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ABSTRAKT 

Diplomová práce je zam!"ena na problematiku osv!tlování vnit"ních prostor#, konkrétn! pak 

objektu sokolovny v Moravském Písku. Práce je rozd!lena na dv! $ásti, kdy první $ást pojednává 

obecn! o základních veli$inách a pojmech pou�ívaných ve sv!telné technice, dále pak  

o obecných vlastnostech svítidel a také o základních hlediskách p"i osv!tlování interiér#. Druhá 

$ást je ryze praktického charakteru. Na za$átku je pomocí ru$ního m!"ení a následného 

vymodelování v programu Relux zhodnocen sou$asný stav osv!tlení sokolovny. Ten byl, dle 

po�adavk# dne�ních norem, shledán jako nevyhovující. Na popud zastupitelstva obce  

Moravský Písek tak následuje tvorba návrhu nové osv!tlovací soustavy, která pln! respektuje 

platné normativní p"edpisy. Do návrhu byla zakomponována i instalace "ídícího sytému osv!tlení, 

díky #emu� by m!lo být docíleno ni��í spot"eby, v!t�ímu u�ivatelskému komfortu a v neposlední 

"ad! také k v!t�í univerzálnosti v mo�ném vyu�ití sokolovny. Práce je ukon#ena finan#ním 

zhodnocením zvolené osv!tlovací soustavy, a to s porovnáním klasických sv!telných zdroj$ se 

zdroji vyu�ívajícími technologii led.   

 

 

KLÍÈOVÁ SLOVA:  osv!tlenost, rovnom!rnost osv!tlení, osv!tlovací soustava, osv!tlení 

sportovi�%, osv!tlování vnit"ních pracovních prostor$, nouzové 

osv!tlení 

 



 

 

ABSTRACT 

The thesis is focused on the problems of illumination of interior space, especially in object in 

Moravský Písek. The thesis is divided into two parts, where the first part deals in general with the 
basic quantities and terms which are used in illumination systems. Further, it is about general 

properties of lights and about general terms of illumination of interiors. The second part is only 

practical character. At the beginning, there is used manual measurement and modelling to 

evaluate initial state in program Relux. The measurement is not met in terms of standards. Thanks 

to the municipal council of Moravský Písek a new lighting system is created, which fully respects 

the valid normative regulations. Installation of control system of lighting is integrated to 

proposal, which would result in lower consumption, greater user comfort and greater versatility in 

the possible use of the object. In the end, there is financial evaluation of illuminating system and 

comparison classical with led technology. 

 

 

KEY WORDS:  lighting, evenness of lighting, lighting system, lighting of sports areas, 

interior lighting, emergency lighting 
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1 ÚVOD 
Tak, jako èlovìk potøebuje k �ivotu vodu, vzduch, nebo pùdu, potøebuje i svìtlo. Svìtlo má 

nemalý vliv jak na samotnou fyziologii, tak i na psychologii èlovìka. V raných dobách bylo 
pøirozeným zdrojem svìtla pouze sluneèní záøení. Jak doba pokroèila, pokroèily s ní i mo�nosti 
samotného osvìtlování prostor, kde se sluneèní záøení nedostane. Lidé se tak díky umìlému 
osvìtlení vymanili z úplné závislosti na denním svìtle. Je tøeba podotknout, �e právì sluneèní 
energie je zdrojem energie pro ve�kerý pozemský �ivot. V�dy by se tedy mìlo øadit na první 
pøíèku pøirozené osvìtlení sluncem a a� v pøípadech, kdy toho lze jen tì�ce dosáhnout, pou�ít 
umìlé zdroje svìtla. 

Hlavním prvkem, jím� se svìtelná technika zabývá, je docílení co nejlep�ího svìtelného 
klimatu v daném prostøedí, a to za pou�ití pøedem daných technických, ekologických  
a energetických prostøedkù. Kvalita osvìtlení je tedy v�dy na prvním místì. Mezi nejdùle�itìj�í 
aspekty, které definují kvalitu osvìtlení, jsou øazeny intenzita a rovnomìrnost osvìtlení, barevné 
podání a také minimalizace ru�ivých vlivù. Dále je nutno vyvarovat se velkým kontrastùm  
a nadmìrným jasùm. V�dy je úkolem docílit tzv. svìtelné pohody.  

Pøi návrhu umìlého osvìtlení je tøeba dbát na dodr�ení normativních pøedpisù pro podmínky 
vlastního vidìní v daném prostoru a pøi dané èinnosti. V�dy ov�em v takové míøe, aby bylo 

docíleno souèinnosti s pøirozeným denním svìtlem, a to po celý den, mìsíc, rok. 
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I. TEORETICKÁ ÈÁST 

2 ZÁKLADNÍ VELIÈINY A POJMY 

2.1 Svìtelné záøení 
Svìtelné záøení, takté� øeèeno viditelné svìtlo, je záøení, kterým je mo�no vyvolat zrakový 

vjem. Je to úzká oblast elektromagnetického záøení pohybující se v rozmezí vlnových délek 
�=(380÷780)nm. V nejkrat�ích vlnových délkách plynule pøechází z ultrafialového záøení, naopak 
v oblasti nejdel�ích vlnových délek se napojuje na záøení infraèervené. Spektrum 

elektromagnetického záøení viz Obr. 2-1 [1]. 

 

Obr. 2-1: Spektrum elektromagnetického zá!ení [12] 

2.2 Svìtelný tok 

Svìtelný tok, nìkdy také svìtelný výkon, je velièina udávající velikost svìtelné energie 
vyzáøené ze zdroje svìtla, která je pøijata a zpracována lidským okem. Znaèí se øeckým 
písmenem " a jednotkou je lumen (lm) [2].  

2.3 Prostorový úhel 
Prostorový úhel se øadí mezi velmi dùle�ité velièiny pou�ívající se ve svìtelné technice.  Je 

definován plochou, kterou vytne obecná ku�elová plocha na povrchu koule o polomìru 1 metr, 

její� støed je stejný s vrcholem my�lené ku�eloseèky. Znaèí se písmenem # a jeho jednotkou je 

steradián (sr), který odpovídá plo�e 1 m2 vy�até na plá�ti jednotkové koule [1]. 

