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Abstrakt 

Diplomová práce vznikla na žádost akademické farnosti o návrh nové osvětlovací 

soustavy pro konkrétní sakrální prostor kostela Nejsvětějšího Salvátora, který se 

nachází v centru Prahy. Práce se zabývá rozebráním sakrálního prostoru ve smyslu 

role denního světla v prostoru a také stávající osvětlovací soustavou. Na základě 

pozorování chování stávající osvětlovací soustavy jsou definovány požadavky na 

novou osvětlovací soustavu. Cílem diplomové práce je navrhnout novou 

osvětlovací soustavu, která bude využívat soudobých světelných zdrojů a 

navrhnout řešení na řízení osvětlovací soustavy za účelem naplnění stanovených 

požadavků. 

 

Klíčová slova  

Umělé osvětlení, osvětlovací soustava, sakrální prostor 
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Abstract 

Diploma thesis started based on request from academic parish to design a lighting 

system for particular sacred place, church of St Salvator, which is located in centre 

of Prague. The diploma thesis is about observing role of day light in the space and 

also about old lighting system. Based on observing old lighting system behaviour, 

requirements for new lighting system are defined. The goal of the diploma thesis is 

to design new lighting system, which will be using contemporary light sources and 

to design solution for controlling lighting system in order to fulfil the defined 

requirements.  

 

Key words 

Artificial light, lighting system, sacred place 
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Motivace 

Motivací diplomové práce na téma Umělé osvětlení sakrálních prostorů je reálná 

poptávka Římskokatolické akademické farnosti v Praze. Akademická farnost sídlí v 

části Starého Města nedaleko Karlova Mostu v kostele Nejsvětějšího Salvátora, 

který je součástí komplexu Klementinum. Akademická farnost vyjádřila potřebu 

nové osvětlovací soustavy pro kostel Nejsvětějšího Salvátora. Stávající osvětlovací 

soustava je z pohledu farnosti nevyhovující z hlediska kvalitativního a 

kvantitativního, z hlediska využití prostorů, z hlediska flexibility a ovládání 

soustavy. Cílem této práce je vytvořit koncept nové osvětlovací soustavy, která by 

splňovala technické požadavky a požadavky provozovatele. Navržená soustava se 

podle vyjádření farnosti bude realizovat v jednotlivých etapách.  
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1 Úvod 

Sakrálním prostorem se rozumí vnitřní stavba, nebo její část, která slouží k 

náboženským a rituálním úkonům. V křesťanské kultuře se jedná o chrámy, 

kostely, katedrály, kaple, rotundy, modlitební místnosti a další prostory s účelem 

uctívat Boha a vzdát mu chválu. Sakrální stavbou se pak rozumí celý objekt, jeho 

vnitřní i vnější část.  

Evropská kultura byla v minulosti značně zasažena křesťanskými vlivy, což mělo 

veliký dopad na celou společnost. Křesťanský náboženský monopol se pak v 

nemalé míře projevoval v tamější architektuře. Do dnešní doby je většina 

tehdejších sakrálních staveb zachovaná a považovaná za národní, v několika 

vzácných případech i za mezinárodní památky.  

Ačkoli jsou sakrální stavby podvědomě spojeny s historií, i v dnešní době dochází k 

výstavbě moderních sakrálních staveb. Forma, architektonické ztvárnění a důrazy 

se mění, účel stavby však zůstává stejný, a to oslavit Boha.  

Co se týče umělého osvětlování sakrálních prostorů, je veliký rozdíl jedná-li se o 

novostavbu, nebo historickou stavbu. U novostavby je návrh umělého osvětlení 

součástí projektové dokumentace a architektonického návrhu od jeho počátku. 

Světlo má v náboženství velikou symboliku. Tím jsou možnosti implementace nové 

osvětlovací soustavy v novém sakrálním prostoru více či méně bez mezí. U 

historických sakrálních prostorů se návrh nové osvětlovací soustavy značně liší. 

Stavby jsou postavené, a navíc vyzdobené frézkami, malbami, sochami. Výzdoba 

bývá chráněna příslušnými památkovými ústavy, což klade návrhu nové osvětlovací 

soustavy značné meze. Přesto je umělé osvětlení v historických prostorách důležité 

a nezbytné. 

Implementace umělého osvětlení v sakrálních prostorech má dva významy. Prvním 

významem je funkční osvětlení. V prostorech je třeba zajistit minimální 

požadované úrovně osvětlenosti pro dané úkony, například čtení, poslech a pohyb. 

Druhým významem je architektonické osvětlení. Umělé osvětlení má schopnost 

vyzdvihnout osvětlené objekty a plochy. To má za následek zvýšení vizuální váhy 
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objektu, a tedy vytvoření hierarchie mezi objekty. Osvětlený prostor se pak stává 

zajímavý nezávisle na denním osvětlení.  

Diplomová práce řeší návrh nové osvětlovací soustavy konkrétního sakrálního 

prostoru, kterým je kostel Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Celá práce je rozdělena 

do čtyř částí. První část diplomové práce se zabývá popisem charakteru sakrálního 

prostoru. Druhá část se zabývá analýzou současné osvětlovací soustavy. Třetí část 

řeší návrh nové osvětlovací soustavy. Poslední čtvrtá část porovnává výsledky 

stávající a nové osvětlovací soustavy.  

Cílem diplomové práce je analyzovat stávající osvětlovací soustavu kostela, 

definovat požadavky na novou osvětlovací soustavu a na základě těchto požadavků 

navrhnout novou osvětlovací soustavu. Pro novou soustavu bude navrženo 

koncepční řešení řídícího systému.  
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2 Popis sakrálního prostoru 

Pro návrh nové osvětlovací soustavy v historickém sakrálním prostoru je důležité 

poznat charakter prostoru, jeho historii a využití.  Historické sakrální prostory jsou 

výjimečné svým charakterem a atmosférou. Z toho důvodu je třeba, aby veškeré 

novodobé implementace nebyly pro prostor rušivé, a už vůbec ne ničivé.  

2.1 Historie 

Kostel Nejsvětějšího Salvátora v Praze, tak jak je svou podobou znát dnes, dostával 

svoji tvář v průběhu času. Od přelomu 16. a 17. století byl budován anonymy na 

základech gotického dominikánského chrámu sv. Klimenta. Celé trojlodí a západní 

sakristie byly vybudovány začátkem 17. století. V půlce 17. století byla nad svatyní 

zavěšená kopule. Kostel je dnes součástí národní knihovny Klementinum. [1] 

2.2 Dnešní využití 

Kostel Nejsvětějšího Salvátora je zázemím akademické farnosti, která svou činností 

slouží pastoraci studentů, učitelů a zaměstnanců pražských vysokých škol. Kromě 

pastorace vytváří akademická farnost pro širší veřejnost mnohem bohatší nabídku. 

A to od duchovního načerpání po kulturní a sportovní vyžití. Akademická farnost 

pořádá kromě bohoslužeb různé besedy, panelové diskuse, přednášky, hudební 

koncerty, divadelní vystoupení, výstavy, různé druhy kurzů a další aktivity. [2] 

Prostor kostela Nejsvětějšího Salvátora je multifunkčně a pravidelně využívaný. 

Aktivity se v kostele konají několikrát do týdne. Protože se kostel Nejsvětějšího 

Salvátora nachází pro turisty na velmi lukrativním místě, bývají prostory kostela 

pronajímány externě, zejména pro hudební vystoupení. 

Pro různé aktivity se využívá různých částí kostelního prostoru, jako například 

presbytář, empory, varhanní oblast, oblast lavic a obětního stolu.  



Popis sakrálního prostoru .....................................................................................................................  

 4 

2.3 Kompoziční uspořádání kostela 

Kostel je od hlavního vstupu směrem k hlavnímu oltáři orientovaný na východ. To 

potvrzuje symboliku s jakou se tehdy sakrální stavby stavěly. Hlavní oltář je 

orientovaný do směru, odkud vychází Slunce, tedy odkud přichází světlo.  

V určitých dnech v roce se pak stává, že paprsky Slunce pronikají od západu a 

vrhají světlo na hlavní oltář. Tento úkaz je dle pravidelných návštěvníků kostela 

velmi silný. Z pohledu horizontálního členění jde o trojlodní sakrální prostor 

s hlavní lodí a dvěma bočními loděmi Xavervou a Ignácovou. Vertikálně je kostel 

členěn do dvou výškových úrovní. Nad oběma bočními loděmi a nad vstupních 

prostorem je empora.   

 

 

Obrázek 1:  Kompoziční uspořádání prostoru kostela, 1NP 

V úrovni přízemí je ústředním místem oblast obětního stolu a kazatelna, která se 

nachází v průsečíku dvou pomyslných břeven kříže. Vertikální pomyslné břevno 

vede hlavní lodí a horizontální břevno ho protíná v místě pod kopulí kostela. Tato 

oblast více než ostatní zasahuje do vedlejší Xaverovy a Ignácovy lodě. Obětní stůl o 

rozměrech 1,3 m x 1,8 m se nachází uprostřed stupínku ve tvaru šestistranného 

polygonu. Na pravé straně stupínku, z pohledu od hlavního vchodu, se nachází 

kazatelna.  
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Mezi hlavním vstupem a okolím obětního stolu se nachází čtyři bloky dřevěných 

lavic s uličkou uprostřed.  

Za obětním stolem směrem k hlavnímu oltáři se nachází presbytář. Presbytář je 

část kostela, která je určena výhradně pro kněze. V období raného baroka, ve 

kterém byl kostel Nejsvětějšího Salvátora stavěn, bylo pro presbytář typické jeho 

značné plošné rozložení. Historicky se v presbytáři nacházely vysoké dřevěné 

lavice, nebo židle určené pro kněze. Na počátku 21. století byly lavice z kostela 

Nejsvětějšího Salvátora vystěhovány a tím se celá plocha presbytáře stala 

prázdnou. Nejen, že byly vystěhovány lavice, ale také se oblast presbytáře stala v 

mimo bohoslužebných časech přístupná veřejnosti. Využívá se při různých 

výstavách a koncertech.  

