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d!le"itá sd#lení a$pot%ebné informace z$m#stské &ásti nebo 
je inspirovat, jak trávit voln' &as.

Nové p$ínosné spolupráce

ÁMOS vision také navázal spolupráci s$jednou z$nejvy((ích 
autorit ve (kolství, Národním pedagogick'm institutem 
)eské republiky (NPI). K$u&itel!m se tak prost%ednictvím 
(kolních panel! dostanou aktuality p%ímo z$webu NPI.

Pro v(echny d#ti, rodi&e, fanou(ky v#dy a$ u&itele zase 
vznikl nov' projekt Akademie v#d )eské republiky (AV 
)R) s$ názvem V#da na doma. ÁMOS vision tento projekt 
okam"it# zaujal, proto s$AV )R zapo&al spolupráci a$tato 
v'uková videa obratem za%adil do svého projektu U&itel 
na dálku.

Narodil se ÁMOS touch 50“

Spole&nost inpublic group, provozovatel ÁMOS vision, p%ipra-
vila pro (koly nov' model za%ízení. Oproti p!vodnímu ÁMOS-
kovi má zakulacené rohy, úhlop%í&ku displeje 50“ (127 cm), 
4K Ultra HD rozli(ení, standardem z!stává bezpe&nostní sklo 
a$ odoln' celokovov' kryt. Pro dal(í pot%eby (kol bude brzy 
v$nabídce také men(í a$úsporn#j(í varianta o$rozm#rech 32“.

Richard Prajsler, jednatel inpublic 
group, s. r. o.

Sv#tlo je základ, kter' by se nem#l 
podce*ovat
D A N I E L  J E S E N S K %

Osv!tlení ve t"íd! doká#e p"ímo ovlivnit nejen celkovou náladu student$, ale i%jejich 
prosp!ch. &koly by tak nem!ly brát sv!tlo na lehkou váhu.

+kola je místem s$ vysok'm zastoupením du(evní práce. 
My(lení, u&ení a$kreativita jsou zde hlavními úkoly student! 
a$(kolní prost%edí by je m#lo v$t#chto &innostech co nejvíce 
podporovat. Jednou z$ klí&ov'ch slo"ek, které celkovou at-
mosféru (koly dotvá%ejí, je dostatek správného sv#tla.

P%edchozí a$zárove* první &lánek (publikován v$!ízení "koly 
5/2020) z$na(eho t%ídílného seriálu popsal, jak neopomenu-
teln& vliv má osv#tlení na v&konnost a'zdraví &lov#ka. Do-
statek jasného sv#tla b#hem dne podporuje celkovou bd#-
lost, schopnost soust%ed#ní, pozitivní emocionální nalad#ní, 
vy((í kognitivní funkce i$celkové zdraví. Ve (kole má kvalitní 
osv#tlení pozitivní vliv na studijní v'sledky, co" ukazují i$nej-
nov#j(í v#decké studie.

Stávající stav osv(tlení na v(t"in( "kol 
je velmi "patn&

Kvalita a$ kvantita sv#tla ve (kole by tedy m#la b't základ-
ním kamenem pro vytvá%ení podn#tného prost%edí. Bohu"el 
skute&nost vypadá jinak. Podle pr!zkumu sout#"e Recyklo-
hraní nevyhovuje norm# osv#tlení ve t%ídách ve 42 % ze 
125 dotázan&ch )esk&ch "kol. U$37 (kol byla odchylka od 

normy dokonce v#t(í ne" 30 %, p%i&em" nejv'znamn#j(í ne-
dostatky byly pozorovány v$u&ebnách pro praktickou v'uku 
a$laborato%ích, které mají co do osv#tlení spl*ovat je(t# p%ís-
n#j(í kritéria. Podle odborník! je p%itom nedostate&ná inten-
zita osv#tlení d!vodem, pro& jsou studenti &ast#ji unavení 
a$nepozorní. Charakteristick'm projevem pak b'vá i$zv'(ení 
hmotnosti d#tí, sní"ení jejich fyzické v'konnosti &i v'skyt 
bolesti hlavy. +patné osv#tlení má vliv také na pozdní p%í-
chody a$celkové zdraví a$vitalitu student!. Vedle student! se 
neblah' vliv (patného osv#tlení t'ká také pedagog! a$ostat-
ních zam#stnanc! (koly.

