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Všeobecné zásady pre osvetlenie domov a bytov

Osvetlenie domov a bytov

Úvod do problematiky:

Dom, byt, či jeho najbližšie okolie tvoria priestor, ktorý človek 

využíva najčastejšie.

Vykonáva tu rôznorodé činnosti ako napr. relaxuje, spí, vzdeláva 

sa, pracuje, vykonáva hygienu, či domáce práce. 

Úlohou osvetlenia v bytových priestoroch je vytvárať pre 

užívateľa kvalitné podmienky pre rozličnú zrakovú činnosť 

(výkon), esteticky zveľadiť priestor (estetika), psychologicko-

fyziologicky vplývať na pohodu človeka a na jeho mimopracovnú 

činnosť (pohoda). 
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Všeobecné zásady pre osvetlenie domov a bytov

Osvetlenie domov a bytov

Úvod do problematiky:

Jednotlivé priestory v byte/dome a mimo neho slúžia na rôzne 

účely, a preto má svetlo v každej miestnosti inú špecifickú úlohu.

Pri návrhu osvetlenia domov starších ľudí je potrebné viac 

optimalizovať rovnomernosť osvetlenia v celej miestnosti, 

pretože u tejto kategórii ľudí je znížená schopnosť oka sa 

prispôsobovať zmenám osvetlenia.

Osvetlenie pre zrakovo náročnejšie úlohy ako čítanie, 

kreslenie a pod. zabezpečujeme premiestniteľnými svietidlami s 

možnosťou nastavenia výšky, sklonu a otáčania.

V neposlednom rade je potrebné, aby osvetlenie bolo 

energeticky efektívne (LED) zároveň by malo prispievať k 

vytváraniu zdravého a príjemného prostredia so zreteľom na 

technické, hygienické a estetické podmienky.
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Všeobecné zásady pre osvetlenie domov a bytov

Osvetlenie domov a bytov

Zásady pre navrhovanie rozvodov

Osvetľovacie zariadenia napájame zo samostatných svetelných 

elektrických vývodov. 

Pri istení 10A nesmie inštalovaný príkon prekročiť hodnotu 2300 

VA. 

Svetelný obvod pri menovitom prúde poistky alebo ističa 

10A realizujeme z Cu vodičov s prierezom 1,5 mm2.

Obvody s LED zdrojmi chránime aj obmedzovačom 

nábehových prúdov, alebo používame inštalačné relé s touto 

ochranou.

BZ651230 LINZ001001
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Všeobecné zásady pre osvetlenie domov a bytov

Osvetlenie domov a bytov

Platné normy na Slovensku, ktorými sa riadime:

STN 36 0452:1986

STN 73 0580-2:2000

Normy platia pre obytné budovy všetkého druhu a predpisujú 

požiadavky na umelé osvetlenie jednotlivých miestností z 

hľadiska zdravého prostredia.
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Definícia pojmov

Osvetlenie domov a bytov

Celkové osvetlenie sa zriaďuje po celej pôdorysnej 

ploche v najčastejšie používaných priestoroch.

Odstupňované osvetlenie sa vytvára v priestoroch, 

ktorých časť sa využíva najčastejšie, resp. v časti 

priestoru, ktorý sa používa na zrakovo náročnejšie úlohy 

alebo v mieste, kde zdôrazňujeme z dôvodu orientácie 

alebo architektúry.

Tieto dva spôsoby osvetlenia musí obsahovať takmer 

každý vnútorný priestor
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Definícia pojmov

Osvetlenie domov a bytov

Miestne osvetlenie musí byť obsiahnuté v obytnom 

priestore všade tam, kde sa celkovým alebo 

odstupňovaným osvetlením nedosahuje potrebná úroveň 

osvetlenia pre konkrétnu činnosť.

Celkové alebo odstupňované osvetlenie môže byť 

nahradené miestnym, ak toto dosahuje predpísané 

hodnoty v danom priestore (kúpeľňa, jedálenský stôl, 

šatňa a pod.)



