
10 TIPOV
ako si vybrať kruhové svetlo



ÚVOD

Kruhové svetlá patria k najčastejšie používaným svetlám na líčenie, v 
kadernictvách, holičstvách, tetovacích salónoch. Je to hlavne preto, že kruhové 
svetlo sa extrémne rýchlo rozkladá aj skladá. Vďaka tomu je veľmi prenosné. A 

samozrejme ich kruhový tvar dotvára špeciálny efekt a príjemne dopad svetla. 

Práve preto sú v dnešnej dobe tieto svetlá také populárne a je po nich stále väčší dopyt.A 
kedže výber na našom webe stále rastie, tak Vám výber pomali ale isto zamotávame :) 
Poďme si teda prebrať základné a HLAVNE často kladené otázky, ktoré nám ohľadom 
kruhových svetiel dávate. 

Spísali sme pre Vás preto 10 bodov, ohľadom ktorých sa držať, aby ste si svoje kruhové 
svetlo vybrali správne.



1. ROZPOČET
Tento bod kľudne preskočte, ak napriek 
požadovanej kvalite a výkonu ste ochotný 
pritlatiť nejaké to euričko naviac. Ak máte pevne 
daný rozpočet, tak si ho stanovte hneď na 
začiatku.  

Kruhové svetlo do 50� nenájdete, ale do 100-
ky už máte celkom slušný výber. Ak ale chcete 
stmievač (budeme sa o tom baviť v ďalšom 
bode), tak rátejte, že kruhové svetlo so 
stmievačom začína niekde okolo 130� a viac.



2. STMIEVAČ
Jednou zo základných vecí, ktoré sa nás pýtate 
je:  

A: Čo je to stmievač. 

B: Je pre mňa potrebný stmievač ? 

Stmievač je jednoducho povedané 
REGULÁCIA JASU. To znamená, že si viete 
pridávať intenzitu osvetlenie/jasu a meniť ju. 
Regulácia osvetlenie sa hodí hlavne vtedy, ak 
bude Váš predmet alebo objekt umiestnený v 
rôznych vzdialenostiach alebo ak bude 
nahrávať napr. video v rôznych svetelných 
podmienkach. 

Ak svetlo stmievač NEMÁ, viete ho iba 
zapnúť/vypnúť. Svieti stále na pln výkon. Ak 
stmievač má, STÁLE to máme uvedené pri 
produkte v NÁZVE produktu.

https://www.cvaknito.sk/kruhove-svetla/kruhove-led-svetlo-55w-so-stmievacom--3200-5500k/
https://www.cvaknito.sk/kruhove-svetla/trvale-kruhove-svetlo-75w-bresser-mm-23/


3. VEĽKOSŤ SVETLA
Treba brať do úvahy aj samotnú veľkosť 
kruhového svetla. Ak používate svetlo napr. na 
manikúru alebo pedikúru, tak veľké svetlo 
Vám proste bude zavadziať. V tom prípade je 
lepšie siahnuť po niečom praktickejšom - 
menšom. 

Čo sa týka kruhových svetiel, tak sa rozlišujú 2 
veľkosti (cca): 

A) Svetlá do 40W majú menší priemer a to 
40cm.  

B) Všetky ostatné svetlá sú väčšie a robustnejšie. 
Väčšinou takmer o polovicu a to okolo 60cm. 
Sú samozrejme výkonnejšie, ale zase pri nejakých 
drobných veciach výkon 40W určite bude stačiť.

https://www.cvaknito.sk/kruhove-svetla/kruhove-svetlo-40w/
http://www.apple.com


4. LED VS ŽIAROVKA
Táto otázka by možno mala byť medzi prvými, lebo so 
stmievačom je asi najčastejšia. Čo sa týka samotného 
LED svetlá má samozrejme ako aj žiarivkové svetlo 
výhody aj navýhody. 

