa ešte len pripravujú.  
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10  E�ERGETICKÉ HĽADISKÁ 

Zhora požiadavky na osvetlenosť nie sú priamo obmedzené. Norma STN EN 12464-1 však 
požaduje, aby spotreba energie na osvetlenie bola čo najnižšia, pričom priamo odkazuje na normu 
STN EN 15193 pre energetickú hospodárnosť osvetlenia v budovách. Nízka energetická náročnosť 
osvetľovacej sústavy sa má dosiahnuť voľbou energeticky efektívnych technológií, využitím 
denného svetla, reguláciou osvetlenia v závislosti od obsadenosti atď., zásadne nie na úkor 
požadovaných parametrov osvetlenia. Energetická náročnosť osvetľovacej sústavy sa posudzuje 
prostredníctvom číselného ukazovateľa LENI.  

11 UDRŽIAVACÍ ČI�ITEĽ 

Udržiavací činiteľ sa musí vypočítať pre zvolené svetelnotechnické zariadenia, dané 
prostredie a stanovený plán údržby. Udržiavací činiteľ sa použije pri výpočte svetelnotechnických 
parametrov (osvetlenosti, jasu). Hodnoty osvetlenosti predpísané normou sú udržiavanými 
osvetlenosťami. Projektant osvetlenia musí: 

• stanoviť udržiavací činiteľ MF a uviesť všetky predpoklady použité na jeho výpočet 
• vybrať osvetľovacie zariadenia vhodné pre dané prostredie 
• stanoviť kompletný plán údržby vrátane intervalov pre výmenu svetelných zdrojov, čistenie 

svietidiel, obnovu povrchov miestností, postupu čistenia atď.  

Udržiavací činiteľ pre umelé osvetlenie interiérov sa určuje postupom podľa CIE 97:2005. 
Norma teraz priamo cituje túto CIE publikáciu ako návod na stanovenie udžiavacieho činiteľa. TO 
v praxi znamená, že projektant osvetlenia musí mať túto publikáciu legálne zaobstaranú! 

Udržiavací činiteľ MF má zásadný vplyv na energetickú účinnosť osvetľovacej sústavy. 
Predpoklady použité na stanovenie hodnoty MF musia by optimalizované tak, aby viedli 
k vysokým hodnotám MF. Pri použití softvéru DIALUX treba dať pozor na implicitne nastavené 
hodnoty. Stanovenie MF sa musí opierať o údaje výrobcov svetelných zdrojov a svietidiel. Keďže 
ide o možný potenciál úspor, Európska komisia udelila mandát CEN na spracovanie normy, ktorý 
by riešila zložku udržiavacieho činiteľa súvisiaceho so znečistením svietidiel LMF. Predpokladá 
sa, že výskumy realizované v 60-tych rokoch 20. storočia sú výrazne odlišné od súčasných 
podmienok pracovného prostredia.  

12 PREDPÍSA�É PARAMETRE OSVETLE�IA 

Predpísané  hodnoty priemernej horizontálnej prípadne vertikálnej osvetlenosti Em pre 
konkrétny druh vykonávanej práce sú dané tabuľkovou formou, a to vrátane hodnoty oslnenia 
vyjadrenej prostredníctvom činiteľa UGR, minimálneho vyžadovaného indexu farebného podania 
svetelných zdrojov Ra a ďalších špecifických požiadaviek. Požiadavky sa zásadne nelíšia od 
predchádzajúcej verzie normy, všimnime si však dve exponované prípady uvedené v tabuľke 7.  

O potrebe osvetlenosti 200 lx na toaletách sa diskutuje už dlhšie. Má ísť o toalety ako 
miestnosti určené aj na úpravu zovňajšku, t.j. časť miestnosti so zrkadlami. Boli však spracované 
aj projekty, kde bola táto požiadavka splnená v kabínkach označených ako WC a v časti so 
zrkadlami, ktorá bola označená ako chodbová časť, bola návrhová osvetlenosť zvolená iba 100 lx 
– v úplnom protiklade. Nová norma, žiaľ, neprináša do tejto aplikácie žiaden rozumný poriadok. 
Požiadavky (vrátane 200 lx osvetlenosti) totiž platia pre každú samostatnú toaletu, ak je zo 
všetkých strán uzavretá (stenami). To znamená aj malé WC miestnosti do 1 m2. Naopak, 
spoločné WC s kabínkami, ktoré majú spoločný strop a pomocou žiarivkových svietidiel nie je 
problém požiadavky splniť, nevyhovujú uvedenej definícii! 
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Ďalší rozpor s logikou predstavujú školské tabule, po anglicky „blackboard“. Vertikálna 
osvetlenosť 500 lx sa prakticky nedá rozumne dosiahnuť pomocou jednozdrojových 
asymetrických svietidiel. Dvojzdrojové svietidlá tohto druhu sú raritou, pretože nie je konštrukčne 
jednoduché dva zdroje umiestniť v takejto optike. Pozrime sa však na to, aké opodstatnenie má 
požiadavka na 500 lx: zohľadnime veľkosť kritického detailu, druh a veľkosť kontrastu. Iná bude 
situácia pri čiernej alebo tmavozelenej tabuli, po ktorej sa píše bielou kriedou, ako pri bielej tabuli, 
po ktorej sa píše čiernou fixkou. Tmavá tabuľa je určite neefektívna, pohlcuje značnú časť 
svetelného toku. Ak však na úroveň 500 lx osvetlíme bielu tabuľu, v zornom poli žiakov sa budú 
nachádzať neúmerne vysoké jasy, ktoré budú výrazne oslňovať. Aký význam má požadovať 
v triede UGR 19 pre osvetľovaciu sústavu, keď oslnenie vytvoríme na tabuli? Nová norma exaktne 
zaklincovala status quo: k čiernej tabuli sa pridala aj tabuľa zelená (angl. „greenboard“) a biela 
(angl. „whiteboard“). To je priam popretie logiky, oko predsa vníma jasy a nie osvetlenosť! To nie 
je len teória, nedávno rekonštruované osvetľovacie sústavy v triedach s bielou tabuľou, ktoré boli 
navrhnuté v súlade s normou, tak oslňujú, že nové osvetlenie tabule sa prakticky nepoužíva! 