Kvantitatívne parametre

Osvetlenie domov a bytov?
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Kvantitatívne parametre osvetlenia

Osvetlenie domov a bytov

Rozsah (lx) Priestor a činnosť Miesto

Epk (lx) Epk (lx)

celkové na mieste

odstupňované úlohy

200 - 300 - 500 celkové, alebo odstupňované osvetlenie pracovných

priestorov, ktoré nemajú miestne osvetlenie

200 spoločné jedlo jedálny stôl

300 pracovne, ateliéry, domáce dielne, žehliarne, mangel

štúdium, písanie, kreslenie písací stôl

príprava jedla, kuchynské pracovná plocha v

práce kuchyni

holenie, líčenie, úprava účesu vertikálne osvetlenie

300 a zovňajšku 40 cm od zrkadla

hra na hudobný nástroj na notovej osnove

bežné ručné práce (prešívanie, v mieste úlohy

čistenie, drobné opravy, atď. 

300 - 500 - 750 osvetlenie miesta pre zrakovo náročnú činnosť

500 jemné ručné práce, žehlenie, v mieste úlohy

šitie, rysovanie, modelárstvo

500 - 750 - 1000 osvetlenie miesta pre zrakovo náročnú činnosť
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Kvantitatívne parametre osvetlenia

Osvetlenie domov a bytov

Rozsah (lx) Priestor a činnosť Miesto

Epk (lx) Epk (lx)

celkové na mieste

odstupňované úlohy

10 - 20 - 30 osvetlenie vonkajších priestorov bezprostredne 

pracovne súvisiacich s obytným objektom

10 domové dvory, átriá

20 priestory vonkajších vstupov

vnútorné priestory pre činnosť, pri ktorých postačí

20 - 30 -50 jednoduchá orientácia, alebo krátkodobý pobyt, domové

komunikácie

20 odkladacie a pomocné priestory, domové komunikácie

30 vnútorné časti domových vstupov, vstupy do výťahov,

nájazdové rampy

50 hromadné vnútorné parkoviská, garáže

celkové, alebo odstupňované osvetlenie obytných 

50 - 75 - 100 miestností vybavených miestnym osvetlením, komunikácie

v bytoch

50 obytné miestnosti doplnené miestnym osvetlením

75 komunikácie v bytoch

100 - 150 - 200 celkové, alebo odstupňované domové vybavenie a

príslušenstvo bytov

100 obytné kuchyne, kúpeľne, WC, šatne, komory, 

sušiarne a úschovne kočíkov

150 hovorne, čakárne, haly, prádelne

150 príležitostné čítanie pri hlave postele, časť

pohovky, kreslo



12

Kvantitatívne parametre osvetlenia

Osvetlenie domov a bytov

Susedné, nadväzujúce miestnosti nesmú mať medzi sebou 

pomer priemerných osvetleností celkového alebo 

odstupňovaného osvetlenia horší ako 1:5 a v priestoroch s 

občasným využitím 1:10.

Rozloženie jasov v zornom poli je rozhodujúce pre zrakový 

výkon, pohodu a zábranu únavy. Zaisťuje sa správnou voľbou 

rozloženia odrazových a osvetľovacích povrchov.

Pri voľbe odrazivosti a farebnosti sa zohľadňujú požiadavky 

svetelnotechnické a stavebno-architektonické s vnímaním 

výtvarného riešenia zariadení interiéru.

Farba svetla sa pre obytné priestory vyberá skôr teplá (≤3300K), 

avšak farbu svetla prispôsobujeme aj s dôrazom na farbu 

povrchu, ktorý nasvetľujeme. 

Pri náladovom osvetlení vyberáme farby, s ohľadom na určitý 

výtvarný zámer.



Osvetlenie jednotlivých miestností a priestorov

Osvetlenie domov a bytov?
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Osvetlenie príjazdovej cesty

Osvetlenie domov a bytov

Príjazdové cesty osvetľujeme svietidlami s krytím 

IP23-65 (v závislosti od ich umiestnenia). Bežne 

vyberáme svietidlá s integrovaným snímačom pohybu 

a snímačom úrovne osvetlenia, vďaka ktorým fungujú 

automatizovane. 