V prvom rade je LED svetlo menej náchylené na 
opotrebenie. To je veľký rozdiel. A samotný výkon 
LED je veľmi, veľmi dobrý. Na druhej strane - ak sa 
Vám LED-ka vypáli alebo pokazí tak musíte svetlo 
poslať celé na reklamáciu. Neviete proste s tým spraviť 
NIČ. 

Pri kruhovej (fluorescenčnej) žiarovke to neplatí. 
Obe majú životnosť cca 6000 hodín, ale žiarovku 
viete kedykoľvek dokúpiť a vymeniť aj sami. Nevýhoda 
žiarovky je zase v tom, že oproti LED-kám je viac 
náchylná na rozbitie. 

V oboch prípadoch však môžete používať difúzor, 
takže riziko “úrazu” je pri oboch naozaj minimálne. 
Pravdaže - stať sa môže všetko, preto upozorňujeme, 
aké majú jednolivé svetlá výhody a nevýhody.

https://www.cvaknito.sk/kruhove-svetla/kruhove-led-svetlo-55w-so-stmievacom--3200-5500k/
http://www.apple.com
http://www.apple.com


5. VÝKON
Výkon svetla zrhnieme úplne rýchlo a 
jednoducho. Ak budete fotiť alebo nahrávať 
videá, určite siahnite po väčšom kruhovom 
svetla 50W+.  

Má väčšiu veľkosť a bude sa Vám s ním lepšie 
pracovať. Ak bude svetlo Vaším pomocníkom pri 
manikúre, pedikúre, tetovaní alebo v 
kaderníckych a rôznych beauty salónoch, 
odporúčame niečo menšie, skladnejšie a čiže aj s 
menším výkonom. 

Tiež treba spomenúť, že väčšina výkonnejších a 
teda aj väčších svetiel (s väčším výkonom) majú 
úchyt (sánky/hot shoe) na foťák či mobil - čo 
väčšina svetiel do 40W NEMÁ.



6. MOBIL/ ZRKADLOVKA 
Chcem  na svetlo upevniť mobil alebo zrkadlovku. - V 
tom prípade si musíte pozrieť, či svetlo má 
zabudované sánky - hot shoe päticu ako je na 
zrkadlovkách. Ak nemá, niekedy sa dajú dokúpiť aj 
redukcie, ale VEĽMI ČASTO je to dosť ťažkopádne 
a svetlo musí byť dole hlavou a upevníte tam len 
zrkadlovku - čo nieje úplne top riešenie. 

Preto si naozaj hneď na začiatku dôkladne pozrite, či 
svetlo má drážku v strede (sánky) alebo nie. Ak má, 
tak prostredník medzi svetlom a držiakom na 
mobil je tzv. guľová hlava. Guľová hlava má úchyt, 
ktorý nasuniete na sánky a z druhej strany klasický 1/4 
závit (na tento závit upevníte 95% foto príslušenstva). 

Ak chcete fotiť zrkadlovkou, tak zrkadlovku na tento 
závit hravo naskrutkujete. Ak chcete fotiť s 
mobilom, treba Vám ešte držiak na mobil. Pri držiaku 
ide skôr o veľkosť telefónu a estetiku. Čiže toto je 
vyslovene na Vašom zvážení. Držiaky v princípe 
spĺňajú všetky tie istú úlohy.

https://www.cvaknito.sk/stativy/stativova-gulova-hlava-104g/
http://www.apple.com


7. FAREBNÁ TEPLOTA 
Farebná teplota pri kruhových svetlách sa 
rozdeľuje na 3200K (kelvína) a 5500K. To prvé - 
3200K je tzv. teplé svetlo a prevažne sa 
používa vo videu. A jeho zafarbenie je trošku 
do žlta. To je zásadná charakteristika. 

Naproti tomu studené svetlo - 5500K má 
krásne biele svetlo a môže sa použiť ako vo 
videu, tak aj na fotenie foto, líčenie atď. 
Dôležitá vec pri studenom svetle je to, že 
ZACHOVÁVA farby. V praxi to znamená, že ak 
napr. líčite, tak farby na fotke zostatnú totožné 
ako v skutočnosti.