Velikost prostorového úhlu, pøi kterém je ze støedu koule s polomìrem r vy�ata plocha A je 

dán vztahem [1]: 

  = 
!

"#
 (sr, m2, m) (2. 1) 

 

Maximální velikost, jaké mù�e úhel dosáhnout je 4! a to tehdy, pokud se plocha A rovná 

plo�e celého plá�tì koule. Znázornìní prostorového úhlu viz Obr. 2-2 [1]. 
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Obr. 2-2: Prostorový úhel [13] 

2.4 Svítivost 
Je velièina popisující velikost svìtelného toku � vyzáøeného z bodového svìtelného zdroje 

v prostorovém úhlu " do urèitého smìru. Svítivost se znaèí I a jednotkou je kandela (cd), která je 
zaøazena mezi základní jednotky soustavy SI. Velikost 1 kandela odpovídá pøibli�nì svítivosti 
jedné svíèky. Je dána vztahem [1]: 

  = 
 !

 "
 (cd, lm, sr) (2. 2) 

2.5 Osvìtlenost 
Osvìtlenost E, nìkdy nazývaná jako intenzita osvìtlení, je velièina udávající velikost 

svìtelného toku � dopadajícího na urèitou plochu. Jednotkou je lux (lx), co� pøedstavuje 

osvìtlení svìte1ným tokem o velikosti 1 lm na plochu o výmìøe 1 m2 viz Obr. 2-3, kde je 

osvìtlenost graficky znázornìna. Dùle�itým kritériem je také rovnomìrnost osvìtlení na dané 
plo�e, kterou pøesnì udává norma. Pro výpoèet osvìtlenosti platí vztah [1]: 

  = 
!"

!#
 (lx, lm, m2) (2. 3) 

 

 

Obr. 2-3: Grafické znázorn�ní osv�tlenosti [14] 
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2.6 Jas 

Jas L je velièina, na kterou lidské oko pøímo reaguje a která v nìm vyvolává zrakový vjem. 
Jednotka jasu je cd.m-2, døíve také oznaèována jako nit (nt). Definuje intenzitu vyzaøování plochy 
v daném smìru. V�dy zále�í na pozici pozorovatele a na smìru jeho pohledu. Je tedy funkcí nejen 
smìru, ale i bodu. Správným rozlo�ením jasù v prostoru mù�eme docílit zrakové pohody.  Jeliko� 
se jas se zmìnou polohy pozorovatele stále mìní, není jeho velikost normativnì definována [2], 

[6]. Jas je urèen vztahem [2]: 

  = 
!"#

!$%&'()
 (cd. m-2, cd, m2) (2. 4) 

2.7 Svìtlení 
Svìtlení M je velièina, která definuje hustotu svìtelného toku d�v vyzaøovaného z plochy 

dA. Jednotka svìtlení je lm.m-2. Je definováno vztahem [1]: 

  = 
!"#

!$
 (lm.m-2, lm, m2) (2. 5) 

2.8 Svìtelnì-technické vlastnosti materiálù 

Ve svìtelné technice se pou�ívá �iroké spektrum materiálù a je dùle�ité znát jejich vlastnosti. 
Pro popis svìtelnì-technických vlastností materiálù se pou�ívají tøi èinitelé viz Tab. 2-1. Díky 
znalosti tìchto vlastností lze navrhovat a konstruovat èásti zaøízení tak, aby bylo docíleno 
po�adovaného rozptylu svìtelného toku, jeho usmìrnìní nebo sní�ení jasù v nìkterých smìrech 

[1]. 

Tab. 2-1: �initelé popisující sv�teln�-technické vlastnosti materiál! [1] 

Èinitel popisující  znaèka 

odraznost " 

prostupnost # 

pohltivost $ 

 

Svìtelný tok %, který dopadne na urèitý materiál, se z obecného hlediska z èásti odrazí (%"), 

z èásti materiálem projde (%#) a èást je materiálem pohlcena (%$) [5]. 

  =  ! + " +  # (lm, lm, lm, lm) (2. 6) 

Z rovnice (2. 6) vyplývá [5]: 

 1 =  + ! + "  (2. 7) 
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Pro absolutnì èerné tìleso, neboli materiál pohlcující ve�kerý svìtelný tok, platí  = 1, pro 

neprùsvitné materiály platí ! +  = 1. Pøi výpoètech se v praxi pøedpokládá, �e prostøedí, kterým 
jsou paprsky �íøeny od svítidla k osvìtlovanému objektu, je nepohlcující ( = 0). Zmínìní 
èinitelé jsou závislí nejenom na vlastnostech materiálu, ale také na vlnové délce osvìtlujícího 
záøení [1]. Orientaèní hodnoty èinitelù �, �, � pro rùzné materiály jsou uvedeny v Tab. 2-2. 

 

Tab. 2-2: Orienta!ní hodnoty !initel" �, �, � pro r"zné materiály [1] 

Materiál Odraznost � [%] Prostupnost   [%] Pohltivost ! [%] 

èiré sklo  6-8 90-92 2-4 

matné sklo 6-11 75-91 3-19 

opálové sklo 29-52 36-66 3-10 

opalizované sklo 13-28 59-84 3-13 

silon bílý cca 55 cca 17 cca 28 

hedvábí bílé 28-38 61-71 cca 1 

mramor lesklý bílý 30-71 3-8 24-65 

 

2.9 Trichromatická soustava 

Tato soustava byla stanovena Mezinárodní komisí pro osvìtlování CIE pro v�eobecný popis 
barev. K vytvoøení jakékoliv barvy staèí paleta tøí základních barev, které jsou smì�ovány 

v rùzných pomìrech. Proto je soustava nazývána jako trichromatická a je definována tøemi 
èiniteli viz Obr. 2-4, kteøí se znaèí jako x(�), y(�) a z(�). Velkými písmeny X, Y, Z se znaèí 
trichromatické slo�ky a øíkají, jaké mno�ství z ka�dé ze tøí barev vyvolá urèitý zrakový vjem [4]. 

 

 

Obr. 2-4: Pr b!hy"kolorimetrických"#initel  x(�), y(�) a z(�) [4] 
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3 OBECNÉ VLASTNOSTI SVÍTIDEL 
U svìtelných zdrojù a svítidel se v jejich technické specifikaci setkáváme nejen základními 

velièinami popsanými v kapitole 2, ale také s dal�ími parametry, které je�tì blí�e specifikují 
jejich vlastnosti. 