Minimálne 3lx

Nesmú oslňovať
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Osvetlenie príjazdovej cesty

Osvetlenie domov a bytov

Používajú sa stožiarové resp. stĺpikové svietidlá popri príjazdovej 

ceste (výška 0,7-1,2m) 

Ak sa cesta osvetľuje reflektorovými svietidlami, ktoré 

umiestňujeme na roh domu smerujeme ich na príjazdovú cestu. 

Domáci získava výhodu, pretože dom s obyvateľmi zostáva v tieni a 

prichádzajúci je dobre osvetlený.



16

Osvetlenie príjazdovej cesty

Osvetlenie domov a bytov

Čoraz častejšie sa na osvetlenie príjazdovej 

cesty používajú aj zápustné svietidlá, ktoré 

osádzame podľa potreby do stien alebo priamo 

do podlahy.

Svietidlá umiestnené v podlahe nesmú 

oslňovať a majú vytvárať orientačný a výtvarný 

efekt. Ich smerovanie svetla je väčšinou do 

hora, čiže by mali obsahovať difúzor, alebo by 

mali byť umiestené tak, aby neoslňovali.

Svietidlá v stene by mali byť zvolené 

asymetrické a mali by jemne dotvárať 

architektúru budovy, pričom dostatočne osvetlia 

prislúchajúci chodník.
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Osvetlenie dverí, čísla domu a fasády

Osvetlenie domov a bytov

Dvere a číslo domu musia byť 

rozoznateľné a dobre osvetlené, rovnako 

však nesmú oslňovať.

Číslo domu sa osvetľuje podsvietením alebo 

svetlo môže dopadať na číslo zhora/spredu. 

Vstup do bytu sa osvetľuje svietidlom cca vo 

výške 2 metre tak, aby dobre osvetlilo 

návštevníkov. Nesmie byť oslňujúce a nesmie 

vytvárať falošné tiene. Počítame s vertikálnou 

osvetlenosťou 20 lx na menovke, otvore na 

kľúč a zvončeku. Vhodné je použiť svietidlá s 

difúznym krytom proti oslneniu.
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Osvetlenie dverí, čísla domu a fasády

Osvetlenie domov a bytov

Fasádu domu alebo bytu je možné osvetliť v 

zmysle vyniknutia architektúry nástennými 

svietidlami, ktoré lícujú tvar steny alebo 

reflektorovými svietidlami, ktoré osádzame 

niekoľko metrov pred fasádu.
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Osvetlenie terás a balkónov

Osvetlenie domov a bytov

Riešime tak, aby vytváralo príjemnú atmosféru pre večerné 

posedenie, ale aby svojím svetlom nerušilo okolie. Na 

aplikáciu sa hodia nepriame, nástenné alebo stropné 

svietidlá s malým príkonom, pričom ich svetelný výkon je 

rozdelený do viacerých bodov v danom priestore. 

Detaily architektúry môžeme zvýrazniť LED pásom v krytí 

IP65 s vhodným typom profilu. Vhodné sú hlavne na stropy 

pre nepriame osvetlenie.
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Osvetlenie chodieb a predsiení

Osvetlenie domov a bytov

V týchto priestoroch nevyužívame 

celkové osvetlenie, ale volíme účelové 

s ohľadom na detaily a estetiku. 

(obrazy, vešiak, zrkadlo, klenba...)

Odporúčajú sa bodové, stropné, 

rotačne symetrické svietidlá s 

orientáciou na zrkadlo a botník/šatník, 

prípadne nástenné/stropné svietidlá s 

nepriamy a príjemne difúznym 

vyžarovaním.  

Pri osvetľovaní predsiene sú vhodné 

aj lištové systémy, či LED pásy.
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Osvetlenie kuchýň a jedálenských stolov

Osvetlenie domov a bytov

V kuchynskom prostredí sa vykonáva množstvo 

činností, ktoré si vyžadujú rôzne nároky na osvetlenie.