Přední část kostela patří hlavnímu oltáři. Hlavní oltář je vysunutý do prostoru. Ze 

zadní části je po celé výšce stěny zdoben.  

 

 

Obrázek 2:  Kompoziční uspořádání prostoru kostela, 2NP 

V čele Xaverovy i Ignácovy lodě jsou umístěny boční oltáře. Po bočních stěnách 

jsou vedlejší lodě vybaveny dalšími objekty jako například, zpovědnice či menší a 

méně významné oltáře.  

V druhém nadzemním podlaží se po obou stranách nachází empory. Empory slouží 

jako výstavní galerie obrazů a dalších uměleckých děl po celé jejich délce. Nad 
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hlavním vstupem se v druhém nadzemním podlaží nachází nově rekonstruované 

varhany. Při některých koncertech se stává, že hudebníci hrají pouze z tohoto 

místa.  

2.4 Příspěvek denního osvětlení a jeho význam 

Kostel Nejsvětějšího Salvátora pochází z raně barokního období. V té době bylo 

jediným zdrojem světla v sakrálním prostoru Slunce a hořící svícny. Pomineme-li 

svícny jako zdroj světla po setmění, pracovali tamější architekti při návrhu 

výhradně se světlem denním. Jakým způsobem pracuje denní světlo v prostoru 

kostela je tématem k zamyšlení i pro návrh umělého osvětlení.  

2.4.1 Naměřené hodnoty denního osvětlení 

Naměřené hodnoty denního osvětlení jsou součástí příloh: 

● Naměřené hodnoty E denního osvětlení kostela Nej. Salvátora - Část 1 

● Naměřené hodnoty E denního osvětlení kostela Nej. Salvátora - Část 2 

 

Reference na měřené oblasti: 

● Stávající soustava - půdorys 1NP 

● Stávající soustava - půdorys 2NP 

 

Měření bylo prováděno při zatažené obloze a venkovní osvětlenosti 12000 lx. 

Průměrné hodnoty osvětleností jednotlivých kontrolních oblastí na horizontální 

rovině sakrálního prostoru vychází následovně. 

Kontrolní pole E [lx] 

Hlavní oltář 70 

Presbytář 155 

Okolí obětního stolu 250 

Lavice 100 

Vstup 20 
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Vedlejší lodě 70 

Empory 390 

Tabulka 1:  Naměřené hodnoty denního osvětlení 

Z měření osvětleností na vertikální rovině v druhém patře je zajímavé pozorovat, 

jaké množství světla prochází z empor do hlavní lodi. V místě nad obětním oltářem, 

jeden metr nad podlahou empory je hodnota vertikální osvětlenosti 1200 lx.  

2.4.2 Hierarchie prostoru dle denního osvětlení 

Pomocí analýzy naměřených osvětleností od denního světla je možné určit 

distribuci světelného toku denního světla zvenčí do vnitřního prostoru kostela. 

 

Obrázek 3:  Hierarchie prostoru dle denního osvětlení 

Nejvíce denního světla přichází do prostoru kostela skrze okenní otvory v úrovni 

empory. Světlo z oblasti empor pak dále prochází klenbovými prostupy do hlavní 

chrámové lodi. Nejvíce světla dopadá do oblasti obětního stolu a jeho okolí. V 

tomto místě, kde se protíná pomyslný kříž, je empora zúžená. Navíc se nad 

obětním stolem nachází prosvětlená kopule, skrz kterou také přichází značné 
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množství světla. Oblast s druhým největším množstvím denního světla je 

presbytář. Presbytář byl historicky určen pro kněží. Do této oblasti přichází světlo z 

empor a také z okenních otvorů kolem hlavního oltáře. Třetí nejvíce osvětlená 

oblast je oblast lavic neboli další důležitá část chrámové lodi, která je určená pro 

věřící. Okenní otvory ve vedlejších chrámových lodích zajišťují dostatečné osvětlení 

samotných vedlejších lodí, nikoli hlavní chrámové lodi. Distribuce světla určuje 

důležitost jednotlivých oblastí, a tedy definuje hierarchii prostoru.  
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3 Popis stávající osvětlovací soustavy 

Osvětlovací soustava umělého osvětlení kostela Nejsvětějšího Salvátora je 

výsledkem různých iniciativ od vypuknutí elektrifikace na našem území.  

3.1 Měření stávající osvětlovací soustavy 

Při měření současné osvětlovací soustavy byly zjišťovány úrovně osvětlenosti na 

hlavních horizontách a vertikálních rovinách a jasy povrchů. 

Měřené vzorky osvětlenosti plochy, nebo bodů jsou vybírány tak, aby korektně 

reprezentovaly oblast, ze které je vzorek vybírán.  

Naměřená data jsou součástí přiložených souborů: 

● Stávající soustava - naměřené hodnoty E a L kostela Nej. Salvátora - Část 1 

● Stávající soustava - naměřené hodnoty E a L kostela Nej. Salvátora - Část 2 

● Stávající soustava - naměřené hodnoty E a L kostela Nej. Salvátora - Část 3 

● Stávající soustava - naměřené hodnoty E a L kostela Nej. Salvátora - Část 4 

3.1.1 Shrnutí naměřených hodnot osvětlenosti  

Pro každou kontrolní oblast byla vypočtena střední hodnota osvětlenosti Em, 

jakožto průměrná hodnota osvětlenosti jednotlivých bodů kontrolního pole.  

𝐸" =
∑ 𝐸%&
%'(
𝑛

				[𝑙𝑥]	

Em  průměrná osvětlenost měřícího pole [lx] 

Ei  hodnota osvětlenosti jednoho bodu kontrolního pole [lx] 

n  počet měřících bodů kontrolního pole [-] 

Přehled průměrných osvětleností měřicích polí na horizontální rovině: 

Kontrolní pole Em [lx] 

Hlavní oltář 22 

Vedlejší oltáře 43 
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Presbytář 35 

Okolí obětního stolu 72 

Obětní stůl 371 

Lavice 97 

Vstup 53 

Vedlejší lodě 42 

Empory 34 

Tabulka 2:  Průměrné osvětlenosti kontrolních polí 

3.1.2 Shrnutí naměřených hodnot osvětlenosti a jasu povrchů 

Z naměřených hodnot osvětlenosti a jasu povrchu lze pro difúzní povrchy stanovit 

hodnotu integrálního činitele odrazu povrchu. Činitel odrazu se spočítá dle 

následujícího vzorce. 

𝜌 = 𝜋 ⋅
𝐿
𝐸
		[−]	

r  činitel odrazu povrchu [-] 

L  jas povrchu [cd/m2] 

E  osvětlenost povrchu [lx] 

 

Analýza povrchů: 

Povrch E [lx] L [cd/m2] 𝜌 [-] 

Stěny - vedlejší lodě 58 9 0,49 

Stěny - hlavní chrámová loď 64 11 0,54 

Stěny - empory 51 7 0,43 

Podlaha - presbytář 44 2 0,14 
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Podlaha - hlavní chrámová loď 101 4 0,12 

Podlaha - empory 49 2 0,13 

Tabulka 3:  Přehled hodnot činitelů odrazu povrchů 

Na první pohled je vidět rozdíl mezi plochou stěny a podlahy. U stěn se hodnota 

činitele odrazu pohybuje okolo 0,5, kdežto u podlah se hodnota činitele odrazu 

pohybuje okolo 0,12. Stěny v hlavní chrámové lodi a stěny ve vedlejších lodích i v 

emporách jsou malovány na bílo s mírným tónem béžové barvy, kdežto podlahy 

jsou složeny ze starých, tmavých, kamenných dlaždic.  

3.1.3 Shrnutí jasu vzdálených povrchů 

U míst, kde nelze změřit hodnotu osvětlenosti se měří pouze hodnota jasu. Tato 

informace o jasu má vypovídající hodnotu v určení míry, jak je daný povrch při 

předpokládaném činiteli odrazu osvětlen. Zároveň platí úměra (při nenulové 

hodnotě činitele odrazu), že čím více světelného toku na povrch dopadá, tím vyšší 

je jas povrchu. Pokud se dá odhadnout činitel odrazu pro daný povrch, dá se podle 

předešlého vzorce vypočítat hodnota osvětlenosti povrchu.  

Přehled hodnot jasu vzdálených povrchů popisuje následující tabulka.  

Měřicí pole L [cd/m2] 

Hlavní oltář 1,9 

Vedlejší oltáře 2 

Strop 7 

Tabulka 4:  Shrnutí jasů vzdálených povrchů 

3.1.4 Shrnutí rovnoměrnosti osvětlení oblastí  

Rovnoměrnost osvětlení u určuje, jak moc je osvětlenost v měřicím poli konstantní, 

respektive jak moc se hodnoty osvětlenosti v poli odchylují od průměrné hodnoty.  

𝑢 = 5678
56

		[−]		
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u  rovnoměrnost osvětlení [-] 

Emin  minimální hodnota osvětlenosti v kontrolním poli [lx] 

Em  průměrná osvětlenost [lx] 

Přehled průměrných hodnot rovnoměrnosti v jednotlivých oblastech: 

Kontrolní pole Emin [lx] Em [lx] u [-] 

Hlavní oltář 20 22 0,9 

Vedlejší oltáře 39 43 0,9 

Presbytář 26 35 0,75 

Okolí obětního stolu 22 72 0,3 

Obětní stůl 320 371 0,86 

Lavice 77 97 0,79 

Vstup 47 53 0,88 

Vedlejší lodě 38 42 0,9 

Empory 25 34 0,73 

Tabulka 5:  Shrnutí rovnoměrností osvětlenosti kontrolních polí 

Kromě oblasti okolí obětního stolu se hodnoty rovnoměrností pohybují v 

požadovaných intervalech, kolem hodnoty 0,7.  

3.2 Svítidla stávající osvětlovací soustavy 

Svítidla a světelné zdroje stávající osvětlovací soustavy jsou produkty různých 

výrobců, technologií, parametrů (například barva chromatičnosti a index podání 

barev) a příkonů.  