3.1 Barevné podání 
Pro správný zrakový vjem je nutné, aby barvy pøedmìtù v prostøedí byly pøirozené a vìrné. 

K objektivní charakteristice barevných vlastností svìtelných zdrojù byl zaveden index barevného 
podání Ra. Maximální hodnota, jaké index dosahuje, je  & = 100 a odpovídá dennímu 
(pøírodnímu) svìtlu. Z umìlých zdrojù svìtla jsou na tom nejlépe teplotní zdroje, které se svým 
vyzaøováním nejblí�e pøibli�ují barevnému podání denního svìtla, naopak nejhor�í je 
monochromaticky �luté svìtlo nízkotlakých sodíkových výbojek, kde je  & = 0 [3]. 

V souèasné dobì se v interiérech dle ÈSN EN 12464 po�aduje  & > 80. V nìkterých 
místech nebo prostorech lze pøipustit výjimky (osvìtlení vysokých hal, èi sálù), musí se v�ak 
zajistit normovaného barevného podání v místech, kde jsou provádìny pracovní úkony, nebo kde 
je stálý výskyt osob a dále tam, kde je nutno rozeznat bezpeènostní barvy [1].  

3.2 Teplota chromatiènosti 
K popisu barevných vlastností svìtla, nebo barvy samotné, lze pou�ít kromì 

trichromatických èinitelù i teplotu chromatiènosti. Velièina, která se znaèí Tc a má jednotku 
Kelvin (K), odpovídá teplotì èerného záøièe se stejnou chromatièností záøení, jako má záøení 
uva�ované. Pro výbojové zdroje se zavádí náhradní teplota chromatiènosti, která odpovídá teplotì 
chromatiènosti bodu, le�ící co nejblí�e bodu znázoròujícího chromatiènost zkoumaného svìtla 

[1]. V Tab. 3-1 jsou uvedeny hodnoty teplot chromatiènosti nìkterých zdrojù svìtla. 

 

Tab. 3-1: Teplota a náhradní teplota chromati�nosti n�kterých zdroj� sv�tla [2] 

Druh zdroje Tc [K] 

Plamen svíèky 1800 

�árovka 2700 

Západ slunce 3500 ÷ 4000 

Záøivka bílá studená 4000 

Letní slunný den v poledne 5500 

Jasná obloha 6500 

Záøivka denní svìtlo 5400 

Záøivka studené denní svìtlo 6500 a víc 

 

3.3 Mìrný výkon 

Mìrný výkon svìtelného zdroje udává míru pøemìny elektrické energie na energii svìtelnou. 
Je to tedy vztah mezi elektrickým pøíkonem svìtelného zdroje a vyrobeným svìtelným tokem. 
Maximální hodnota mìrného výkonu je teoreticky 683 lm.W-1, ov�em reálnì dosahují i ty 
nejúèinnìj�í svìtelné zdroje mìrného výkonu pouze okolo 200 lm.W-1 [2]. V Tab. 3-2 je seøazen 

pøehled bì�nì vyrábìných svìtelných zdrojù podle velikosti jejich mìrného výkonu. 
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Tab. 3-2: �len�ní b��n� vyráb�ných sv�telných zdroj! dle jejich m�rného výkonu [2] 

Typ svìtelného zdroje Mìrný výkon  
�árovka 6÷15 

Halogenová �árovka 14÷26 

Rtu�ová výbojka 50÷80 

Plazmový svìtelný zdroj a� 85 

Kompaktní záøivka 56÷88 

Lineární záøivka T8 65÷90 

Indukèní výbojky 70÷93 

Xenonová výbojka a� 95 

Halogenidová výbojka 94÷103 

Lineární záøivka T5 70÷104 

Svìtelné diody a� 140 

Vysokotlaká sodíková výbojka 88÷150 

Nízkotlaká sodíková výbojka 130÷200 
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4 OSVÌTLOVÁNÍ INTERIÉRÙ 
Pøi návrhu svìtelnì-technických parametrù osvìtlení se vychází ze dvou základních kritérií. 

Tìmi jsou zraková pohoda a po�adovaný zrakový výkon [2]. 

Do zrakové pohody jsou zahrnuty i psychologické aspekty a je tak více zatí�ena 
subjektivními pocity u�ivatelù. Upøednostòuje se tak v oddechových a spoleèenských prostorech, 

jakými jsou napøíklad restaurace, kavárny, nebo kulturní domy [2]. 

Zrakový výkon je specifikován fyziologickými aspekty zrakového orgánu a pro jasnì 
definovanou èinnost, zejména pak pracovní, je mìøítkem úroveò osvìtlení [2]. 

Správnì navr�ená svìtelná soustava, která respektuje fyziologické a psychologické aspekty 
organismu a zároveò splòuje souèasné po�adavky na velikost osvìtlení, doká�e v nemalé míøe 
ovlivnit zdravotní stav, únavu a v neposlední øadì kvalitu vykonávané práce [2]. 

4.1 Základní hlediska pro osvìtlování vnitøních prostor 

4.1.1 Rozlo�ení jasù 

Jde o základní mìøítko kvality osvìtlení. Správné rozlo�ení jasù je pro zrakový výkon  
a zrakovou pohodu velmi dùle�itým aspektem. Za optimální pomìr jasu místa pracovního úkonu 
k místu blízkého okolí a vzdáleného okolí je pova�ováno 10:4:3. Vhodného rozlo�ení jasù lze 
dosáhnout správnou úpravou povrchù okolí, jako jsou stìny, stropy, podlahy, nebo nábytek, 

a také vhodnì zvoleným svítidlem [2]. 

K vyvá�enému rozlo�ení jasù okolních povrchù musí být vzaty v potaz jejich èinitele 
odraznosti. Doporuèené hodnoty odraznosti nìkterých prvkù interiéru jsou uvedeny v Tab. 4-1. 

Pro zvý�ení pohody osob a zlep�ení samotné adaptace je dobré volit svìtle ladìné povrchy 
interiérù [2]. 