B#"né osv#tlení (kolsk'ch za%ízení zatím tvo%í p%evá"n# zá-
$ivky, které vyza%ují subjektivn# nep%íjemné sv#tlo a$v$n#-
kter'ch t%ídách i$s$velmi nízk'm indexem podání barev CRI 
Ra 70. Stávající hygienická norma je p%itom CRI Ra 80. Navíc 
zá%ivková a$i$b#"ná LED svítidla v#t(inou podprahov# blikají 
(tzv. ,icker efekt) na frekvenci 100 Hz, co" zp!sobuje &ast#j(í 
bolesti hlavy a$únavu o&í, a$zárove* nevyza%ují dostatek sv#t-
la ve vlnov'ch délkách v$modré a$azurové oblasti, které pod-
porují bd#lost, soust%ed#ní a$kognitivní v'kon mozku. Jejich 
barevné spektrum je nevyrovnané. Zcela chybí vlnové délky 
kolem 670 nm v$&ervené &ásti spektra, které mají prokázan' 
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pozitivní vliv na bun#&nou regeneraci a$ reparaci. Také vi-
zuální komfort ve v#t(in# (kol je velmi (patn', stejn# tak 
i$celková subjektivní spokojenost a$vliv na zdraví a$vitalitu. 
V$neposlední %ad# je spot%eba elektrické energie zbyte&n# 
vysoká.

!e"ení m*+e p$inést LED prokognitivní 
osv(tlení

Optimáln# by m#ly ve(keré (kolní prostory v$ maximální 
mí%e vyu"ívat jako primární zdroj denní sv#tlo a$ jen v$ &a-
sech nedostatku ho nahrazovat &i dopl*ovat um#l'm sv#t-
lem. Zajistit kvalitní um#lé sv#tlo je v(ak nutné i$ v$ dob#, 
kdy je p%ímého slune&ního zá%ení nedostatek nebo vytvá%í 
riziko osln#ní, &i p%i pou"ívání elektronick'ch zobrazova-
cích pom!cek, jako jsou po&íta&e, projektory a$interaktivní 
tabule.

Ke kvalitní osv#tlenosti v$místnosti je pak nejlep(ím %e(ením 
kombinovat denní sv#tlo s$ um#l'm osv#tlením, které od-
povídá biologick'm pot%ebám organismu. Ji" nyní jsou na 
trhu dostupná tzv. biooptimalizovaná prokognitivní LED 
osv(tlení, která obsahují jednak zv'(en' podíl stimulující 
modré a$azurové slo"ky a$zárove* vy((í &ervenou spektrál-
ní slo"ku s$ repara&ním a$ regenera&ním ú&inkem. Sv#tlo je 
z$ t#chto osv#tlení distribuováno v$ prostoru rovnom#rn#ji 
a$s$dostate&n# a$rovnom#rn# zastoupen'mi v(emi vlnov'mi 
délkami.

V'razn# zlep(en' je také vizuální komfort a$ eliminovány 
jsou v'(e popsané nep%íznivé vlivy podprahového blikání. 
Pozitivní dopady má tento druh osv#tlení i$ na psychickou 
odolnost, lep(í emocionální nalad#ní p%i studiu, komunikaci 
a$celkovou atmosféru a$vztahy. V$neposlední %ad# ovliv*uje 
kvalitní sv#tlo i$sní"ení nemocnosti a$zaspávání.

Obrázek 1% Srovnání spektrálního slo#ení a biologické  (plná k$ivka) a%vizuální (&árkovaná k$ivka) ú&innosti denního sv'tla, zá$ivky,  
b'#ného bílého LED a%biooptimalizovaného prokognitivního LED osv'tlení. Zdroj: Lenka Maierová, UCEEB

Ú&inky takového osv#tlení byly testovány experimentál-
ním v'zkumem na pra+ském Gymnáziu Na Pra+a)ce, p%i 
kterém bylo mimo jiné mo"né sledovat v'znamné zlep(ení 
prosp#chu u$"ák!, kte%í se pod prokognitivním sv#tlem u&í. 
Více o$v'sledcích v'zkumu p%ineseme v$dal(ím, záv#re&ném 
&lánku na(í série.