Pri osvetlení tohto priestoru používame celkové 

osvetlenie v kombinácii s miestnym osvetlením 

pracovnej dosky a jedálenského stola.

Práve pracovnú dosku je potrebné osvetliť 

najzodpovednejšie (500lx), pretože sa tu pripravujú 

jedlá a pracuje sa s kuchynským náradím.

Dôležité je preto zvoliť lineárne svietidlá (resp. LED pás 

v s rohovým profilom) s teplou bielou alebo 

neutrálnou bielou, resp. s čo najlepším podaním farieb 

(CRI/Ra), pre najlepší pracovný výkon a presnosť, a tie 

umiestniť pod vrchné skrinky.
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Osvetlenie kuchýň a jedálenských stolov

Osvetlenie domov a bytov

Rovnako sa dá linka nasvetliť aj z rampy nad vrchnými skrinkami 

pomocou široko-žiariacich, rotačne-symetrických, priamych svietidiel 

malých výkonov, ktoré rovnomerne rozmiestnime po celej dĺžke rampy.

Pri tomto riešení sa vyvarujeme ostrým tieňom preto ho kombinujeme s 

predošlým spôsobom osvetlenia.
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Osvetlenie kuchýň a jedálenských stolov

Osvetlenie domov a bytov

Na celkové osvetlenie môžeme použiť nepriame osvetlenie v podobe LED 

pásov umiestnených na vrchu horných skriniek, alebo na strede miestnosti ak 

máme vytvorený dizajnový „podhľad“ zo sadrokartónu.

Rovnako ho môžeme riešiť prisadenými / zapustenými downlightmi, resp. 

bodovými svietidlami malých výkonov, ktoré rozmiestňujeme rovnomerne po 

strope mimo linky. 

Jedálenský stôl zas osvetľujeme vkusným, estetickým, závesným svietidlom s 

variabilnou výškou. Toto svietidlo môže taktiež slúžiť ako celkové osvetlenie.
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Osvetlenie obývacej izby

Osvetlenie domov a bytov

Je prísne účelové, pričom má rovnako pôsobiť 

esteticky. Na tento účel sa používajú zdroje s teplou 

bielou farbou.

Celkové osvetlenie volíme nepriame alebo prevažne 

nepriame, ktoré zabezpečujeme LED pásom nad 

garnižou alebo spusteným sadrokartónovým 

podhľadom. 

Môžeme použiť aj lištový systém, pričom svietidlá 

smerujeme do hora, tak aby neoslňovali, alebo ho 

smerujeme na obrazy a kvetiny.
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Osvetlenie obývacej izby

Osvetlenie domov a bytov

Hlavné svietidlo v miestnosti (luster) má pôsobiť 

esteticky a prevažne slúži ako dekorácia ku nábytku.

Svietidlo nad konferenčným stolíkom = 0,7m nad 

povrchom stola, tak aby tienidlo zabránilo oslneniu 

sediacich.

Je potrebné docieliť, aby svetlo pri konverzácii bolo 

rovnomerne rozložené po celom priestore a aby nevznikli 

veľké rozdiely v osvetlenosti vzdialených predmetov. 

Vyhýbame sa tvorbe nežiadúcich tieňov (žiadne svietenie 

kolmo na podlahu)

Reguláciu intenzity osvetlenia, vzhľadom ku 

prebiehajúcej činnosti zabezpečujeme vhodnými 

stmievačmi.
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Osvetlenie obývacej izby

Osvetlenie domov a bytov

Ako estetické a pocitové 

osvetlenie môžeme použiť RGB 

LED pás v pozadí TV, vo vitrínach, 

knižných regáloch, ale aj v 

spomínanom sadrokartónovom 

strope, umiestnený v špecifických 

lištách podľa potreby (rohové 

zapustené, nepriame, policové).

Knižné police osvetľujeme aj extra 

plytkými bodovými svietidlami 

malého výkonu.