 

Tab. 4-1: Doporu�ené hodnoty �initele odrazu pro vybrané prvky interiéru [1] 

Odrazná plocha Èinitel odrazu 

Podlaha 0,2÷0,4 

Stìna 0,5÷0,8 

Strop 0,7÷0,9 

Vybrané pøedmìty 0,2÷0,7 

4.1.2 Míra osvìtlenosti 
Míra osvìtlenosti a její rozlo�ení v místì pracovního úkonu je pro ka�dou èinnost dána 

normou, konkrétnì ÈSN EN 12464-1. Norma uvádí velikost osvìtlenosti na srovnávací rovinì, 
která mù�e být horizontální, vertikální, nebo nìjakým zpùsobem naklonìná. Prùmìrná 
osvìtlenost v ka�dém z míst zatí�ených normou nesmí klesnout pod stanovenou mez. Hodnoty 

uvedené v normì platí pro normální zrak. Jsou zde zahrnuty celkové po�adavky na vykonávaný 
zrakový úkol, zraková pohoda, jsou brány v potaz i dlouhodobé zku�enosti a v neposlední øadì  
i bezpeènost a hospodárnost [2]. Nìkteré typické prostory jsou uvedeny v Tab. 4-2. 
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Tab. 4-2: Nejni��í p�ípustné hodnoty udr�ované osv�tlenosti dle normy "SN EN 12464-1[8] 

Em [lx] Prostor a èinnost 
50 Obytné místnosti v bytových prostorech 

100 Skladi�tì a zásobárny 

100 Komunikaèní prostory, chodby a schodi�tì 

100 Vstupní haly 

200 Kantýny, spí�e 

200 �atny, koupelny, toalety a umývárny 

200 Provozní místnosti, rozvodny 

200 Jídelní stùl pro spoleèné stolování v domácnosti 
200 Hledi�tì pøi údr�bì a èi�tìní 
300 Bufet, recepce, pokladna, vrátnice 

300 �atny a maskérny v divadelních prostorech 

300 Jevi�tì - jevi�tní technika 

300 Zku�ebny divadelního pøedstavení 
500 Kanceláøe - psaní, ètení, práce na PC 

500 Konferenèní a zasedací místnost  

750 
Pracovny pro jemné práce, kreslírny, ateliéry, poèítaèová pracovi�tì, 
nároèné o�etøovny, vy�etøovny, laboratoøe 

1500 Pracovny pro velmi jemné práce, rýsovny, ateliéry 

3000 
Pracovny pro mimoøádnì jemné práce v klenotnictví, hodináøství, 
restaurátorství 

7500 

Nejjemnìj�í výroba, nejpøesnìj�í kontrola ve specializovaných 
výrobnách (laboratoøích) bez nebo s omezenou mo�ností pou�ití 
zvìt�ení 

15000 Operaèní sály, ambulance pro speciální zákroky 

 

Pokud není známa velikost a poloha místa zrakového úkolu, lze pova�ovat buïto celé místo 
za oblast pro vykonávání pracovní èinnosti, anebo s rovnomìrností U0 > 0,4 osvìtlit celý prostor 
na hodnotu stanovenou v normì [1]. 

Jestli�e známe parametry prostoru a mù�eme jednoznaènì urèit místo pro vykonávání 
èinností, je dobré tento prostor okolo pracovního místa rozdìlit na dvì zóny. Zóna 

bezprost�edního okolí úkolu, která je definována jako pás o minimální �íøce 0,5 m okolo místa 
úkolu v zorném poli pozorovatele. Dále je definována zóna pozadí úkolu, která je vymezena jako 

prostor pøiléhající k okolí úkolu a má �íøku minimálnì 3 m [1]. Typické hodnoty osvìtleností 
bezprostøedního okolí úkolu viz Tab. 4-3. 

 

Tab. 4-3: Osv�tlenost v bezprost�edním okolí a v pozadí zrakového úkolu [1] 

Osvìtlenost místa 
zrakového úkolu Em [lx] 

Osvìtlenost bezprostøedního 
okolí úkolu Em,bo [lx] 

Osvìtlenost pozadí 
úkolu Em,po [lx] 

!750 500 

1/3 Em,bo 
500 300 

300 200 

200 150 



   

 

22 

Ve vnitøních prostorech se hodnotí nejen velikost osvìtlenosti bezprostøedního okolí a pozadí 
úkolu, ale také rovnomìrnost osvìtlenosti v tìchto okolních prostorech. Dle normy                  
ÈSN EN 12464-1 je rovnomìrnost osvìtlenosti bezprostøedního okolí stanovena na velikost  
 ! " 0,4 a rovnomìrnost v pozadí úkolu je o minimální velikosti  ! " 0,1 [1]. 

Rovnom�rnost osv�tlení je definována jako pomìr nejni��í osvìtlenosti mìøeného prostoru 

#$%& k osvìtlenosti prùmìrné #'( [7]: 

  ! = 
)*+-

)./
  

(4. 1) 

Pro kontrolu osvìtlenosti zrakového úkolu, bezprostøedního okolí a pozadí úkolu musí být 

vytvoøena sí� kontrolních bodù. Je upøednostòována ètvercová sí�, kdy pomìr délky a �íøky 
buòky sítì musí být mezi 0,5 a 2 a zároveò maximální rozmìr buòky p musí být [8]: 

 2 = 0,3 5 6789:; <  (4. 2) 

  kde           ! 10 

            "  je del�í rozmìr plochy (m) 

4.1.3 Oslnìní 
Oslnìní je stav, pøi kterém je sítnice vystavena k daleko vy��ímu jasu, ne� na který je 

aktuálnì adaptována. Oslnìní má neblahý úèinek na zrakovou pohodu a na úroveò zrakového 
výkonu. Je tedy nutné uèinit takové opatøení, aby k oslnìní nedocházelo vùbec, anebo jen 
výjimeènì. K omezení oslnìní se pou�ívají rùzná clonítka, antireflexní úpravy povrchù svítidel, 
polarizace svìtla a dal�í. Problémem v�ech tìchto opatøení je sní�ení úèinnosti svìtelné soustavy 

[1]. 

