
Bez světla si život nedovedeme 
představit, a přesto ho stále 
nedoceňujeme. 
TexT: JANA ŠPATZOVÁ

Sofie Bydlení | duben94

Radost přinášet 
světlo 

Víte, jak optimálně rozmístit světelné zdroje ve 
svém obytném prostoru, aby byly funkční a celek 
působil harmonicky? Anebo jak správně pracovat se 
světlem v zahradě, aby se po setmění stalo nedílnou 
součástí architektury, neoslňovalo, nedominovalo  
a podpořilo krásu přírody? Na tyto i jiné otázky do-
káže nejlépe odpovědět specialista, ideálně takový, 
jenž se problematikou osvětlování prostor už několik 
let zabývá. Odborník na slovo vzatý je Václav Holas 
ze světelného studia HOLAS Lighting, jenž se již od 
roku 2010 zabývá nejenom prodejem designových  
i účelových svítidel, ale i poradenstvím a realizacemi 
světelných projektů. 
Rodinných firem s tradicí u nás 
není mnoho, vzpomenete si ještě na 
vaše úplné začátky?

Všechny začátky jsou nezapomenutelné. Zajímavé 
však je, že i přes spousty krásných realizací a spoko-
jených zákazníků si připadáme stále na začátku. Je 
to dáno hlavně extrémně rychlým tempem ve vývoji 
nových technologií.

Co vás přivedlo k tomu, zaměřit se 
právě na osvětlovací techniku?

Byl to náš zákazník, u kterého jsme před 10 lety  
v rámci provádění elektroinstalace vyřešili zvláštní 
požadavek na osvětlení designových vitrín. Nebylo to 
architektonicky řešené a díky začínající LED techno-
logii se nám podařilo vymyslet a vyrobit liniová desig-
nová svítidla. Dnes se jedná o absolutně běžnou věc, 
ale tenkrát to vše začínalo. Když viděl výsledek naší 
práce, nadšeně prohlásil „Živte se osvětlením!“ a my si 
jeho slova vzali k srdci. Práce se světlem je ohromně 
kreativní, a to nás baví.

Máte nějakou svoji specializaci, 
anebo prostě osvětlíte dům od 
sklepa až po zahradní jezírko?

Naší specializací je scénické osvětlení zahrad. Po-
mocí světla otvíráme našim zákazníkům nové po-
hledy na jejich zahrady. Dále se specializujeme na 
kvalitní designová svítidla do interiéru i exteriéru. 
Soustředíme se na výrobce, kteří jsou svou nabídkou 
na trhu unikátní.
Opravdu tedy ke každému 
klientovi, respektive zakázce, 
přistupujete individuálně?

Jsme rodina, naši práci milujeme a každému naše-
mu zákazníkovi se snažíme poskytnout ten nejlepší 
servis. Pro každé zadání hledáme z našeho pohledu 
to nejlepší řešení. Neprodáváme zákazníkovi to, co 
nepotřebuje.

Je tedy lepší už v projektu plánovat 
komplexní řešení?

To je ideální stav. Lze tak docílit harmonie celé-
ho prostoru, a to je z našeho pohledu pro kvalitní  
bydlení velmi důležité.
Když je ale dům už hotový, a přesto 
chceme efektivně vybrat svítidla, 
jsou nějaká pravidla, kterými 
bychom se měli řídit?

Svítidla by měla v hlavních obytných částech vzhle-
dově ladit s interiérem i exteriérem. Jsou to šperky 
a dotvářejí celkový styl daného prostoru. V obytných 
částech doporučujeme vybírat svítidla s teplým bílým 
světlem. Ideální jsou stmívatelná svítidla. Tlume-
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né teplé světlo působí večer mnohem příjemněji než  
zářivé bílé světlo.

Říká se, že světlem se dá ovlivnit  
i zdraví a nálada, jak tedy na to?

Věříme, že domov každého z nás má obrovský vliv 
na kvalitu našeho života i na naše zdraví. Pokud je 
náš domov zařízen podle našich představ, jeho har-
monie nám přináší uvolnění a umožňuje příjem-
nou relaxaci. Pokud budeme ctít biorytmus přírody  

a již v brzkých večerních hodinách umělé osvětle-
ní utlumovat, dopřejeme našemu tělu více času na  
regeneraci.

Pojďme na zahradu, jaké jsou 
podle vás současné trendy osvětlení 
venkovních prostor?

Moderní zahrady jsou relaxační zónou a světlo ten-
to prostor opět harmonizuje. Pomocí světla jemně 
zvýrazňujeme krásu přírody a majitelům rozšiřujeme 
možnost večerní relaxace.



A co všechno tedy dokážete  
v zahradě rozsvítit?

V podstatě nejbližší okolí domu osvětlujeme 
funkčně pro zajištění bezpečného pohybu. Zby-
tek zahrady osvětlujeme scénicky a osvětlení 
slouží spíše k příjemnému pohledu do zahrady 
a pocitu bezpečí.

Myslíte si, že světlo dokáže 
komunikovat i s architekturou?

Světlo je přímo nedílnou součástí architektu-
ry. Světlo je tvůrcem atmosféry a celkově dotváří 
architektonický záměr.
A na závěr nám ještě prozraďte 
vaše krédo anebo plány pro 
nejbližší budoucnost.

Zakládáme si na důvěře, kterou do nás naši 
zákazníci vkládají. Pro každého se snažíme na-
jít to nejlepší možné řešení. Největší odměnou je 
pro nás spokojenost zákazníka, a to, když se na 
nás v případě potřeby znovu obrátí. 
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