Jak jsou svítidla v prostoru kostela Nejsvětějšího Salvátora uspořádána popisují 

přiložené výkresy: 

● Stávající soustava - půdorys 1NP 

● Stávající soustava - půdorys 2NP 
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● Stávající soustava - podélný řez 

● Stávající soustava - boční řez 

3.2.1 Typy svítidel  

Zjištěné informace o typech svítidel byly od Projektu 2 (Soubor současné 

osvětlovací techniky kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze, [5]) v malé míře 

aktualizovány.  

Svítidla v kostele Nejsvětějšího Salvátora byla vyrobena různými výrobci. U 

některých svítidel ani výrobce uveden není. Mezi nejznámější výrobce svítidel, 

použitých v sakrálním prostoru kostela, patří Schréder, Cameo, B.U.Pro, Panlux 

lighting. Odlišnost výrobců svítidel odráží velikou diverzitu stávající osvětlovací 

soustavy kostela.  

Nejčastějším typem svítidel použitých v kostele Nejsvětějšího Salvátora je 

světlomet, dále jsou použita nástěnná svítidla přímá, nástěnná svítidla nepřímá, v 

některých případech s reflektorem. V prostoru u varhan je použito stojanové 

svítidlo.  

Celkově se stávající osvětlovací soustava skládá z dvanácti různých typů svítidel.  

Následující tabulka shrnuje četnosti výskytu jednotlivých typů svítidel v prostoru 

kostela Nejsvětějšího Salvátora.  

Označení 
svítidla 

Počet  
n [ks] Popis Výrobce 

S1 153 Světlomet, E27  

S6 8 
Nástěnné svítidlo bez krytu, 

E27 
 

S2 7 
Nepřímé nástěnné svítidlo s 

reflektorem 
 

S5 6 Světlomet, IP65 Schréder 

S3 4 Divadelní světlomet úzkoúhlý  

S7 4 Světlomet, IP65  
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Tabulka 6:  Seznam svítidel stávající soustavy 

Více informací o svítidlech je uvedeno v přiloženém souboru: 

• Stávající soustava - svítidla, zdroje, okruhy, scény 

Nejvíce se v sakrálním prostoru kostela objevuje svítidlo S1. Toto svítidlo 

symbolizuje jednu etapu osvětlování kostela. V této etapě byla svítidly S1 osvětlena 

hlavní chrámová loď, presbytář, vedlejší lodě, vstup a oblast varhan. Důvodem tak 

velikého množství svítidel S1 je jejich malý výkon. Další viditelná etapa týkající se 

umělého osvětlování kostela Nejsvětějšího Salvátora je zjevná z přítomnosti svítidel 

S3. Jedná se o čtyři divadelní světlomety osvětlující okolí obětního stolu. Tato etapa 

zjevně následovala až po první etapě, při níž byl nedostatečně osvětlen obětní stůl 

a jeho okolí. 

I tak nebyly čtyři divadelní světlomety osvětlující obětní stůl pod ostrým úhlem 

shora dostatečné pro osvětlení vertikální roviny oblasti obětního stolu z pohledu 

návštěvníka sedícího v lavici, dívajícího se k hlavnímu oltáři. Z toho důvodu došlo k 

instalaci dvou světlometů, které osvětlují vertikální rovinu obětního stolu pod 

úhlem 45° až 60°. Proto se dá tato instalace považovat za další dílčí etapu. 

Celkem je v současné soustavě instalováno 189 svítidel.  

S9 2 
Světlomet, DMX, stmívatelné, 

barevné 
Cameo 

S8 1 Světlomet  

S4 1 
Nástěnné svítidlo s 

rozptylným krytem, E27 
 

S10 1 LED světlomet B.U.Pro 

S11 1 LED světlomet panlux 

S12 1 Stojanové svítidlo - 

Celkem 189   
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3.3 Světelné zdroje stávající osvětlovací soustavy 

Každé svítidlo S obsahuje nějaký světelný zdroj Z. V celé stávající osvětlovací 

soustavě se nachází dvanáct typů světelných zdrojů. Jako u svítidel tak u světelných 

zdrojů platí, že se zde jedná o různé výrobce. Mezi nejznámější výrobce světelných 

zdrojů použitých ve stávající osvětlovací soustavě patří Philips a Osram. Dále se pak 

vyskytují výrobci NBB Bohemia a Narva.  

3.3.1 Technické parametry světelných zdrojů 

Podle tabulky četnosti výskytů svítidel v sakrálním prostoru kostela shrneme 

parametry čtyř nejvíce se vyskytujících zdrojů. Pomineme při tom světelné zdroje 

svítidel S2 a S6, které se nachází v emporách.  

Zdroj/ 
Parametry Z1 (S1) Z5 (S5) Z3 (S3) Z7 (S7) 

Výrobce Osram Philips Osram Philips 

Typ 
Reflektorová 
kompaktní 

zářivka 

Reflektorová 
halogenidová 

výbojka 

Halogenová 
žárovka 

Reflektorová 
halogenidová 

výbojka 

Název zdroje Dulux star 
PAR38 

PAR30 CDM-R PAR56 MFL PAR30 CDM-R 

Příkon P [W] 20 W 70 W 300 W 35 W 

Osová svítivost 
I0 [Cd] 320 cd - 23000 cd - 

Teplota 
chromatičnosti 
Tcp [K] 

2700 K 3000 K 2750 K 3000 K 

Index podání 
barev Ra [-] 80 80 100 80 

Doba života T 
[hod] 

10000 h - 2000 h 7500 h 

Tabulka 7:  Parametry světelných zdrojů 
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Kromě dvou LED světelných zdrojů Z10 a Z11 patří ostatní světelné zdroje mezi 

tradiční teplotní (reflektorová žárovka, halogenová žárovka) a výbojové světelné 

zdroje (kompaktní zářivka, halogenidová výbojka). Jednotlivé typy se mezi sebou liší 

zejména dobou života, ale také charakterem světla, teplotou chromatičnosti a 

indexem podání barev. Většina světelných zdrojů ve stávající osvětlovací soustavě 

má teplotu chromatičnosti okolo 3000 K. Index podání barev se pak pohybuje nad 

hodnotou 80.  

3.4 Ovládání stávající osvětlovací soustavy 

Jednotlivá svítidla stávající osvětlovací soustavy jsou zapojena paralelně v rámci 

jednotlivých okruhů. Jednotlivé okruhy lze zapínat a vypínat ze vstupu do schodiště 

mezi chrámovou lodí a sakristií. Okruhy tvoří celky, které osvětlují určité úseky v 

kostele Nejsvětějšího Salvátora,. jako je obětní stůl, hlavní chrámová loď vzadu 

vpravo, hlavní chrámová loď vzadu vlevo, vstup, empory a další.  

Na obrázku je fotografie stávajícího rozvaděče, ve kterém jsou umístěny vypínače 

jednotlivých okruhů. Okruhy jsou jištěny 10 A jističi.  

 

Obrázek 4:  Fotografie rozvaděče 



 ...................................................................................................... Popis stávající osvětlovací soustavy 

 17 

Celkem se v osvětlovací soustavě sakrálního prostoru kostela vyskytuje třicet pět 

světelných okruhů. Jaká svítidla, jakou část kostela svítidla v daném okruhu 

osvěcují a jaký příkon okruhy mají, to vše je součástí přiloženého souboru: 

●  Stávající soustava - svítidla, zdroje, okruhy, scény 

 

Jaká svítidla jsou součástí jednotlivých okruhů zobrazuje v grafické podobě stará, 

ale zachovalá kopie z kostela Nejsvětějšího Salvátora. Jednotlivé světelné okruhy 

jsou očíslovány.  

 

Obrázek 5:  Starý nákres popisující světelné okruhy 

3.4.1 Světelné scény 

Světelné scény mají veliký potenciál změnit atmosféru a hierarchii prostoru tím, že 

dochází ke kombinaci zapnutí, vypnutí, snížení intenzity různých skupin svítidel. 

Tak lze zdůraznit určité objekty, které jsou důležité pro bohoslužbu, nebo liturgii a 

potlačit objekty, které by byly rušivé. Naopak v rámci turistické prohlídky se 

vizuálně zdůrazní objekty, které jsou zajímavé pro turisty.  

V současné době se světelné scény vytvářejí kombinovaným sepnutím jednotlivých 

okruhů. Okruhy se nedají stmívat a už vůbec se nedá jedno svítidlo 



Popis stávající osvětlovací soustavy ......................................................................................................  

 18 

překonfigurovat do jiného okruhu. Každé svítidlo je do okruhu přiděleno 

připojením na napájecí vedení daného okruhu.  

Momentálně se ve farnosti Salvátor využívá světelných scén velmi střídmě. Dala by 

se definovat světelná scéna pro bohoslužbu, prohlídku a provoz. Pro speciální 

případy koncertů, výstav a přednášek se zpravidla využívá externích světlometů, 

které dané dění vizuálně zvýrazní.  

Tabulka níže znázorňuje tři základní světelné scény, okruhy a příkony:  

Ozn. Název scény Okruhy Příkon 

I. Bohoslužba / koncert 6, 19, 17, 26, 26.1, 29, 30, 31, 34, 37 2,95 kW 

II. Prohlídka 
9, 22, 13, 14, 15, 16, 27, 27.1, 28, 23, 25, 

29, 30, 31, 37, 40, 41 
3,3 kW 

III. Vše zapnuto 6 - 41 7,19 kW 

Tabulka 8:  Světelné scény stávající osvětlovací soustavy 

3.5 Energetická náročnost stávající osvětlovací 

soustavy 

Energetická náročnost osvětlovací soustavy se stanoví jako součet příkonů P [W] 

jednotlivých svítidel. Spotřeba elektrické energie W [kWh] se určí jako součin 

příkonu osvětlovací soustavy (nebo její části) a doby provozu za určité časové 

období (měsíc, rok).  

Celkový příkon stávající osvětlovací soustavy kostela Nejsvětějšího Salvátora je 

roven 7,19 kW.  