Rozli�ujeme nìkolik druhù oslnìní viz Obr. 4-1. P�ímé osln�ní je zpùsobeno, jak u� z názvu 
vyplývá, pøímo svìtelným zdrojem. Nep�ímé osln�ní je zpùsobeno odrazem zdrojù svìtla od 
lesklých ploch nábytku, stropù, stìn, nebo podlahy. Dále mù�e docházet k osln�ní p�echodovému, 

které vzniká pøi pøechodu z tmav�ího prostøedí do prostøedí svìtlej�ího a naopak. Nejèastìji  
se v�ak setkáváme s tzv. osln�ním kontrastem, které vzniká tím zpùsobem, �e v zorném poli 
pozorovatele jsou zdroje s vy��í hodnotou jasu v porovnání s jasem, na který je sítnice 
adaptována [1]. 

 

Obr. 4-1: (C)-osln�ní p�ímé; (B)-bez osln�ní (v po�ádku); (A)-osln�ní nep�ímé [15] 
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4.2 Osvìtlovací soustava 

Osvìtlovací soustava je soubor osvìtlovacích prostøedkù, tj. zdroje svìtla a svítidla vèetnì 
ovládání. Osvìtlovací soustava se navrhuje tak, aby bylo mo�no docílit po�adované zrakové 
pohody, zrakového výkonu, a to pøi splnìní co nejvy��í mo�né spolehlivosti a bezpeènosti a za co 
nejni��ích finanèních prostøedkù. 

Osvìtlovací soustava se dle zdroje svìtla dìlí na denní osv�tlení, um�lé osv�tlení a sdru�ené 

osv�tlení, které spojuje oba pøedchozí typy [2].  

4.2.1 Osvìtlení obytných prostor 

Denní osvìtlení 

Pøístup denního svìtla do interiérù se øe�í ji� v rané fázi stavebního projektu. Podle velikosti 
zpøístupnìného svìtla do interiéru se rozli�ují prostory bez denního osvìtlení a prostory s denním 
osvìtlením [2].  

Pro øe�ení zrakovì nároèných èinností musí být v ka�dé z místností dostateènì velká zóna 
s denním osvìtlením o takové intenzitì, kterou pøedepisuje norma. Dolní hrana okna by nemìla 
být vý�e ne� 1,2 m, èím� by mìl být zaji�tìn výhled do venkovního prostøedí i sedícím osobám. 
Horní hrana prùhledné okenní èásti by mìla být vý�e ne� 1,8 m, èím� by mìl být umo�nìn výhled 
i stojícím osobám. Zároveò by osoba sedící uprostøed místnosti mìla stále vidìt na oblohu [2]. 

V centrech mìsta, na sídli�tích nebo pøi rekonstrukci stávajících objektù není v�dy reálné 
dodr�et stanovené hodnoty denní osvìtlenosti. Mù�e to být zapøíèinìno jednak zastínìním  
od okolí, nebo nemo�ností vìt�ích stavebních úprav stávajících objektù, které by vedly k nápravì. 
V�dy je ale tøeba vyu�ít v�ech mo�ností, které by vedly alespoò k èásteèné eliminaci �patnì 

nasvìtleného interiéru denním osvìtlením. Jak bylo vícekrát zmínìno, pøirozené denní svìtlo by 
mìlo být v�dy primárním zdrojem osvìtlení interiéru [2]. 

 

Umìlé osvìtlení 

Vstupní prostory nejsou pro návrh osvìtlení vùbec jednoduché. Pokud je z nich pøímý vstup 
do exteriéru, vznikají zde velké rozdíly jasù. Mù�e dojít k oslnìní. Pøes den by mìl být vstupní 
prostor dostateènì nasvìtlen, aby byl pøechod mezi jasem exteriéru a interiéru co nejplynulej�í. 
V noci by to mìlo být pøesnì naopak. Vstup by mìl být nasvìtlen jen decentnì [2]. 

Chodby a schodi�t� jsou dal�í èásti interiéru, které jsou, co se týèe osvìtlení, èasto 
zanedbávány. Chodby by mìly být nasvìtleny obdobnì jako vstupy. Je tøeba upozornit na 
osvìtlení schodi�tì. Èasto se chybnì osvìtluje pouze jedním svítidlem v horní èásti, pøitom by 
mìlo být osvìtleno rovnomìrnì po celé jeho délce. Je dobré pøidat je�tì minimálnì jedno,  
nebo i více svítidel na stìny spodní èásti schodi�tì [2]. 

Sanitární prostory � i zde je tøeba dodr�et pøedepsané osvìtlení. Musíme respektovat 
bezpeènostní pøedpisy a pou�ívat jen povolená svítidla s pøedepsaným krytím. Je tøeba dbát na 
správné umístìní. Zrcadlo je vhodné nasvítit podél v�ech stran, nebo alespoò podél boèních hran. 
Pøi osvìtlení toalety je tøeba myslet na ètenáøe a svítidlo umístit nejlépe v ose nad dveøe nebo na 
strop [2]. 

Lo�nice � osvìtlení v lo�nici má poskytnout základní orientaci. Pokud je souèástí lo�nice  
i �atní skøíò, je v této èásti vhodné zvý�it intenzitu za pou�ití smìrovatelných svítidel [2]. 
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D�tský pokoj je vhodné nasvìtlit rovnomìrnì v celém prostoru. Nikdy není jasné, které místo 
si dítì vybere ke svým hrám. Pracovní stolek by se mìl osvìtlit samostatným svítidlem, to samé 
platí pro noèní stolek. Dìtský pokoj má jedno specifiko navíc. Svítidla se clonou mù�ou být 
nastaveny tak, aby neoslòovala osoby dospìlého vzrùstu, nicménì u dìtí a v�eobecnì lidí malého 
vzrùstu je úhel mezi svìtelným zdrojem a zrakem jiný a mù�e vznikat oslnìní. Je dobré  
se takových svítidel vyvarovat a volit pøednostnì svítidla uzavøená [2]. 

Obývací pokoj � osvìtlení je tøeba pøizpùsobit rùzným èinnostem a na nì kladeným 
po�adavkùm. Hlavní svítidlo je nutno doplnit nìkolika pomocnými, a� u� stojanovými,  
nebo nástìnnými. Konferenèní stolek lze nasvítit spu�tìným svítidlem. Svítidlo by nemìlo být 
pøíli� nízko, aby nedo�lo k pøímému styku se vstávající osobou z køesla a aby nepøeká�elo proti 

sobì sedícím ve vzájemném výhledu. Èastou chybou je sledování televize v úplné tmì. 
Zpùsobuje to únavu oèí a mù�e to zapøíèinit zdravotní potí�e. Je vhodné osvìtlit alespoò prostor 
za obrazovkou [2]. 

