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normy, předpisy a doporučení

nika) a ve sbornících z odborných akcí 
tehdejší ČSVTS (1956 až 1988). 

V roce 1956 se dr. Krtilová stala člen-
kou Československého národního komi-
tétu Mezinárodní komise pro osvětlování 
CIE. Zúčastnila se tří světových kongre-
sů této nevládní organizace a přednesla 
na nich referáty vypracované společně 
s Ing. Khekem o výsledcích společných 
výzkumů (v roce 1962 v britském Harro-
gate, v roce 1978 v Barceloně a v roce 1978 
v japonském Kjótu). 

Roku 1966 absolvovala dvouměsíční od-
bornou stáž v oboru osvětlení a zrakových 
funkcí v pařížském CNRS (Centre national 
de recherche scientifique) spojenou s po-
bytem v továrně na výrobu světelné tech-

niky Mazda v Paříži. K této problematice 
absolvovala v letech 1969 až 1970 odbor-
nou stáž v TNO (Technische naturskunde 
Organizatie) v nizozemském Delftu, jež 
byla spojena s měsíčním pobytem v továr-
ně Philips v Eidhovenu. Při výzkumu zra-
kových funkcí spolupracovala také se zná-
mým odborníkem prof. Dr. Schobrem z lé-
kařského institutu v Mnichově. 

Spolu s Ing. Matouškem a Ing. Mon-
zerem napsala dvě knihy o osvětlení, vy-
dané vydavatelstvím Avicenum Praha. 
Aktivně se také podílela na zpracování 
českých technických norem pro umělé, 
denní a sdružené osvětlení. 

V letech 1985 až 1988 pracovala jako 
konzultant WHO v oblasti životního 

prostředí a osvětlení, sídlícího v Ženevě, 
a v odboru pro Evropu v Kodani a před-
nesla referáty ve městech Graz, Kodaň, 
Lisabon, Turku.

Při příležitosti 75. výročí SZÚ obdrže-
la v roce 2000 diplom Vědecké rady a ředi-
telství SZÚ za celoživotní významný po-
díl ve vědeckém pokroku v preventivní 
medicíně a zlepšení zdraví národa. 

Jménem redakce časopisu Světlo 
a všech spolupracovníků děkujeme za 
všechno, co pro zlepšení osvětlení u nás 
doktorka Krtilová vykonala, a přejeme jí 
pevné zdraví a uskutečnění všech dosud 
nesplněných přání.

Ing. Jana Kotková 

ČSN EN 13032-3 (36 0456) Světlo 
a osvětlení – Měření a uvádění fotome-
trických údajů světelných zdrojů a svíti-
del – Část 3: Způsob uvádění údajů pro 
nouzové osvětlení pracovních prostorů 

Vydání: červen 2008
Tato norma stanovuje údaje, které se 

mají uvádět u světelných zdrojů a svíti-
del určených pro nouzové osvětlení pra-
covních prostorů. V normě jsou popsány 
dvě skupiny údajů: základní a doplňko-
vé. Jestliže jsou některé z údajů pro kon-
krétní svítidlo nebo světelný zdroj uve-
deny, měly by odpovídat této normě. In-
formativní příloha A je obsahuje postup 
výpočtu osvětlenosti na vodorovné rovi-
ně osvětlené bodovým zdrojem. V národ-
ní příloze NA je uvedeno značení veličin 
použitých v normě způsobem, který od-
povídá národním zvyklostem. 

ČSN EN 15193 (73 0327) Energetic-
ká náročnost budov – Energetické po-
žadavky na osvětlení 

Vydání: červen 2008
Tato norma byla navržena pro zavede-

ní dohod a postupů pro stanovení energe-
tických požadavků na osvětlení v budo-
vách a pro poskytnutí metod ke zjišťová-
ní číselného ukazatele spotřeby energie 
v budovách. Též poskytuje vodítko k za-
vedení národních limitů spotřeby energie 
pro osvětlení odvozených z referenčních 
schémat. Požadavky této normy vychá-
zejí ze směrnice EC pro spotřebu energie 
v budovách č. 2002/91/EC. Tuto normu 
zásadně nelze použít při vypracovávání 
návrhu umělého osvětlení v objektech. 