Tabulka níže zobrazuje průměrnou denní dobu provozu a roční spotřebu elektrické 

energie světelných scén. 

Světelná scéna Příkon P [W] Průměrná 
denní doba 

provozu  
t [hod] 

Roční spotřeba 
elektrické energie W 

[kWh/rok]  

Bohoslužba 2,95 kW 2 2 154 kWh/rok 

Prohlídka 3,3 kW 1 1205 kWh/rok 
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Vše zapnuto 7,19 kW 0,5 1312 kWh/rok 

Tabulka 9:  Elektrická spotřeba světelných scén 

Další tabulka ukazuje náklady farnosti Salvátor na osvícení kostela, uvažujeme-li 

různý průměrný počet hodin za den, kdy je příkon soustavy 3 kW. Cenu za 1kWh 

uvažujeme 3,82 Kč, jakožto průměrnou cenu 1 kWh v České republice na rok 2018.  

[3]  

Průměrný počet hodin 
denně při příkonu 

3 kW 

Roční spotřeba W 
[kWh/rok] 

Roční náklady Celkem 
[Kč/rok] 

3 3285 kWh 12548 Kč 

4 4380 kWh 16731 Kč 

5 5475 kWh 20914 Kč 

6 6570 kWh 25097 Kč 

7 7665 kWh 29280 Kč 

Tabulka 10:  Náklady na osvětlení kostela  

3.6 Nedostatky stávající osvětlovací soustavy 

Nedostatky stávající osvětlovací soustavy jsou konkrétně definované problémy, 

které je třeba zlepšit. Cílem definování nedostatků soustavy je posunout osvětlení 

kostela na vyšší úroveň, a tak zvýšit potenciál a využití sakrálního prostoru.  

3.6.1 Zvýšení hodnot osvětlenosti jistých ploch 

Obecně lze říci, že průměrné hodnoty osvětleností v jednotlivých oblastech 

sakrálního prostoru jsou na nízké úrovni.  

3.6.1.1 Obětní stůl 

Osvětlenost obětního stolu na horizontální rovině je oproti ostatním plochám v 

prostoru vysoká. Tato separace určující hierarchii je velmi dobrá. Na druhou stranu 
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hodnotu osvětlenosti obětního stolu bude při zvýšení ostatních osvětleností ploch 

v prostoru i tak třeba zvýšit. Momentálně je průměrná osvětlenost na horizontální 

rovině rovna 371 lx.  

3.6.1.2 Hlavní chrámová loď 

Lavice, které jsou umístěny v hlavní chrámové lodi jsou momentálně na 

horizontální rovině osvětleny na průměrnou osvětlenost 97 lx. To je pro čtení textů 

velmi málo. 

3.6.1.3 Presbytář 

Presbytář, který se používá k různým kulturním účelům je nedostatečně osvětlený 

a působí tmavě. Průměrná hodnota osvětlenosti je rovna 35 lx.  

3.6.1.4 Hlavní oltář a vedlejší oltáře 

Na horizontálních rovinách je hlavní oltář spolu s vedlejšími oltáři nedostatečně 

osvětlen. Průměrná hodnota horizontální osvětlenosti je u hlavního oltáře 22 lx, u 

vedlejších 43 lx. Co se týče vertikálních osvětleností oltářů, jsou všechny 

nedostatečně osvětleny. Průměrná hodnota jasu hlavního oltáře je 1,9 cd/m2, což 

přibližně odpovídá jasu dlažby presbytáře, který je osvětlen na 35 lx. Při detailním 

rozboru jasů hlavního oltáře je zjevná špatná hierarchie. Nejnižší a nejdůležitější 

část hlavního oltáře má jas 1 cd/m2, druhá část, která se nachází v polovině výšky 

kostela, z pohledu od hlavního vchodu za první částí hlavního oltáře má jas 3,5 

cd/m2. Poslední část, která se nachází na rozhraní stropu a stěny má jas 1,2 cd/m2. 

Špatná hierarchie je dána tím, že prostřední část hlavního oltáře, je osvětlena 

světlometem, který je umístěný na spodní části hlavního oltáře. Navíc tím, že je 

prostřední část osvětlena zespodu, dochází k ne zcela ideálnímu vykreslení 

hlavního oltáře.  

Vedlejší oltáře se v hodnotě jasu liší. Jeden vedlejší oltář má jas 1 cd/m2, druhý 3 

cd/m2. Ve všech třech případech jsou oltáře velmi tmavé a nevýrazné.  
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3.6.2 Další nedostatky 

3.6.2.1 Hierarchie 

Technické zaručení hodnot osvětlenosti na jistých horizontálních a vertikálních 

plochách souvisí s vizuální hierarchií sakrálního prostoru. Momentálně je 

hierarchie prostoru následující (od nejvíce osvětlených míst k nejméně osvětleným 

místům): obětní stůl, oblast lavic, vstup, vedlejší lodě, presbytář, hlavní oltář a 

vedlejší oltáře v Xaverově a Ignácově boční lodi. Osvětlenost obětního stolu je 

výrazně vyšší než osvětlenosti ostatních oblastí, jejichž hodnoty se od sebe zas tolik 

neliší. Je dobré, když jsou jednotlivé objekty, nebo plochy od sebe odstupňovány 

postupně, ne s velikými skoky. Pokud jsou veliké rozdíly osvětleností objektů, nebo 

ploch vedle sebe, může vznikat oslnění.   

3.6.2.2 Empory 

Empory jsou využívány jako výstavní prostor pro výtvarníky a umělce k 

prezentování svých děl. Momentálně je osvětlení v emporách velmi omezené. 

Svítidla jsou primárně určena k osvětlení komunikace, nikoli k osvětlení 

uměleckých děl. Každá empora má jiný druh svítidel. Empora nad Xaverovou lodí 

má pouze objímky s kompaktními zářivkami Z6. To je velmi nedostatečné a 

neflexibilní osvětlení pro výstavní prostor.     

3.6.2.3 Varhany 

Nově rekonstruované varhany se v kostele Nejsvětějšího Salvátora nádherně 

vyjímají. Celý varhanní prostor bývá často využíván pro koncerty a nachází se na 

něm celé hudební těleso. Pro takové případy je nedostatečné osvětlení pro pěvce, 

nebo celý pěvecký soubor, který potřebuje mít dostatek světla na čtení textů písní, 

popřípadě not.  
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3.6.2.4 Ovládání  

Ovládání v kostele Nejsvětějšího Salvátora je velmi zastaralé a neflexibilní. Svítidla 

nemohou být součástí více okruhů najednou, nejde k nim přistupovat jednotlivě, 

nejdou stmívat.  

3.6.2.5 Energetická náročnost 

Světelné zdroje jsou starší technologie. Oproti LED světelným zdrojům mají značně 

vyšší spotřebu. Všechny halogenové žárovky, halogenidové výbojky, kompaktní 

žárovky, a další zdroje starších technologií mají navíc od LED světelných zdrojů nižší 

dobu života. Tím pádem je třeba tyto zdroje častěji vyměňovat. [4] 
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4 Návrh nové osvětlovací soustavy 

4.1 Požadavky na novou osvětlovací soustavu 

Požadavky na novou osvětlovací soustavu vyplývají z nedostatků stávající 

osvětlovací soustavy kostela Nejsvětějšího Salvátora a dávají jim konkrétní podobu 

a tvar.  

4.1.1 Hodnoty osvětleností  

U nové osvětlovací soustavy je důležité definovat hodnoty osvětleností jednotlivých 

významných ploch sakrálního prostoru, které jsou spojené s oční prací, nebo 

hierarchií prostoru.  

4.1.1.1 Obětní stůl a jeho okolí 

Okolí obětního stolu je střed dění sakrálního prostoru. Je to místo, ze kterého se 

káže při bohoslužbách, ze kterého se vysluhuje svaté přijímání a ze kterého se 

dělají další liturgické úkony. Obětní stůl a jeho okolí bude na horizontální rovině 

osvětleno na hodnotu 500 lx. Tato osvětlenost přiděluje místu vysokou vizuální 

váhu a zároveň zaručuje dostatečné osvětlení pro čtení textů, písní a dalších 

zrakových funkcí. Obětní stůl a jeho okolí je také třeba osvětlit na vertikální rovině, 

aby byli kněží, hudebníci a všichni, kteří vystupují směrem k hlavní chrámové lodi, 

dostatečně čitelní. Tím se myslí, že jejich tváře budou zepředu osvětleny tak, aby 

byl jejich výraz obličeje pro návštěvníky sedící v lavicích viditelný a dostatečně 

rozlišitelný. Na vertikální rovině bude obětní stůl a jeho okolí osvětlen na 300 lx. 

Osa světelného toku svítidla osvětlujícího vertikální rovinu bude protínat normálu 

plochy obětního stolu ve výšce očí pod úhlem 45°.  

4.1.1.2 Hlavní chrámová loď 

Hlavní chrámová loď je místo určené pro věřící na bohoslužbě, návštěvníky 

koncertu, nebo přednášky. Při bohoslužbách musí být na horizontální rovině ve 

výšce jeden metr nad podlahou zaručena osvětlenost 200 lx. Účastníci bohoslužby, 
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nebo přednášky musí mít dostatek světla pro sledování tištěného textu Bible, písní 

nebo poznámek. Při koncertech není potřeba tak vysoké osvětlenosti.  

4.1.1.3 Presbytář 

Presbytář je veliká prázdná plocha, která je ve svém využití velmi flexibilní, ačkoli se 

při bohoslužbách využívá minimálně. Svůj význam má pro atypické události, kdy je 

třeba shromáždit dav lidí do kruhu kolem nějaké věci, nebo osoby. Kvůli své 

multifunkčnosti bude tento prostor na horizontální rovině ve výšce podlahy 

osvětlen na hodnotu 200 lx.  

4.1.1.4 Hlavní oltář 

Hlavní oltář bude hierarchicky uspořádán podle obrázku. Nejvyšší prioritu má část 

1, dále část 2 a naposledy část 3. První část hlavního oltáře bude na vertikální 

rovině osvětlena na hodnotu 300 lx, druhá část na hodnotu 150 lx, třetí část na 

hodnotu  

75 lx.  