Požiadavky na osvetlenie vybraných miestností, priestorov, úloh, činností Tabuľka 7 

Typ miestnosti, úlohy alebo činnosti 
Em 

(lx) 

UGRL 

(-) 

U0 

(-) 

Ra 

(-) 

Šatne, umyvárne, kúpeľne, toalety 200 25 0,40 80 

Čierna, biela a zelená tabuľa 500 19 0,70 80 

13  DOKUME�TÁCIA �ÁVRHU UMELÉHO OSVETLE�IA 

Dá sa konštatovať, že nová norma značne zvýšila požiadavky na spracovanie projektovej 
dokumentácie. Zhrňme si najdôležitejšie položky, ktoré majú byť zadokumentované: 

• veľkosť a poloha miesta zrakovej úlohy (čl. 4.3.3) 
• veľkosť a poloha bezprostredného okolia zrakovej úlohy (čl. 4.3.4) 
• veľkosť a poloha okolia zrakovej úlohy (čl. 4.3.5) 
• všetky predpoklady na určenie činiteľa oslnenia UGR (čl. 4.5.2) 
• určenie udržiavacieho činiteľa a zoznam všetkých predpokladov, ktoré boli použité pri 

stanovení jeho hodnoty (čl. 4.10) 
• kompletný plán údržby, ktorý obsahuje výmenu svetelných zdrojov, čistenie svietidiel a 

miestnosti a spôsob vykonania čistenia (čl. 4.10) 

Príklad vyznačenia miesta a bezprostredného okolia zrakovej úlohy spolu s izoluxovými 
diagramami je na obr. 1. Príklad neuvádza vyznačenie okolia zrakovej úlohy, pretože výpočtové 
programy ešte túto možnosť nemajú.  

14  ZÁVER 

Nová norma pre osvetlenie vnútorných pracovísk nepochybne prináša požiadavku na vyššiu 
kvalitu osvetlenia, niektoré jej ustanovenia sa však dajú považovať prinajmenšom za kontroverzné. 
Z toho pre nás vyplýva jednoznačné ponaučenie, že v rámci normotvornej činnosti je potrebné sa aktívne 
zapojiť do práce príslušnej pracovnej skupiny v CEN. Táto snaha má dnes reálne kontúry, členovia našej 
technickej normalizačnej komisie úspešne pracujú v niekoľkých pracovných skupinách. V súčasnosti sa 
rieši aj možná revízia normy na osvetlenie vonkajších pracovísk EN 12464-2.  
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Zmeny sa dotknú predovšetkým projektantov, ktorí v súlade s touto normou majú spracovať 
obsažnejšiu projektovú dokumentáciu, pri návrhu sledovať viaceré parametre. To kladie opäť vyššie 
nároky na odbornosť projektanta osvetlenia, keďže príslušným zákonitostiam je potrebné rozumieť, teda 
ako jednotlivé kritériá účinne naplniť. Problém však spočíva v tom, ako sa dnes takáto dokumentácia 
vyhotovuje. Treba upozorniť na to, že ak dokumentácia postráda príslušné časti, je s normou STN EN 
12464-1 v rozpore. Respektíve nie je možné súlad návrhu s touto normou žiadnym spôsobom overiť.  

  
 a) vyznačenie miesta a bezprostredného okolia zrakovej úlohy 

    

    
 b) izoluxové diagramy celej miestnosti c) izoluxové diagramy miesta zrakovej úlohy 

 
d) izoluxové diagramy bezprostredného okolia zrakovej úlohy 

Obr. 1  Príklad vyznačenia miesta a bezprostredného okolia zrakovej úlohy v kancelárii 
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Aj keď slovenská verzia normy vyšla k 1.3.2012, norma v podstate u nás platí od 
1. decembra 2011. To znamená, že všetky aktuálne návrhy započaté po tomto dátume, ak to 
deklarujú, majú mať príslušné náležitosti vyžadované normou. Žiaľ, manuálnym spôsobom to nie 
je možné naplniť a softvérové nástroje ešte k dispozícii nie sú. 
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