ČSN EN 12464-2 (36 0450) Světlo 
a osvětlení – Osvětlení pracovních pro-
storů – Část 2: Venkovní pracovní pro-
story

Nové normy pro osvětlení
Vydání: červenec 2008
Tato norma obsahuje termíny a jejich 

definice, kritéria ke stanovení požadav-
ků na osvětlení, rozsáhlý soubor větši-
ny venkovních prostorů a činností s uve-
denými základními parametry osvětlení 
(udržovanou osvětleností, rovnoměrnos-
tí osvětlení, činitelem oslnění GRL podle 
Mezinárodní komise pro osvětlení CIE, 
všeobecným indexem podání barev Ra ) 
pro většinu oborů a činností a pokyny 
potřebné k ověřování těchto parametrů. 
Požadavky pro jiné, v této normě neob-
sažené prostory a činnosti mají být odvo-
zeny porovnáním s údaji normy. Norma 
obsahuje rovněž požadavky na omezení 
tzv. rušivého osvětlení v době nočního klidu 
a v informativní Příloze A světelnětech-
nické požadavky na bezpečnost a zabez-
pečení pracovišť.

Uvedená norma se rozsahem zahrnu-
tých venkovních pracovišť a koncepcí zá-
sadně odlišuje od dosavadní české praxe, 
kdy byly požadavky na osvětlení obsa-
ženy v několika ČSN, a to v již zrušené 
ČSN 36 0451 Osvětlování průmyslových 
prostorů, ČSN 36 0051 Osvětlování po-
vrchových dolů a lomů a ČSN 36 0061 
Osvětlování železničních prostranství. 
Poslední dvě jmenované ČSN se vydá-
ním této normy ruší.

ČSN EN 12193 (36 0454) Světlo 
a osvětlení – Osvětlení sportovišť

Vydání: srpen 2008
Touto evropskou normou se plně na-

hrazuje ČSN EN 12193 (36 0454) z čer-
vence 2000.

Tato evropská norma je zaměřena na 
osvětlení sportovišť k zabezpečení dob-
rých podmínek vidění pro sportovce, at-
lety, rozhodčí, diváky a pro přenos barev-
nou televizí. Cílem je stanovit doporučení 

a požadavky na dobré osvětlení sportovišť 
pomocí optimalizace vnímání zrakové in-
formace během sportovní činnosti, udr-
žování úrovně zrakového výkonu, dosa-
žení přijatelné zrakové pohody a omeze-
ní rušivého světla. Norma určuje osvětlení 
krytých i otevřených sportovišť pro ty dru-
hy sportů, které jsou v Evropě nejčastější. 
Stanovuje hodnoty osvětlenosti nutné při 
vypracovávání návrhu a kontrole instala-
cí osvětlení sportovišť s využitím údajů 
o osvětlenostech, rovnoměrnosti osvětle-
ní, omezení oslnění a barevných vlastnos-
tech světelných zdrojů. Všechny požadav-
ky jsou přitom stanoveny jako minimální. 
Určuje také metody, podle kterých se tyto 
hodnoty měří. K omezení oslnění jsou zde 
též pro jednotlivé sporty uvedena vymeze-
ní pro umístění svítidel.

Do ČSN EN 12193 (36 0454):2008 byly 
doplněny podrobné požadavky na údaje 
o parametrech světelných zdrojů a svíti-
del, které je nutné v dokumentaci návr-
hu uvádět, což usnadní pozdější kontro-
lu kvality navržené osvětlovací soustavy 
a příčin případných nedostatků.

K omezení možného oslňování v okol-
ních venkovních prostorech bylo do no-
vého znění normy doplněno posuzování 
závojových jasů.

Jako zcela nový byl pro otevřená spor-
toviště zařazen požadavek na omezení 
rušivého světla, kterým jeho osvětlova-
cí soustava může nepříznivě ovlivňovat 
okolí, a to jak obyvatelstvo, tak i pro-
voz na okolních komunikacích, zejmé-
na ve večerní době, kdy může docházet 
i k oslňování.

V seznamech sportů byly doplněny 
nové sporty, které byly uznány po nabytí 
platnosti ČSN EN 12193 (36 0454):2000.

Ing. Miloslava Syrová, ČNI