Dílna a pracovna jsou místa, kde se oèekává pøesnì daný zrakový úkol a tomu by mìla 
odpovídat i intenzita osvìtlení. Je dùle�ité dbát na osvìtlení bezprostøedního okolí a pozadí tak, 

jak je uvedeno v kapitole 4.1.2. Pracovní stùl je vhodné doplnit stojanovým svítidlem 
s pohyblivým kloubem pro pøesné a úèinné smìrování svìtla [2]. 

Kuchyn� je místem se zvý�enými nároky na zrakovou práci. Pracovní deska by mìla být 
osvìtlena samostatným svítidlem, které je umístìno pod horní èástí kuchyòské linky. Je vhodné, 
aby bylo dobøe vidìt na plotny sporáku, k èemu� by mìlo slou�it svítidlo umístìné v digestoøi. 
Ne v�dy tomu bohu�el tak je a je tøeba dát i na to pøi výbìru pozor [2]. 

Jídelna � zde je vhodné dostateènì osvìtlit jídelní stùl. Pøíhodné je pou�ití spu�tìného 
svítidla. Opìt je tøeba dát si pozor na jeho vý�ku [2]. Pøíklad osvìtlení jídelního stolu viz Obr. 4-2 

 

 

Obr. 4-2: Správné osv�tlení jídelního stolu [16] 
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4.2.2 Osvìtlování sportovi�� 

Problematika osvìtlení sportovi�tì je pomìrnì slo�itá. V návrhu osvìtlení musejí být 
zakomponovány po�adavky sportujících, rozhodèích a také divákù. Osvìtlování sportovi�� je 
vìnována samostatná norma ÈSN EN 12193, kde jsou ve�kerá specifika této tématiky. 

Hrací plocha � nejvìt�í problém pøi návrhu osvìtlení se vìt�inou skýtá v po�adavku na 
víceúèelnost sportovi�tì. To pøiná�í nemalé komplikace. Ka�dý druh sportu, a dokonce ka�dá 
úroveò, má své pøedepsané normativní specifika. Ty jsou platné pro hrací plochu se srovnávací 
rovinou v úrovni hracího povrchu. Osvìtlenost celé plochy pak musí být o velikosti 75 % 

osvìtlenosti hrací plochy [2], [9]. 

Po�adované svìtelnì-technické parametry jsou seøazeny podle výkonnostních kategorií, 
druhu sportu, divácké vzdálenosti a náv�tìvnosti v Tab. 4-5, Tab. 4-6 a Tab. 4-7. V závislosti na 

sportovní úrovni jsou rozdìleny do osvìtlovacích tøíd viz Tab. 4-4 [9]. Nìkteré asociace jako je 
tøeba FIFA, IIHF, nebo ITF mají své specifika na osvìtlenost, rovnomìrnost osvìtlení a dal�í. 
Tyto specifika jsou nadøazena národním normám [1], [9]. 

 

Tab. 4-4: T�ídy osv�tlení pro osv�tlení sportovi�� [9] 

Tøída I Soutì�e na nejvy��í úrovni, velké pozorovací vzdálenosti, vysoká náv�tìvnost 
Tøída 

II 

Soutì�e støední úrovnì (krajské), støední pozorovací vzdálenosti, støednì velká 
náv�tìvnost 

Tøída 
III 

Soutì�e nízké úrovnì (místní malé kluby), bez divácké úèasti, bì�ný pohyb a tìlesná 
výchova 

 

Tab. 4-5: Osv�tlenosti osv�tlovacích t�íd sportovi�t� pro badminton [9] 

Sport Badminton 

Tøída osvìtlení 
Osvìtlenost Rovnomìrnost Index podání barev 

Em, vod [lx] U0, vod [lx] Ra [-] 

Tøída I 750 0,7 60 

Tøída II 500 0,7 60 

Tøída III 300 0,7 20 

 

Tab. 4-6: Osv�tlenosti osv�tlovacích t�íd sportovi�t� pro sálový fotbal, florbal, házenou  
a volejbal [9] 

Sport Sálový fotbal, Florbal, Házená, Volejbal 

Tøída osvìtlení 
Osvìtlenost Rovnomìrnost Index podání barev 

Em, vod [lx] U0, vod [lx] Ra [-] 

Tøída I 750 0,7 60 

Tøída II 500 0,7 60 

Tøída III 200 0,5 20 
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Tab. 4-7: Osv�tlenosti osv�tlovacích t!íd sportovi�t� pro tenis [9] 

Sport Tenis 

Tøída osvìtlení 
Osvìtlenost Rovnomìrnost Index podání barev 

Em, vod [lx] U0, vod [lx] Ra [-] 

Tøída I 500 0,7 60 

Tøída II 300 0,7 60 

Tøída III 200 0,6 20 

 

K osvìtlení sportovi�� je mo�no pou�ít jak denního, tak umìlého osvìtlení. Pou�ití denního 
svìtla k osvìtlení sportovních hal, které jsou vyu�ívány celý den, dává smysl. Av�ak dùle�ité a na 

prvním místì stále je, aby nedo�lo k pøíli�nému oslòování sportovcù, rozhodèích, ani osazenstva 
v publiku [1]. 

Osv�tlení divácké zóny by mìlo být ni��í, aby nebyli hráèi ru�eni. Norma udává pouze 
skuteènost, �e je potøeba brát zøetel pøedev�ím na zrakovou pohodu diváka a minimální 
osvìtlenost by nemìla být ni��í, jak 10 lx. Nicménì osvìtlení by mìlo být na takové úrovni,  
aby umo�nilo bezpeèný odchod i pøíchod diváka. Divák by mìl být bez vìt�ích potí�í schopen 
rozli�ovat jednotlivé hráèe, jejich pohyb, pohyb míèe (puku, kornoutu apod.). Na diváka by 
nemìlo pùsobit vícero oslòujících zdrojù a jasových pøechodù [9]. 