Miestne osvetlenie ku čítaniu a 

pod. si vytvárame pomocou 

stojanových svietidiel.
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Osvetlenie spálne

Osvetlenie domov a bytov

Celková sústava sa dimenzuje na 200lx.

Miestnosť primárne slúži na oddych, relaxáciu a 

spánok, čiže v nej nevykonávame žiadnu 

zrakovo náročnú prácu, preto volíme nepriame 

osvetlenie. To môžeme realizovať pomocou 

lištového systému, ktorým osvetľujeme skriňový 

priestor, knižné regály a obrazy, pomocou LED 

pásu v podhľade alebo pomocou vysokých 

stojanových svietidiel so svetlom smerovaným do 

stropu.

Túto sústavu dopĺňame miestnym osvetlením pri 

posteli, ktoré je určené napr. na čítanie. Je 

dôležité navrhnúť ho tak, aby čítajúci nerušil 

partnera pri spánku. To znamená, že svietidlo 

bude malého výkonu, umiestnené na stene alebo 

nočnom stolíku, ideálne s výkyvným ramenom.
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Osvetlenie spálne

Osvetlenie domov a bytov

Súmernosť rozmiestnenia svietidiel nie 

je vyžadovaná a tie môžu mať rôzny 

vyžarovací uhol. Výhodná je možnosť 

zapojenia s variabilnosťou zapínania 

svietidiel podľa potreby.

Skriňový priestor osvetľujeme 

bodovými, výkyvnými svietidlami 

vstavanými do stropu pred skriňami, 

prípadne LED pásom vo vhodnom 

profile, ktorý spíname dverným 

kontaktom. Ak používame trojfázový 

lištový systém tak vyberáme 

reflektorové svietidlá smerované do 

tohto priestoru.
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Osvetlenie detskej izby

Osvetlenie domov a bytov

V tomto prípade volíme účelové osvetlenie a navrhujeme ho podľa veku 

užívateľa. To znamená, že by malo byť meniteľné v priebehu dospievania 

dieťaťa. 

Osvetlenie preto delíme na osvetlenie pre: malé deti, deti v predškolskom veku, 

školákov.

Toto delenie vyplýva z požiadaviek na osvetlenie pri vykonávaní rôznych 

činností. Osvetľujú sa stoly, voľné plochy pre hru a pre čítanie v posteli.

V izbách pre malé deti je najvhodnejší typ osvetlenia nepriamy čo znamená, že 

svetlo je smerované dohora a priestor osvetľuje jemne rozptýleným 

rovnomerným svetelným tokom odrazeným od stropu.

Celkové osvetlenie izby pre deti v predškolskom veku je najvýhodnejšie riešiť 

pomocou 3-fáz. lištového systému. Táto ľubovoľne skladateľná konštrukcia 

umožňuje modifikovať svetelnú sústavu podľa potreby. Používame svetelné 

zdroje s vynikajúcim farebným podaním, s farbou svetla teplo bielou.



30

Osvetlenie detskej izby

Osvetlenie domov a bytov

Svetlo pre orientáciu a čítanie umiestňujeme v záhlaví postele. Najčastejšie 

sa používajú nástenné svietidlá s otáčateľnými clonami alebo výkyvnými 

ramenami, ktorými smerujeme svetlo. Volíme teplú bielu farbu a 4-5W LED 

žiarovku, tvar guľa.

Izby školopovinných detí si žiadajú vyššie požiadavky na kvalitu osvetlenia, 

pretože sa tu píšu domáce úlohy, číta sa, ale aj sa tu oddychuje a hrajú hry.

Písací stôl umiestňujeme na miesto, kde najlepšie využijeme denné svetlo a 

prisvetlenie stola realizujeme pomocou stolných svietidiel alebo rotačne 

súmerných svietidiel so zrkadlovým reflektorom inštalovaných nad stolom, 

ktorými dosahujeme min. 300lx.