8. STATÍV
Ak máte statív (stojan) už z nejakého iného svetla, 
tento bod môžete preskočiť. Ak nemáte statív alebo 
chcete dokúpiť ďalší, tak odporúčame pre kruhové 
svetlá 2 konkrétne statívy. 

A) Statív z výškou 230cm. Tento statív je náš 
jednoznačne najpredávanejší statív a môžete 
ho kúpiť spolu aj s ochranným puzdrom. Pri 
ľahších kruhových svetlách (obyvkle do 40W) 
ho môžete úplne bez problémov použiť. Pri 
ťahších to nieje tiež problém, ale stabilita už 
nieje úplne 100%-ná. 

B) Preto pri týchto ťahších svetlách ponúkame 
masívny statív s výškou 295cm. Samozrejme 
jeho výšku z najväčšou pravdepodobnosťou asi 
nevyužijete, ale stabilita je naozaj VEĽMI dobrá. 

Statívov je samozrejme viac, ake kedže Vás týmto 
nechceme zamotať ale skôr veci uľahčiť, tak sme 
Vám vybrali práve tieto dve kúsky.

https://www.cvaknito.sk/studiove-stativy/studiovy-stativ--230cm--16-mm/
http://www.apple.com
https://www.cvaknito.sk/studiove-stativy/studiovy-stativ--295cm--nosnost-10kg/https://www.cvaknito.sk/studiove-stativy/studiovy-stativ--295cm--nosnost-10kg/


9. DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE
Diaľkové ovládanie ponúka minimum 
kruhových svetiel a väčšinou to sú svetlá od 
značky Yongnuo.  

Diaľkové ovládanie slúži na diaľkovú reguláciu 
jasu a farebnej teploty. Ak je to pre Vás dôležité 
a potrebujete byť od svetla ďalej, určite siahnite 
po kruhových svetlách od značky Yongnuo.

https://www.cvaknito.sk/kruhove-svetla-2:yongnuo/


10. DIZÚZOR
Ak by ste mali záujem o zmenu farby osvetlenia 
a chcete nasvietiť Vaše foto či video umelecky, 
môžete siahnuť po rôznych farebných 
difúzoroch, ktoré máme v ponuke. Sú to textílne 
difúzory a môžu Vám zmeniť farbu kruhové 
svetla na modrú, červenú, oranžovú.  

Prípadne ak stratíte pôvodny difúzor, tak môžete 
môžete dokúpiť náhradný biely. Difúzory sú 
elastické a sú určené pre rozmer do 40W a nad 
40W. V

https://www.cvaknito.sk/difuzory/


BONUS - SADY SVETIEL
Na záver máme pre Vás ešte jeden bonus. Kedže 
postupom času sme už zistili, aké kruhové svetlá 
s akými statívmi a držiakmi na mobil si u nás 
najčastejšie objednávate, tak sme pre Vás 
pripravili sady KOMPLET sady kruhový svetiel. 

V sade nájdete všetko o čom sme sa tu bavili a 
nájdete ich na našej stránke vo zvýhodnených 
cenách TU.

https://www.cvaknito.sk/komplet-sady/
https://www.cvaknito.sk/komplet-sady/


PRAJEME VEĽA ZÁBAVY :)
Veríme, že Vám tento krátky manuál pomohol, aby ste si 
správne vybrali svoje prvé kruhové svetlo.  

Ak by ste si napriek tomu nevedeli rady, tak majte na 
pamäti, že v Cvaknito.sk sa svieti každý deň do 22:00 :) 

Preto nám kľudne pri probléme napíšte na 
info@cvaknito.sk alebo priamo na chat (v pravom dolnom 
rohu) na webe. Prípadne nám zavolajte na 0908 804 366.

Cvaknito.sk

http://cvaknito.sk
mailto:info@cvaknito.sk
http://cvaknito.sk

