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světelnětechnická zařízení

ny AZ 2 se zatřiďují sdružená ambulantní 
zařízení (polikliniky), lékárenské zařízení 
(kromě lékáren základního typu) a také 
vyšetřovací i léčebné složky pro více než 
30 pacientů v lázeňských léčebnách.

Zdravotnická zařízení skupiny LZ 2 
tvoří lůžkové zdravotnické zařízení s jed-
nou a více lůžkovými jednotkami. Úniko-
vé cesty ve zdravotnických zařízení sku-
piny LZ 2, kterými se evakuují pacienti, 
musí mít:
a) nouzové osvětlení podle ustanove-

ní normy pro nevýrobní objekty (viz 
výše),

b) vyznačen směr úniku značkami podle 
ČSN ISO 3864 a ČSN ISO 3864-1.
V zařízeních sociální péče (v domech 

s pečovatelskou službou a v ústavech 
sociální péče) v komunikačních prosto-
rech, jimiž vedou únikové cesty pacien-
tů, musí být vyznačen směr úniku znač-
kami podle ČSN ISO 3864 a ČSN ISO 
3864-1. V ústavech sociální péče musí 
být únikové cesty vybaveny nouzovým 
osvětlením.

U zvláštních zdravotnických zaříze-
ní pro děti v kojeneckých ústavech a dět-
ských domovech pro děti do tří let se ná-
vrh vypracovává stejně jako u zdravotnic-
kých zařízení skupiny LZ 2.

Sportoviště 

U sportovišť platí pro návrh osvětle-
ní norma ČSN EN 12193, která určuje 
osvětlení krytých i otevřených sportovišť 
pro ty druhy sportů, které jsou v Evropě 
nejčastější. Dále stanovuje tzv. bezpeč-
nostní osvětlení, které musí být uvedeno 
v činnost okamžitě při výpadku celkové-
ho osvětlení a musí trvat nejméně po sta-
novenou dobu. 

Z hlediska nouzového osvětlení jsou 
pro sportoviště rozhodující požadavky 
normy ČSN EN 1838. Sportoviště lze po-
važovat za shromažďovací prostory, ať už 
vnitřní nebo vnější. 

Sklady (ČSN 73 0845)

Pro sklady platí požadavky obsažené 
v normě pro výrobní objekty a tyto spe-
cifické požadavky:

Nouzové osvětlení musí být zřízeno 
na únikových cestách alespoň v prosto-
rech bez denního osvětlení, v ostatních 
případech se nouzové osvětlení úniko-
vých cest doporučuje. Pro označení úni-
kových cest se podle ČSN 73 0804 dopo-
ručují svítící značky nebo značky ze sví-
tících barev.

Objekty pro zemědělskou výrobu 
(ČSN 73 0842) 

 Při vypracovávání návrhu se postu-
puje podle požadavků normy pro výrob-
ní objekty. Norma pro objekty se země-
dělskou výrobou neuvádí specifické po-
žadavky na nouzové osvětlení.

Objekty spojů a poštovních provozů  
(ČSN 73 0843)

 Při vypracovávání návrhu se postupu-
je podle požadavků normy pro nevýrobní 
objekty a výrobní objekty v závislosti na 
druhu objektu. Norma pro objekty spojů 
a poštovních provozů neuvádí specifické 
požadavky na nouzové osvětlení. 

Závěr 

U budov, u kterých se upravuje požár-
ní bezpečnost v rámci změny již existující 
stavby, se postupuje v souladu s normou 
ČSN 73 0834, která stanovuje některé od-
chylky od příslušných předmětových no-
rem. Tato norma se věnuje např. změnám 
staveb památkově chráněných.
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Pronájem audio – video techniky

l  Plazmové monitory  (42" od 990,-/den, 50" od 1900,-/den)
l  Projektory  (od 900,-/den)
l  Ozvučení  (bezdrátové, konferenční mikrofony,aj)
l  Počítače a kancelářská technika  (notebook od 600,-/den)

Kontakt: Tel: +420 731351466, e-mail: avrent@atlas.cz, www.avrent.net

l Osvětlení  (spoty, goba, inteligentní světla, lasery)
l  Tlumočnická technika
l Kamery a video zařízení
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