 

Obrázek 6:  Rozdělení hlavního oltáře 

Co se týče horizontální roviny, v první části hlavního oltáře je oltářní deska. Tato 

rovina bude osvětlena na hodnotu 200 lx.  



 .......................................................................................................... Návrh nové osvětlovací soustavy 

 25 

4.1.1.5 Galerie 

Výstavní galerie, která se nachází v emporách sakrálního prostoru kostela 

Nejsvětějšího Salvátora bude vybavena příslušnými svítidly k nasvícení závěsných 

uměleckých děl po stranách průchodů. Vystavovaná umělecká díla, kategorizována 

jako málo citlivá budou osvětlována na maximální hodnotu 200 lx a budou 

podléhat záření pouze 3000 hodin ročně. Středně citlivé a hodně citlivé exponáty 

budou osvětlovány na hodnotu 50 lx. Středně citlivé budou ozařovány 3000 hodin 

ročně. Hodně citlivé budou ozařovány 300 hodin ročně. [6] Umělecká díla budou 

osvětlována pod úhlem 30°. 

4.1.1.6 Hodnoty osvětleností shrnutí 

Tabulka níže udává požadované hodnoty osvětleností na horizontální a vertikální 

rovině. V případě, že je oblast reprezentovaná jen jednou rovinou, hodnota 

osvětlenosti na druhé rovině je vynechaná. 

Osvětlovaná plocha  
nebo objekt 

Požadovaná hodnota 
osvětlenosti [lx] - 

horizontální rovina 

Požadovaná hodnota 
osvětlenosti [lx] - 
vertikální rovina 

Obětní stůl a okolí 500 300 

Vedlejší křídla - 80 

Presbytář 200 100 

Vstup 100 - 

Hlavní chrámová loď 200 - 

Vedlejší lodě 50 - 

Hlavní oltář - část 1 200 300 

Hlavní oltář - část 2 - 150 

Hlavní oltář - část 3 - 75 

Vedlejší oltáře 150 100 

Empory 50 - 

Galerie - umělecká díla - 200 
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Oblast varhan 150 100 

Strop presbytáře 30 - 

Kopule 50 - 

Tabulka 11:  Přehled požadovaných osvětleností 

4.1.2 Hierarchie  

Hierarchie daná vizuální vahou se mění pro každou scénu, neboť pro každou 

scénu, je třeba vizuálně vyzdvihnout jiné objekty. Obecně pro sakrální prostor platí, 

že nejvyšší vizuální váhu má obětní stůl a jeho okolí, následně hlavní oltář včetně 

presbytáře, nakonec pak hlavní chrámová loď. Dále mají vysokou vizuální váhu 

vedlejší oltáře, varhany a vstup. Nakonec vedlejší lodě a empory.  

4.1.3 Ovládání 

Ovládání nové osvětlovací soustavy bude flexibilní. Svítidla budou z řídící jednotky 

ovládaná jednotlivě. Každé svítidlo bude možné stmívat od 0 % do 100 % výkonu 

svítidla. Svítidla budou součástí skupin a skupiny budou tvořit jednotlivé scény. 

Svítidla budou s řídící jednotkou komunikovat bezdrátově.  

4.1.4 Trasování kabelů 

Až na výjimečné situace bude nová osvětlovací soustava využívat původní napájecí 

kabely. Instalace nové osvětlovací soustavy nebude vyžadovat sekání v malbách, 

frézkách, nebo jakýchkoli jiných částech kostela, které jsou chráněné památkovým 

ústavem.  

4.1.5 Energetická náročnost 

Nová osvětlovací soustava bude výhradně využívat LED světelných zdrojů za cílem 

snížit celkovou elektrickou spotřebu soustavy. 
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4.2 Koncept nové osvětlovací soustavy 

Cílem nové osvětlovací soustavy bude co nejvíce kopírovat chování denního světla 

v sakrálním prostoru kostela. Soustava bude flexibilní, aby co nejvíce vyhověla 

režimům využití akademické farnosti Salvátor.  

Hlavním rysem chování denního světla v prostoru kostela je průchod světla z 

empor do hlavní chrámové lodi, okolí obětního stolu a presbytáře. Přičemž nejvíce 

denního světla prochází do okolí obětního stolu. Trajektorie umělého světla nové 

osvětlovací soustavy bude imitovat denní světlo tím, že bude přicházet z oblasti 

empor.  

4.2.1 Režimy využití sakrálního prostoru 

Režimy využití sakrálního prostoru úzce souvisí s definicí světelných scén nové 

osvětlovací soustavy. Navržené režimy využití vyplývají z pozorování současných 

aktivit akademické farnosti Salvátor a z povahy prostoru. 

 

Bohoslužba   Cílem setkání je duchovní načerpání. Středem pozornosti jsou 

kněží a duchovní symbolika.  

Koncert      Cílem setkání je duševní načerpání. Středem pozornosti je  

hudební těleso nebo pěvecký sbor, který se může nacházet 

buď v prostoru obětního stolu, nebo v prostoru varhan. 

Prohlídka     Tento režim je určený pro turisty, které zajímá vnitřní 

dekorace sakrálního prostoru: malby, frézky, sochy, oltáře. 

Kulturní událost Akademická farnost je velmi otevřená kulturním 

představením včetně tanečního, nebo divadelního 

představení. Pro takové události je ideální prázdný prostor 

presbytáře.  

Přednáška  Tento režim je podobný bohoslužebnému režimu, kromě  

toho, že není nutně zaměřený na duchovní důrazy.    

Výstavní režim Akademická farnost poskytuje své prostory k prezentaci  

uměleckých děl místních i zahraničních umělců.  
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4.3 Návrh osvětlovací soustavy 

Svítidla jsou navrhována tak, aby jejich kombinace zaručila žádanou míru 

osvětlenosti dané horizontální nebo vertikální roviny. Celý proces návrhu 

osvětlovací soustavy, včetně návrhu svítidel v jednotlivých oblastech, je součástí 

přiloženého souboru: 

● Nová soustava - detailní návrh 

4.3.1 Rozdělení sakrálního prostoru do oblastí 

Protože je kostel Nejsvětějšího Salvátora velikým sakrálním prostorem, je při 

návrhu nové osvětlovací soustavy třeba rozdělit prostor do jednotlivých oblastí. 

 

Obrázek 7:  Návrh nové osvětlovací soustavy – definice oblastí 

Význam oblastí: 

O1 - Osvětlení obětního stolu a jeho okolí, O2 - Osvětlení lavic v hlavní chrámové 

lodi a okolí, O3 - Osvětlení hlavního oltáře, O4 - Osvětlení vedlejší lodi, O5 - 

Osvětlení vedlejších oltářů, O6 - Osvětlení křídelních částí, O7 - Osvětlení hlavního 

vstupu, O8 - Osvětlení empor, O9 - Osvětlení varhan, O10 - Osvětlení presbytáře, 

O11 - Osvětlení kopule 
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4.3.2 Volba svítidel 

Volba svítidla vychází z několika proměnných, které se musí společně protnout. 

Jedná se o svítivost svítidla, vyzařovací úhel svítidla, vzdálenost svítidla od 

osvětlované plochy, úhel mezi osou svítidla a normálou osvětlované plochy, 

umístění svítidla, požadovaná osvětlenost plochy. 

4.3.2.1 Svítivost svítidla 

Svítivost je světelně-technická veličina vyjadřující prostorovou hustotu světelného 

toku. Obecně je svítivost 𝐼:;svítidla, ve směru určeném úhly 𝛾, 𝜁, prostorová 

hustota vyzařovaného světelného toku. Tato prostorová hustota je rovna 

světelnému toku, který je vyzářen do jednotkového prostorového úhlu, ve směru 

určeném úhly 𝛾, 𝜁. 

Určením svítivostí svítidla ve všech úhlech 𝛾 pro jeden úhel 𝜁, vyjdou grafy, kterým 

se říká křivky svítivosti svítidla v dané rovině 𝜁. Tyto křivky svítivosti svítidla lze 

matematicky zapsat dle rovnice níže.  

𝐼: = 𝐼? ⋅ 𝑓A(𝛾)							(𝑐𝑑; 𝑐𝑑,−)	

𝐼: svítivost svítidla v úhlu 𝛾 od vztažného směru [cd] 

𝐼? svítivost svítidla ve vztažném směru - obvykle směr kolmý na hlavní  

vyzařovací plochu svítidla [cd] 

𝑓A(𝛾) charakteristická funkce svítivosti - funkce, která matematicky aproximuje  

křivku svítivosti svítidla [-] 

 

Ze všech možných rovin 𝜁 jsou důležité roviny, ve kterých jsou dané úhly 𝜁 = 0∘ (C0) 

a 𝜁 = 90∘(C90). Jednotkou svítivosti je kandela (cd). Svítivost svítidla je zásadní 

veličina pro výpočet osvětlenosti. [6]  

4.3.2.2 Vyzařovací úhel svítidla  

Vyzařovací úhel svítidla se zpravidla definuje jako vrcholový úhel definující 

prostorový úhel, v rámci kterého jsou hodnoty svítivosti svítidla vetší než 50% 
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vztažné svítivosti. V odborné terminologii se takový úhel nazývá úhel poloviční 

svítivosti.  

 

Obrázek 8:  Křivky svítivosti svítidla 

4.3.2.3 Vzdálenost svítidla od osvětlované plochy 

Uvažujeme, že je svítidlo umístěno v bodě B a na osvětlované ploše nás zajímá 

osvětlenost v bodě P. Vzdáleností svítidla od osvětlované plochy se rozumí 

vzdálenost bodu B a P.  

4.3.2.4 Úhel mezi osou svítidla a normálou osvětlované plochy 

Uvažujeme, že osa svítidla je totožná s přímkou procházející body B a P, přičemž 

platí, že přímka je kolmá na vyzařovací plochu svítidla. Úhel mezi osou svítidla a 

normálou osvětlované plochy je totožný s úhlem daným úsečkou BP a normálou 

plochy v bodě P. 