Kvalitní osv#tlení je jedním ze základních kamen! p%i vytvá-
%ení a$podn#tného a komfortního (kolního prost%edí. Práv# 
sv#tlo má toti" p%ím' dopad na kognitivní a$ fyzick' v'kon 
"ák! a$pedagog! i$na jejich náladu a$zdraví. Stávající situace 
ve (kolách v(ak ukazuje, "e je tato oblast stále zna&n# pod-
ce*ována.

Daniel Jesensk&, Ph.D., MSc., MBA, Spectrasol



!ízení "koly 6/202050

G R A N T Y

Dotace na v'm#nu osv#tlení
I VA N A  T I C H OTO VÁ

Za dan'ch podmínek je mo#né získat dotaci z%Opera(ního programu #ivotní prost"edí 
(OP)P, Prioritní osa 5: Energetické úspory)%na modernizaci vnit"ního systému um!lého 
osv!tlení ve"ejné budovy s%p"echodem na LED svítidla. Takto by bylo mo#né získat dotaci 
ve v'*i 35%a# 50 % ze zp$sobil'ch v'daj$%realizace.

Podle sou&asn'ch pravidel$ OP-P$ v(ak není mo"né "ádat 
o$ takovouto dotaci samostatn# (pouze na rekonstrukci 
osv#tlení), ale$ je t%eba po"ádat o$dotaci na souhrn energe-
tick'ch opat%ení, jejich"$ spole&n'$ p%ínos by p%edstavoval 
úsporu celkové spot%eby energie budovy ve v'(i alespo*  
20 % a$ sní"ení emisí CO2$ rovn#" alespo* o$ 20 %.$ Podle 
v'(e$celkové$úspory$energie je potom dotace odstup*ována 
na 35 %, 40 % &i a" 50 % ze zp!sobil'ch v'daj!.

Zp!sobilé v'daje na rekonstrukci osv#tlení jsou potom stanove-
ny (podle úrovn# pou"ité technologie) ve v'(i a" 1 800 K&$(bez 
DPH)$na ka"d' m2$podlahové plochy u&ebny$&i posluchárny, p%í-
padn# ve v'(i a"$1 000$K& (bez DPH) na m2$ostatních prostor.

Nap%íklad$by bylo$ mo"né po"ádat o$dotaci$ na$energetická 
opat%ení ve$star(í$(kolní budov# v$rozsahu zateplení obálky 

budovy, v'm#ny$oken a$dve%í, zateplení st%echy, rekonstruk-
ce zdroje tepla a$modernizaci vnit%ního osv#tlení s$p%echo-
dem na LED osv#tlení. Budou-li celkové úspory spot%eby 
energie ve v'(i mezi$ 40 a$ 60$ %, je mo"né takto získat do-
taci ve v'(i a" 40 % zp!sobil'ch v'daj!. Konkrétn# tak lze$  
na rekonstrukci osv#tlení získat$ dotaci a" 720 K& bez DPH  
na m2$podlahové plochy u&eben a$dal(ích 400 K& bez DPH  
na m2$ostatních podlahov'ch ploch.

V$sou&asné dob# je otev%ena v'zva M-P &. 146, v$rámci$ní" 
probíhá p%íjem "ádostí o$ dotaci$ na takováto$ energetic-
ká$opat%ení a" do$2.$3.$2021. Ve v#ci p%ípravy a$podání "ádos-
ti o$podporu doporu&ujeme obrátit se na specializovaného 
partnera s$dostate&n'mi zku(enostmi v$této oblasti.

Informa&ní zdroj: Státní fond #ivotního prost$edí

Ing. Ivana Tichotová, MBA, konzultant a$CEO spole&nosti EAG-EuroAdvisory Group, s. r. o., 
slu"by strategického charakteru v$oblasti %ízení kvality "ivotního prost%edí

S novou slu!bou si p"j#íte balí#ek 
elektronick$ch knih na cel$ rok. 

Knihy budeme pr"b%!n% aktualizovat 
a balí#ek dopl&ovat o nové tituly. 

S texty v knihách je mo!né aktivn% 
pracovat a informace jednodu'e 
a dle pot(eby sdílet s kolegy.

 Více informací: www.wolterskluwer.cz/sborrowna

VA!E ONLINE P"J#OVNA 
pedagogick$ch knih

sBORROWna