Televizní p�enosy mají daleko vy��í nároky na osvìtlenost, zejména na tu vertikální. Je nutné 
zajistit kvalitní rozli�ení jak na daleké zábìry, tak i na blízké detaily. V�dy závisí na rychlosti 
sportovní èinnosti a na vzdálenosti mezi kamerou a snímaným objektem a takté� na úhlu snímání. 
Jeliko� se s televizními pøenosy uva�uje spí�e a� v nejvy��í tøídì, kde se jedná zpravidla  

o sportovní klání na profesionální úrovni, jsou po�adavky na TV pøenosy posuzovány víceménì 
individuálnì [1].  

 

Obr. 4-3: Osv�tlení haly mí�ových sport� Brno, Bohunice [17] 
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Pro ovìøení úrovnì osvìtlení osvìtlovací soustavou je nutno provést mìøení pøímo na místì. 
Ve víceúèelovém sportovi�ti, kde je celková hrací plocha rozèlenìna na více dílèích ploch, které 
pøíslu�í smìrnicím daného sportu, mù�e být mìøení provedeno na celé této plo�e. Nicménì 
kontrola by mìla probìhnout i pro ka�dou dílèí plochu zvlá��. Rozèlenìní mìøících bodù dané 
plochy se urèuje stejným zpùsobem, jako v kapitole 4.1.2.  Jeliko� by sí� pro mìøení podle 

výpoètu z kapitoly 4.1.2 vedla k velkému poètu mìøících bodù, je mo�no po dohodì mezi 
projektantem a investorem poèet bodù v mìøící síti sní�it. Poèty bodù pro vytypované hrací 
plochy, které doporuèuje norma, jsou uvedeny v Tab. 4-8 [9]. 

 

Tab. 4-8: Doporu�ené hodnoty m��ících bod� k vytipovaným hracím plochám [9] 

Sport 
Plocha Po�et bod� 

Délka [m] �í!ka [m] Délka �í!ka 

Florbal 40 20 9 7 

Volejbal 24 15 13 9 

Sálový fotbal 30 - 40 18,5 - 20 13 - 15 9 

Tenis 36 18 15 7 

Házená 40 20 15 7 

Badminton 13,4 6,1 11 5 

4.2.3 Nouzové osvìtlení 
Nouzové osvìtlení, jak u� název napovídá sám, je zøizováno pro pøípad výpadku elektrické 

energie a s tím souvisejícího výpadku osvìtlení urèeného pro normální provoz. Napájecí zdroj 
nouzového osvìtlení musí být tedy nezávislý na zdroji, který napájí osvìtlení normální [10], [11]. 

Nouzové osvìtlení se dále rozdìluje do kategorií viz Obr. 4-4. 

 

Obr. 4-4: �len�ní nouzových svítidel [10]  
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Náhradní osvìtlení 

Jedním z druhù nouzového osvìtlení je osvìtlení náhradní, které zaruèuje pokraèování 
v dosavadní èinnosti bez podstatnìj�ích zmìn. V pøípadì sní�ené hladiny osvìtlenosti náhradního 
osvìtlení oproti hodnotì pøedepsané normou, mù�e být toto pou�ito pouze pro dokonèení,  
nebo pøeru�ení prací [11]. 

Nouzové únikové osvìtlení 

Stì�ejním úkolem nouzového únikového osvìtlení je umo�nìní bezpeèného opu�tìní 
prostoru posti�eného výpadkem normálního osvìtlení. Nouzové osvìtlení musí být spu�tìno 
nejen pøi úplném výpadku elektrické energie, ale také pøi dílèím výpadku napøíklad v jednom 

z koncových obvodù [11].  

Nouzové únikové osvìtlení je mo�no rozdìlit na dal�í dílèí typy viz dále. 

Nouzové osv�tlení únikových cest, jeho� úkolem je co nejvíce zjednodu�it bezpeèné opu�tìní 
prostoru. Vytváøí vhodné podmínky pro urèení správného smìru únikové cesty a zabezpeèuje 
pou�itelnost a dosa�itelnost prostøedkù pro po�ární ochranu [10], [11]. 

Protipanické osv�tlení se pou�ívá zejména ve veøejných prostorech, kde nejsou vybudovány 
chránìné únikové cesty. Mezi takové prostory øadíme napøíklad sportovní a nádra�ní haly, 

taneèní sály, nástupi�tì metra, divadelní hledi�tì a dal�í místa s vìt�ím výskytem osob. Úèelem je 
zamezit mo�nému vzniku paniky a umo�nit bezpeèné opu�tìní prostoru smìrem k chránìným 
únikovým cestám. Smìr nouzového svìtla má být veden dolù k podlaze a nutné je také osvìtlit 
v�echny pøeká�ky do 2 m vý�ky nad touto pracovní rovinou [10], [11]. 

Vodorovná osvìtlenost v úrovni podlahy pøi pou�ití protipanického osvìtlení se nesmí sní�it 
pod hodnotu 0,5 lx. V obvodovém pásu o �íøce 0,5 m této hodnoty dosáhnout nemusíme, ov�em 
pomìr maximální a minimální osvìtlenosti nesmí být vy��í jak 40:1. Doba, po kterou musí být 
protipanické osvìtlení v pøípadì výpadku provozuschopné nesmí být ni��í jak 1 hodina. Dále je 
stanovená maximální doba nábìhu a to 5 sekund pro 50 % výkonu a 1 minuta pro 100 % výkonu 

[10], [11]. 

Nouzové osv�tlení prostor s velkým rizikem � jeho úèelem je napomáhat bezpeènosti osob  

v nebezpeèných situacích, nebo procesech. Mìlo by umo�nit øádné dokonèení aktuální èinnosti 

vedené pro zaji�tìní bezpeènosti ostatních osob, které se nachází v inkriminovaném místì. 

Zmatky a úzkost osob mù�e být zmírnìna vhodným umístìním smìrových bezpeènostních 

znaèek ukazujících cestu ven z ohro�ení [10], [11].  

V prostorech zaøazených do kategorie rizikových se nesmí osvìtlenost sní�it pod 10 % 

osvìtlenosti dané srovnávací roviny a dané èinnosti pøi normálním provozu, minimálnì v�ak     

15 lx. Rovnomìrnost nouzového osvìtlení v rizikových prostorech nesmí být ni��í ne� 0,1. 