4.3.3 Výpočet osvětleností 

Obecně pro osvětlenost v bodě P, který je umístěný v rovině 𝜌 a je osvětlený 

svítidlem S o svítivosti 𝐼: platí matematický vztah: 

𝐸JK =
𝐼:
𝐿L
⋅ 𝑐𝑜𝑠𝛽							(𝑙𝑥; 𝑐𝑑,𝑚,−)	
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Ig svítivost svítidla ve směru úhlu gama od normály svítidla [cd] 

L vzdálenost svítidla od bodu P [m] 

b úhel mezi přímkou BP a normálou osvětlované roviny v kontrolním bodě. [-] 

 

Obecně platí, že 𝐼: = 𝐼? ⋅ 𝑓A(𝛾). Předpoklad je, že svítidlo směřuje přímo na bod P, 

úhel 𝛾 je roven nule, tedy 𝐼: = 𝐼?. Úhel 𝛽 je úhel mezi osou svítidla a normálou 

osvětlované roviny. 

 

Obrázek 9:  Zjednodušený náčrt pro volbu svítidla 

Trochu jinak než je na obrázku by vypadala situace pro výpočet osvětlenosti 

horizontální roviny. Princip však zůstává stejný.  

Pokud více svítidel směřuje do jednoho bodu P, vypočtené osvětlenosti od 

jednotlivých svítidel v bodě P se sčítají. Náročnější výpočet bude, pokud svítidla 

směřují do různých bodů, přičemž část jejich světelného toku dopadá do bodů 

dalších. Svítidla se navzájem ovlivňují a stanovení hodnoty osvětlenosti bývá 

komplikované. 

Tento výpočet je vhodný pro odhad dílčí osvětlenosti od svítidla v daném bodě. Pro 

přesné určení osvětlenosti je vhodné využít výpočetní techniku. 
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4.3.3.1 Shrnutí odhadů osvětleností dle studie  

Tabulka udává shrnutí odhadů osvětleností, které přináší studie uvedená v příloze:  

● Nová soustava - detailní návrh 

 

Osvětlovaná  
plocha / objekt 

Požadovaná 
osvětlenost 

Odhad  
osvětlenosti 

EH [lx] EV [lx] EH [lx] EV [lx] 

Obětní stůl a okolí 500 300 1230 365 

Vedlejší křídla - 80 - 85 

Presbytář 200 100 212 102 

Vstup 100 - 114 - 

Hlavní chrámová loď 200 - 205 - 

Vedlejší lodě 50 - 67 - 

Hlavní oltář - část 1 200 300 268 395 

Hlavní oltář - část 2 - 150 - 144 

Hlavní oltář - část 3 - 75 - 120 

Vedlejší oltáře 150 100 200 150 

Empory 50 - 186 - 

Galerie - umělecká díla - 200 - 255 

Oblast varhan 150 100 157 112 

Strop presbytáře 30 - 31 - 

Kopule 50 - 100 - 

Tabulka 12:  Shrnutí odhadů osvětleností dle návrhu 
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4.3.4 Svítidla a světelné zdroje 

Každé svítidlo je určeno kódem: SX.Y.Z, kde SX určuje typ svítidla, Y určuje číslo 

oblasti, ve které se svítidlo nachází a Z je pořadové číslo svítidla v oblasti. Číslo 

oblasti Y a pořadí svítidla v oblasti Z jednoznačně určují konkrétní svítidlo.  

Navržená svítidla jsou produkty od výrobce iGuzzini. Celkem je pro novou 

osvětlovací soustavu navrženo 132 svítidel, z toho 22 různých typů svítidel: S1 až 

S22. Více o parametrech svítidel v tabulce níže. 

 

Ozn. Název 
Příkon 
P [W] 

Světelný 
tok  
Φ [lm] 

svítivost 
I [cd] 

TC  
[K] 

Ra 
[-] 

Vyzař. 
úhel [°] 

S1 Palco P243 54 6700 18978 3000 90 30 

S2 Palco P233 37 4000 20744 3000 90 18 

S3 
Platea Pro 

P791 
31 2780 154643 3000 80 4 

S4 
Platea Pro 

P861 
76 8400 79984 3000 80 12 

S5 
Palco  

P244+MXF2 
54 6700 9604 3000 90 48 

S6 
Palco  

Q675+MXV1 
27 3150 6320 3000 90 58/18 

S7 
Palco 

P631+MXD8 
26 2700 9725 3000 90 22 

S8 
Palco 

P233+MXD9 
37 4000 16039 3000 90 18 

S9 
Platea Pro 

P891 
87 10080 7534 3000 70 120/60 

S10 
Platea Pro 

P841+MY60 
31 3230 4081 3000 80 60/26 

S11 Palco P632 26 2700 5345 3000 90 38 

S12 
Platea Pro 

P819 
76 8400 79984 3000 80 12 
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S13 
Palco 

P243+MXB9 
54 6700 5705 3000 90 58/38 

S14 in90 Q419 160 25250 4159 3000 80 60 

S15 iPlan 5193 31 4400 860 3000 80 60 

S16 
Palco LV 

Q645+MZ47 
7,2 560 311 3000 90 76/42 

S17 Palco P242 54 6700 40501 3000 90 16 

S18 Palco P630 26 2700 21204 3000 90 12 

S19 
Palco 

P823+MY61 
76 8400 5630 3000 80 70/42 

S20 
Palco 

P243+MXF2 
54 6700 18310 3000 90 25 

S21 
Platea Pro 

P803 
31 3230 8188 3000 80 58/12 

S22 
Palco 

P244+MXB9 
54 6700 4272 3000 90 68/48 

Tabulka 13:  Svítidla nové osvětlovací soustavy 

Nejvíce používané řady svítidel jsou Palco a Platea Pro. Hlavní rozdíl je, že řada 

Palco je navrhovaná primárně do interiérového prostředí, kdežto řada Platea Pro 

primárně do venkovního prostředí. To neznamená, že světlomety Platea Pro 

nemohou být instalovány v interiéru. Jediný rozdíl, který z toho rozdělení plyne je 

nižší hodnota indexu podání barev u řady Platea Pro. I když je hodnota indexu 

podání barev 80, je to stále hodnota použitelná pro interiér. Je pravda, že u 

osvětlování uměleckých děl je index podání barev roven 80 nedostačující, ale u 

osvětlení podlahy vedlejší lodě není vysokého indexu podání barev potřeba. U 

svítidla S9 je hodnota indexu podání barev rovna 70. Je to dáno tím, že se jedná o 

silniční svítidlo. Silniční svítidla mají veliký vyzařovací úhel a speciální křivku 

svítivosti, která zcela vyhovuje pro osvětlení stropu presbytáře kostela 

Nejsvětějšího Salvátora. Strop má velmi malou vizuální váhu, proto je osvětlenost 

30 lx pro dokreslení scény presbytáře dostatečná.  
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Všechna svítidla obsahují LED světelné zdroje a mají v sobě zabudovaný DALI 

předřadník. [8] 

4.3.4.1 Palco 

Řada světlometů Palco se skládá z několika velikostí od průměru 62 mm do 

průměru 143 mm. Každý průměr nabízí několik alternativ úhlů vyzařování. Obvykle 

se úhel vyzařování pohybuje od 4° do 38° a navíc široký úhel pro osvětlování zdí. 

Na Palco svítidla se dají nasadit různé typy reflektorů, refraktorů a čoček, které 

mění světelně-technické parametry svítidla. Palco svítidla jsou vyrobena z litého 

hliníku a termoplastu. Svítidla jsou schopná rotace o 360° kolem své osy a pohybu 

v rozsahu 0° až 90° vzhledem k horizontální rovině. To umožňuje namířit svítidlo 

do jakéhokoli bodu v jedné polorovině. Palco svítidla se vyrábí v řadě krytí IP20 a IP 

40. Doba života svítidel Palco je větší než 50000 hodin. [8][9] 

Na obrázku je uvedený příklad svítidla řady Palco, konkrétně typ P243: 

 

Obrázek 10:  Svítidlo Palco P243 [9] 

4.3.4.2 Platea Pro 

Světlomety řady Platea Pro jsou primárně navrženy pro venkovní použití, tím 

pádem jsou mnohem více mechanicky odolné (IP66) než světlomety do interiéru. 

Jako u řady Palco tak i u Platea Pro jsou v rámci řady vyráběny různé velikosti 
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svítidel s různými vyzařovacími úhly, výkony, svítivostmi a dalšími parametry. 

Svítidla jsou podle své osy schopna rotace v rozmezí 60°. Vůči horizontální rovině 

jsou svítidla řady Platea Pro schopná otočení v rozmezí 5° až 100°. Svítidla Platea 

Pro mají dobu života rovnou 74000 hodin. [8][10] 

Obrázek níže ukazuje model Platea Pro P861: 

 

Obrázek 11:  Svítidlo Platea Pro P861 [10] 

4.4 Počítačový model osvětlovací soustavy 

Počítačový model nové osvětlovací soustavy kostela Nejsvětějšího Salvátora byl 

vytvořen v programu Dialux 4. Svítidla iGuzzini byla implementována do 

zjednodušeně vymodelovaného sakrálního prostoru. 

Činitele odrazu stěn modelu kostela byl nastaven jako průměrná hodnota z 

naměřených dat, roven 49 %. Činitel odrazu podlah byl také stanoven jako 

průměrná hodnota činitelů odrazu všech podlahových částí kostela, roven 13 %. 

Model kostela byl zjednodušen od modelování detailů jako jsou například menší 

římsy, zábradlí a dekorace. Proporce kostela a vzdálenosti odpovídají realitě.  

Měřicí plochy a body v novém modelu umístěním a velikostí odpovídají místům, 

kde proběhlo reálné měření. Některé měřicí body jsou do modelu s novou 
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osvětlovací soustavou přidány. Jedná se o body, které odpovídají návrhové studii 

svítidel: 

● Nová soustava - detailní návrh 

Jako výsledek výpočtu modelu nové osvětlovací soustavy nás zajímají hodnoty 

osvětlenosti v bodech, průměrné osvětlenosti ploch a činitelé rovnoměrnosti 

ploch.  