Na čítanie je potrebná intenzita osvetlenia 300 lx, ktorú môžeme dosiahnuť 

použitím 5W reflektorovej LED žiarovky s úzkym vyžarovaním. Tento zdroj 

montujeme do pevných, nastaviteľných svietidiel inštalovaných pri posteliach 

vo výške ramien.
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Osvetlenie kúpeľní

Osvetlenie domov a bytov

Predpísaná stredná horizontálna intenzita osvetlenia je 200 lx. Tú dosiahneme použitím 

stropných a nástenných svietidiel. Krytie svietidiel musí zohľadňovať ich umiestnenie v kúpeľni 

v zmysle normy. Rovnomernosť osvetlenia dosiahneme pomocou vhodného rozdelenia 

svietidiel v priestore.
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Osvetlenie kúpeľní

Osvetlenie domov a bytov

Pri osvetľovaní kúpeľne je svetlo pri zrkadle len časťou osvetlenia v tomto priestore. Tienenie v 

poli tváre je nežiadúce a odstraňujeme ho tak, že polovica svetelného výkonu je inštalovaná po 

obidvoch stranách zrkadla, zvyšok na strope. Čím väčšia je zrkadlová plocha, ktorú chceme 

osvetliť, tým sú vyššie nároky na svetlo, ktoré nesmie oslňovať zrak a vytvárať tiene. Na 

osvetľovanie používame svietidlá s opálovými krytmi. Volíme svetelné zdroje s neutrálnou 

bielou, s vysokým farebným podaním a také výkonné, ktoré zabezpečia vertikálnu osvetlenosť

v poli tváre 300 lx.
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Osvetlenie kúpeľní

Osvetlenie domov a bytov

Zóna 0 – IP X7 - vnútorný priestor kúpeľňovej vane alebo sprchy 

Zóna 1 – IP X5 - priestor je vymedzený: zvislou plochou ohraničujúcou vaňu alebo sprchu. Ak 

sprcha nemá sprchovú misu, potom je táto plocha ohraničená zvislou rovinou vo vzdialenosti 

0,6 m od pevnej hlavice sprchy,  vodorovnou plochou 2,25 m nad podlahou, v prípade , že je 

dno vane vyššie než 0,25 m nad podlahou, potom sa vzdialenosť 2,25 m počíta od dna vane

Zóna 2 – IP X4 - priestor je vymedzený: zvislou plochou vedenou po obvode zóny 1 

a rovnobežnou zvislou plochou vo vzdialenosti 0,6 m od zóny 1, vodorovnou plochou 2,25 m 

nad podlahou

Zóna 3 – IP X1 - priestor je vymedzený: zvislou plochou vedenou po obvode zóny 2 

a rovnobežnou zvislou plochou vo vzdialenosti 2,4 m od zóny 2 ,  vodorovnou plochou 2,25 m 

nad podlahou
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Ostatné priestory

Osvetlenie domov a bytov

Priestory WC osvetľujeme stropnými svietidlami alebo 

nástennými svietidlami so zmiešaným svetelným tokom

Schodiská osvetľujeme okrem celkového osvetlenia aj 

orientačným osvetlením zapusteným do steny. Samotné 

zdroje majú mať malý výkon. Farbu svetla vyberáme podľa 

podlahy, ktorú osvetľujú. Toto orientačné osvetlenie je 

vhodné pripájať na snímač pohybu, ktorý nastavujeme tak, 

aby spínal len v nočných hodinách.

Pivnice je vhodné osadiť svietidlami s vyšším krytím (aspoň 

IP44)
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Svietidlá Eglo, SLV a Trinity

Novinky 2019

Partnerstvo a exkluzivita s Eglo – séria Eglo Profesional

Zhruba 4500 nových typov svietidiel a svetelných zdrojov (zatiaľ 

len 1800 dostupných) s 3 týždňovou dodacou lehotou

Katalógy zadarmo na pobočkách a objednanie.

Nová séria svietidiel Trinity- výrobca Schrack Technik.

Viac ako 150 nových modelov svietidiel skladom vo Viedni

Nová showroom kója s týmto sortimentom v Bratislave už onedlho

Dostupné svetelnotechnické dáta.