Celkový výstup výpočtu nové osvětlovací soustavy je součástí přiložených souborů: 

● Nová soustava - výpočet Dialux 

4.4.1 Shrnutí a porovnání výsledků výpočtu 

Výsledek výpočtu modelu nové osvětlovací soustavy je zajímavý při porovnání s 

odhadovanými hodnotami osvětlenosti.  

Osvětlovaná  
plocha / objekt 

Požadovaná 
osvětlenost 

Odhad 
osvětlenosti 

Výpočet v 
Dialuxu 

EH [lx] EV [lx] EH [lx] EV [lx] EmH [lx] EV [lx] 

Obětní stůl a okolí 500 300 1230 365 743 322 

Vedlejší křídla - 80 - 85 - 95 

Presbytář 200 100 212 102 212 96 

Vstup 100 - 114 - 119 - 

Hlavní chrámová loď 200 - 205 - 189 - 

Vedlejší lodě 50 - 67 - 98 - 

Hlavní oltář - část 1 200 300 268 395 339 318 

Hlavní oltář - část 2 - 150 - 144 - 160 

Hlavní oltář - část 3 - 75 - 120 - 111 

Vedlejší oltáře 150 100 200 150 221 153 

Empory 50 - 186 - 57 - 

Galerie - umělecká 
díla 

- 200 - 255 - 212 

Oblast varhan 150 100 157 112 164 153 
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Strop presbytáře 30 - 31 - 40 - 

Kopule 50 - 100 - 93 - 

Tabulka 14:  Shrnutí výsledků výpočtu Dialux 

V některých oblastech, kde je větší plocha zastoupena několika dílčími měřícími 

poli, je do tabulky zaznamenaná průměrná hodnota osvětleností zastoupených 

kontrolních polí.  

Obecně je z tabulky vidět, že až na několik výjimek odpovídají výsledky výpočtu z 

Dialuxu požadovaným hodnotám.  

Rozdíl mezi požadovanou a navrženou osvětleností na horizontální rovině 

obětního stolu spočívá v tom, že nikdy nebudou zapnuta všechna svítidla najednou 

a na 100 % výkon. Na různé scény budou použita různá svítidla. Rozdíl mezi 

odhadnutou osvětleností a vypočtenou osvětleností z Dialuxu může být v tom, že 

svítidla jsou nepřesně nasměrovaná. Osa svítidel nemíří doprostřed obětního 

stolu, kde se nachází výpočtový bod.  

Při osvětlení hlavní chrámové lodě neboli oblasti lavic, byla v Dialuxu vypočtena 

průměrná osvětlenost menší než 200 lx. V místech maximální intenzity dosahuje 

osvětlenost až 246 lx, nicméně v místech minimální intenzity jen 132 lx. 

Rovnoměrnost se pohybuje okolo 0,69. Přestože průměrná osvětlenost 

nedosahuje požadované hodnoty 200 lx, osvětlenost 189 lx v úrovni lavic je pro 

čtení, a další zrakové úkony dostačující.  

Průměrná hodnota osvětlenosti vedlejších lodí 98 lx je zkreslena tím, že měřící pole 

v blízkosti vedlejších oltářů přijímají světlo odražené od oltářů. Měřicí pole ve 

vedlejších lodích, které jsou položeny dále od oltářů, udávají hodnotu osvětlenosti 

66 lx. To je správná hodnota odpovídající osvětlení od svítidel ve vedlejších lodích.  

Části hlavního oltáře splňují požadavek hierarchie.  

Průměrná osvětlenost empor je v průměru 50 lx, ale rovnoměrnost měřících polí 

se pohybuje okolo 0,1. Maximální osvětlenost přímo pod svítidlem se pohybuje 

okolo 140 lx, dále od svítidla je rovna 12 lx. Vysoká nerovnoměrnost osvětlení 
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komunikace empor není v oblasti výstavní galerie žádný problém, naopak vytváří 

příjemnou separaci.  

4.5 Ovládání nové osvětlovací soustavy 

Nová osvětlovací soustava bude ovládána pomocí DALI - Digital Addressable 

lighting interface. DALI předřadníky jsou vestavěny v samotných svítidlech. DALI 

jako protokol na fyzické vrstvě funguje po dvoulince, což nejde v kostele 

Nejsvětějšího Salvátora z památkářských důvodu realizovat. Z toho důvodu bude 

do DALI implementován produkt D2D (DALI to DALI) od společnosti Virtual 

Extension. D2D bude v DALI síti nahrazovat dvoulinku bezdrátovým přenosem dat. 
[11] DALI sběrnice budou řízeny pomocí DIGIDIM routeru od společnosti Helvar. [12]  

Přidělení adres, rozdělení do skupin a světelných scén je součástí přiložených 

souborů: 

● Nová soustava - DALI skupiny a scény - Zařazení a příkony skupin 

● Nová soustava - DALI skupiny a scény - Světelné scény a příkony 

4.5.1 Adresování 

Protože je v nové osvětlovací soustavě celkem 132 svítidel, DALI předřadníků, a 

protože jedna DALI sběrnice může obsahovat pouze 64 svítidel, je pro novou 

soustavu potřeba více DALI sběrnic. Protože počet svítidel nové osvětlovací 

soustavy překračuje kapacitu dvou DALI sběrnic pouze o pět adres, budou dvě 

svítidla, osvětlující umělecká díla z obou stran průchodu v empoře, adresována 

jako jedna adresa. Tím se ušetří šestnáct adres. Celkový počet adres nové soustavy 

tedy bude 116. Tato redukce adres přináší značné zjednodušení řízení a snížení 

celkových nákladů na řízení soustavy. 

DALI sběrnice jsou v projektu nové osvětlovací soustavy kostela Nejsvětějšího 

Salvátora označeny B1 a B2. Sběrnice B1 obsahuje 63 svítidel. Sběrnice B2 

obsahuje 53 svítidel.  
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4.5.2 Skupiny 

V rámci jedné DALI sběrnice může být jedno svítidlo součástí až šestnácti skupin. V 

nové osvětlovací soustavě jsou skupiny navrženy tak, aby skupiny, které jsou 

součástí jedné DALI sběrnice, byly blízko sebe. To je z důvodu implementace 

bezdrátového D2D.  

Detailní grafické rozdělení svítidel do skupin je součástí přiloženého souboru: 

● Nová soustava - detailní návrh 

Skupina v rámci sběrnice se značí Bx/Gx, například B1/G4. 

Cílem skupin je sdružit svítidla, která jsou převážně umístěna symetricky do 

logických celků. 

 

Obrázek 12:  Rozdělení svítidel do skupin 

DALI sběrnice B1 obsahuje 16 skupin. DALI sběrnice B2 obsahuje 15 skupin.  

4.5.3 Světelné scény 

Jedna DALI skupina může být součástí až šestnácti světelných scén. Světelná scéna 

definuje procentní výkony DALI skupin, které jsou součástí scény. Detailní popis 

světelných scén a výkonů světelných je součástí přiloženého souboru: 

● Nová soustava - DALI skupiny a scény – Světelné scény a příkony 
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Pro kostel Nejsvětějšího Salvátora je navrženo osm světelných scén:  

1 - Bohoslužebná scéna 

2 - Koncertní scéna 1 - Hudebníci hrají z balkónu 

3 - Koncertní scéna 2 - Hudebníci hrají z okolí obětního stolu 

4 - Prohlídková scéna  

5 - Kulturní scéna  

6 - Přednášková scéna 

7 - Výstavní scéna 

8 - Provozní scéna 

4.6 Technické řešení řídící části soustavy 

4.6.1 Bezdrátový přenos pomocí D2D 

Produkt D2D od společnosti Virtual Extension je bezdrátovým rozšířením DALI. 

Jeho implementace se realizuje v případech, kdy je náročné, nebo nemožné 

realizovat sběrnici DALI. Bezdrátová komunikace funguje v Evropském prostředí ve 

frekvenčním pásmu 863 - 870 MHz.  Bezdrátová síť zajištěná D2D se skládá z jedné 

brány (Gateway) a několika uzlů (Bridges).  

4.6.1.1 D2D Bridge 

Ze strany bezdrátové komunikace, komunikuje Bridge s Gateway. Ze strany DALI je 

bridge napojen na svítidla s DALI předřadníkem. Bridge je možné napojit na 

maximálně 64 DALI předřadníků. Bridge po bezdrátovém přijetí příkazů posílá data 

po DALI dvoulince jednotlivým DALI zařízením. Komunikace funguje také obráceně. 

Když nějaké zařízení posílá informace po DALI dvoulince, Bridge tato data dále šíří 

v bezdrátové síti. D2D Bridge napájen 110 - 220 V.  

4.6.1.2 D2D Gateway 

 Ze strany DALI je Gateway spojen přímo s řídící jednotkou DALI, přijímá od ní 

jednotlivé příkazy a vysílá je bezdrátově jednotlivým Bridge zařízením v síti. Naopak 

od Bridge zařízení přijímá informace od DALI zařízení a předává je po DALI 
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dvoulince řídící jednotce. Jedna Gateway dokáže komunikovat s maximálně 64 

Bridge zařízeními a maximálně 64 DALI předřadníky. Gateway nepotřebuje pro své 

fungování vlastní DALI adresu. Gateway je napájen 5 V.[11]  

Na obrázku zleva Bridge zařízení, zprava Gateway:  

 

Obrázek 13:  Bezdrátové řešení Virtual Extension pro DALI [11] 

4.6.2 Řídící jednotka  

Pro řízení dvou DALI sběrnic je navržena řídící jednotka DIGIDIM 910 od 

společnosti Helvar. Touto jednotkou je možné ovládat dvě DALI sběrnice jako 

jednu soustavu, bez jakýchkoli jiných implementací složitých BMS (Building 

Management Systems) řídících systémů. Řídící jednotka podporuje celkem 128 

DALI zařízení. Hned při zprovoznění poskytuje řídící jednotka základní funkce. 

Pomocí návrhářského softwaru je možné nakonfigurovat složitější funkce pro DALI 

soustavu. Řídící jednotka je napájena napětím v rozpětí 100 - 240 V. [12][13] 

4.6.3 Ovládací panel 

Pro ovládání jednotlivých světelných scén soustavy bude k dispozici IMAGINE 939 

panel od společnosti Helvar. Tento panel je plně kompatibilní s řídící jednotkou 

DIGIDIM 910. Ovládacímu panelu bude přidělena adresa na DALI sběrnici B2. [14] 

4.6.4 Blokové schéma zapojení řídící části 

Zapojení řídící části osvětlovací soustavy se skládá z jedné řídící jednotky 910 od 

společnosti Helvar, která podporuje dvě DALI sběrnice. Součástí každé sběrnice je 

implementace D2D. První DALI sběrnice B1 má své jedno Gateway zařízení, 
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bezdrátovou síť VE network 1 a dvacet dva Bridge zařízení. Bridge zařízení dále 

předávají data po DALI dvoulince svítidlům, která jsou k danému Bridge zařízení 

připojena. Druhá DALI sběrnice B2 se také skládá z Gateway zařízení, které vytváří 

bezdrátovou síť VE network 2 a třinácti Bridge zařízení, které konají stejnou funkci 

jako na sběrnici B1. 

 

Obrázek 14:  Topologie DALI sběrnice a VE bezdrátové sítě 

Bridge zařízení jsou umístěna tak, aby byla se svítidly ve svém blízkém okolí 

jednoduše spojena pomocí dvoulinky. Také je třeba, aby byla na místech, kde bude 

dostatečný bezdrátový signál. Gateway zařízení pro jednotlivé sítě budou umístěna 

na vrchu první části hlavního oltáře, tam kde jsou umístěna svítidla osvětlující strop 

presbytáře. To z důvodu, aby byl vysílač umístěn v prostoru a byl dobře dosažitelný 

pro Bridge zařízení. 

Rozmístění jednotlivých VE zařízení v prostoru kostela je součástí přiloženého 

souboru: 

● Nová soustava - Rozložení VE bezdrátové sítě 

Ovládací panel pro operaci světelných scén bude umístěn u vchodu do prostoru 

hlavního oltáře ze sakristie. Ovládací panel bude napojen na DALI dvoulinku spolu 

se svítidly osvětlujícími strop presbytáře, nebo bude bezdrátově napojen na VE 

network 2.  
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4.7 Energetická náročnost 

Výsledky energetické náročnosti jsou uvedeny v přiloženém souboru: 

● Nová soustava - DALI skupiny a scény - Zařazení a příkony skupin 

● Nová soustava - DALI skupiny a scény - Světelné scény a příkony 

Celková energetická náročnost osvětlovací soustavy při maximálním výkonu 

svítidel je rovna 4525,4 W.  

Příkony jednotlivých DALI skupin na sběrnicích B1 a B2 udává následující tabulka. 

DALI 
Skupiny 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

[W] 
B1 107 216 74 296 296 155 155 76 76 155 72 155 72 134 152 108 

B2 182 108 79 87 93 93 52 52 374 93 43 93 43 648 186 0 

Tabulka 15:  Příkony DALI skupin 

Příkony jednotlivých světelných scén jsou uvedeny v tabulce níže. Význam 

světelných scén udává kapitola světelné scény. 

 

Světelné 
scény 

1 2 3 4 5 6 7 8 

[W] 2450 2400 2134 2943 1918 944 1430 3324 

Tabulka 16:  Příkony světelných scén 
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5 Porovnání stávající a nové osvětlovací 

soustavy 

Hierarchie   

Z hlediska hierarchie osvětlení jednotlivých oblastí prostoru kostela splňuje nová 

osvětlovací soustava požadavky, tedy že centrum dění je obětní stůl a jeho okolí, 

následně hlavní oltář a na třetím místě hlavní chrámová loď. Stávající osvětlovací 

soustava hierarchii prostoru velmi neřeší. Podle intenzity osvětlení má největší 

prioritu obětní stůl a jeho okolí, následně oblast lavic v hlavní chrámové lodi a dále 

ostatní plochy na podobné úrovni.  

 

Minimální požadavky na osvětlenost 

Nová soustava splňuje minimální požadavky na osvětlenost - 200 lx v lavicích, 50 lx 

na komunikacích (vedlejší lodě, vstup, chodbička mezi lavicemi), 500 lx na 

horizontální rovině obětního stolu a 300 lx na vertikální rovině obětního stolu, 300 

lx na vertikální rovině hlavního oltáře.  

Stávající osvětlovací soustava většinu těchto požadavků nesplňuje - 100 lx v 

lavicích, vstup 50 lx, 370 lx na obětním stole ve vertikální rovině, 35 lx v presbytáři, 

empory 34 lx.  

 

Světelné zdroje 

Světelné zdroje nové osvětlovací soustavy jsou vyrobeny jako LED světelné zdroje, 

u stávající osvětlovací soustavy se jedná o zdroje starší technologie. To se projevuje 

vyšší spotřebou elektrické energie a v kratší dobou života světelných zdrojů. 

 

Řízení osvětlovací soustavy 

Nová osvětlovací soustava je řízena pomocí DALI sběrnice, kde jsou svítidla 

jednotlivě adresovatelná a zařazená do skupin. Skupiny jsou součástí světelných 

scén, které je možné vyvolat pomocí ovládacího panelu. Řízení přes DALI umožňuje 

veliké možnosti konfigurací řídící jednotky pomocí softwarových nástrojů. Je možné 
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nastavení stmívání, nastavení událostí, časů, kdy budou jistá svítidla svítit, posílání 

informací řídící jednotce o stavu svítidel a světelných zdrojů.  

Stávající osvětlovací soustava je ovládána vypnutím a zapnutím jednotlivých 

elektrických okruhů. Tento přístup je velmi zastaralý s malými řídícími 

schopnostmi.  

 

Energetická náročnost  

Energetická náročnost stávající osvětlovací soustavy je rovna 7,19 kW. Energetická 

náročnost nové osvětlovací soustavy je rovna 4,53 kW, což je téměř o 40 % menší 

hodnota příkonu než u stávající osvětlovací soustavy.  
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6 Závěr 

Požadavky na novou osvětlovací soustavu byly splněny. O kolik se jednotlivé 

parametry změnily udává následující tabulka. 

 

Porovnávaný 
parametr 

Stávající 
osvětlovací 

soustavy 

Nová 
osvětlovací 

soustava 
Rozdíl 

Počet svítidel n [-] 189 132 -57 

Typ svítidel různé typy LED  

Počet okruhů / 
skupin [-] 

33 31 -2 

Příkon osvětlovací 
soustavy P [kW] 

7,19 4,53 -2,66 kW 

Řízení soustavy žádné DALI  

Osvětlenost 
obětního stolu  

E [lx] 
371 743 +372 lx 

Osvětlenost  
oblasti lavic  

E [lx] 
97 189 +92 lx 

Osvětlenost  
hlavního oltáře  

E [lx] 
40 318 +278 lx 

Tabulka 17:  Shrnutí porovnání stávající a nové osvětlovací soustavy 

Hierarchie prostoru byla realizována zvýšením osvětlenosti důležitých vizuálních 

oblastí. Minimálních hodnot osvětleností dle požadavků bylo dosaženo. V oblasti 

kostelních lavic došlo ke zvýšení osvětlenosti o 92 lx, v oblasti obětního stolu byla 

osvětlenost zvýšena o 372 lx. Třeba vyzdvihnout osvětlení hlavního oltáře, který byl 

u stávající osvětlovací soustavy potlačen do pozadí. U nové osvětlovací soustavy 

má hlavní oltář značný vizuální význam. Osvětlenost jeho první části je na vertikální 
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rovině zvýšena o 278 lx. Také druhá a třetí část hlavního oltáře je u nové 

osvětlovací soustavy mnohem více osvětlena než u stávající soustavy.  

Novou osvětlovací soustavou se pozdvihla úroveň výstavního prostoru. V oblasti 

empor bylo na každou stranu průchodu instalováno svítidlo pro osvětlení 

vystavovaných obrazů. Celkem je v oblasti empor 32 osvětlených míst určených 

pro vyvěšení uměleckých děl.  

Použitím moderních LED svítidel klesla energetická náročnost o téměř 40 %. Příkon 

osvětlovací soustavy klesl o 2,66 kW. Úspora také nastane tím, že pro každou 

událost (bohoslužba, přednáška, koncert, a další) je vytvořena speciální světelná 

scéna. To znamená, že nenastane, aby bylo zapnutých více svítidel, než je potřeba. 

Další úspora energie nastane případným nastavením časů, kdy má být osvětlovací 

soustava pro pravidelné aktivity a události zapnutá. Nestane se, že by došlo k 

zapomenutí vypnout osvětlovací soustavu přes noc.  

Velikým posunem je řízení osvětlovací soustavy pomocí DALI. Počet okruhů 

stávající soustavy je přibližně stejný jako počet skupin DALI. Výhoda nové soustavy 

oproti stávající je v tom, že svítidla mohou být do skupin volena libovolně. Navíc 

mohou být svítidla libovolně stmívatelná. Do budoucna se velmi doporučuje 

implementovat pokročilé funkce, které řídící jednotka od Helvar poskytuje.  

Při realizaci nové osvětlovací soustavy, která se bude konat v etapách, se 

doporučuje začít oblastí obětního stolu, následně oblastí hlavního oltáře, hlavní 

chrámové lodi a presbytáře. Potom oblastí vedlejších lodí, vedlejších oltářů, vstupu, 

varhan a nakonec empor. Co se týče řídící části, bude třeba začít sběrnicí B1 a B2 

najednou. To vychází z předpokladu, že se v etapách bude postupovat dle výše 

zmíněné posloupnosti: okolí obětního stolu a hlavní oltář. Oblast obětního stolu 

bude komunikovat po sběrnici B1, kdežto oblast osvětlení hlavního oltáře po 

sběrnici B2.  
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