Minimální doba svícení musí být rovna dobì trvání nebezpeèí pro osoby [10], [11]. 

Bezpe!nostní zna!ky � øadíme zde znaèky únikových východù, smìrové znaèky únikových 

cest a dal�í bezpeènostní znaèení, které je pøi hodnocení rizika shledáno jako dùle�ité, aby bylo 

v pøípadì nouze osvìtleno. Osvìtlení mù�e být jak vnìj�ím svítidlem, tak i vnitøním zdrojem. 

Minimální doba je u obou pøípadù stejná a to 1 h. Minimální jas plochy bezpeènostní barvy musí 

být 2 cd/m2, pøièem� pomìr maximální a minimálního jasu nesmí pøesáhnout 10:1. Rychlost 

nábìhu osvìtlení bezpeènostního znaèení musí být minimálnì 5 s na 50 % výkonu a 60 s na     

100 % výkonu [10], [11].  
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II. PRAKTICKÁ ÈÁST 

5 ANALÝZA SOUÈASNÉHO OSVÌTLENÍ SOKOLOVNY 
Objekt sokolovny se nachází v obci Moravský Písek. Jedná se o stavbu z 30. let 20. století  

a svého èasu mìla u�itný prostor o celkové vý�i 3700 m3. Jak doba plynula, zvìt�oval se  
i samotný objekt k potøebám tehdej�ích sokolù. Souèasnou podobu dostala sokolovna v 60. letech 

20. století a u�itný objem narostl na necelých 7000 m3. Na Obr. 5-1 je venkovní pohled na 

souèasný stav sokolovny. 

Sokolovna má 3 podla�í, z toho 2 nadzemní a 1 podzemní.  

Podzemní podla�í je rozdìleno na dvì èásti. V první èásti je technická místnost � kotelna, 

druhou èást zabírá bar nazývaný Peklo. Sklepní prostory nejsou mezi sebou vzájemnì propojeny. 

Pøízemí je rozèlenìno do tøí sektorù, které jsou vzájemnì propojeny. V prvním se nachází 
vstup, vestibul, sociální zaøízení, bufet, dvì �atny a kuchynì. V druhém je velký sál spolu 
s pódiem a dále men�í tìlocvièna. V posledním sektoru jsou skladové prostory. 

První patro je takté� rozdìleno, a to na dvì èásti, které nejsou spojené. Nachází se zde 
kanceláø, klubovna, bývalá místnost pro osvìtlovaèe a vstup na balkón ve velkém sálu. V dal�í 
èásti má místní kapela zku�ebnu. 

 

 

Obr. 5-1: Sokolovna v Moravském Písku 
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5.1 Osvìtlenost objektu 

V objektu bylo provedeno mìøení umìlého osvìtlení velkého sálu a tìlocvièny, a to na 

pøedpokládané hrací plo�e. Na mìøení nemìlo vliv denní svìtlo, probíhalo v pozdních veèerních 
hodinách. 

Ve velkém sále bylo provedeno 32 mìøení a to ve ètvercové síti s délkou strany 1,8 m. 

Maximální namìøená hodnota byla EVmax,sál = 174 lx, naopak nejni��í namìøená hodnota byla 
EVmin,sál = 96 lx. Z namìøených hodnot byla vypoètena prùmìrná osvìtlenost: 

 !"#,$á% =
&  '
()
'*+

32
=
4396

32
= 137,375-lx 

a následnì rovnomìrnost osvìtlení: 

./!,$á% =
 !0'8,$á%

 !"#,$á%

=
96

137,375
= :,7 

Stejným postupem bylo provedeno mìøení osvìtlenosti v tìlocviènì. Následnì pak výpoèet 
prùmìrné osvìtlenosti a rovnomìrnosti osvìtlení s výsledky  !"#,;<% = 67,9-lx s rovnomìrností 
./!,;<% = :,74. 

Pokud objekt zaøadíme do nejni��í osvìtlovací tøídy pro sportovi�tì, tedy tøídy III, tak podle 

normy ÈSN EN 12193, viz kapitola 4.2.2, sál ani tìlocvièna nesplòují po�adavky na osvìtlení 
vodorovné roviny pro soutì�e nízké úrovnì (místní malé kluby) bez divácké úèasti a dále pro 

bì�ný pohyb ani tìlesnou výchovu. 

V nìkterých dal�ích místnostech bylo provedeno orientaèní mìøení, aby bylo mo�né vytvoøit 
co nejreálnìj�í model stávajícího stavu sokolovny. Mìøení probíhalo vìt�inou pøímo pod 
instalovanými svítidly, nebo v jejich blízkosti. Namìøené hodnoty jsou sestaveny v následující 
tabulce Tab. 5-1. 

 

Tab. 5-1: Orienta�n� nam��ené hodnoty osv�tlenosti ve vytipovaných místech sokolovny 

Místnost Eorient. [lx] 

Kabinka na pánském WC 5 

Umyvadlo na pánském WC 27 

Podlaha u pisoárù na pánském WC 27 

Chodba na pánském WC 16 

Kuøárna 142 

Vstup 19 

Vestibul 21 

Chodba 15 

Schodi�tì 14 

Sklad 1 27 

Sklad 2 92 

Klubovna-pod záøivkou 97 

Klubovna-uprostøed 17 

Klubovna-u plátna 10 

Podesta na schodi�ti 9 
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5.2 Poèítaèový model stávajícího stavu 

K vytvoøení a nasimulování poèítaèového modelu lze pou�ít hned nìkolik softwarù. Za 

zmínku stojí napøíklad DIALux, WILS nebo RELUX. V rámci práce bylo provedeno testování  
v programech Dialux, Dialuxu Evo a Relux. Je nutno øíct, �e ka�dý ze softwarù má nìco svého, 
co u�ivatel pøi práci ocení a co pak u konkurence hledá naopak marnì. Nakonec po 

nìkolikatýdenním testování byl pro vytváøení simulace zvolen program Relux, jako kompromis 

mezi u�ivatelskou jednoduchostí a mno�stvím rùzných �vychytávek�. 

Obec Moravský Písek dala k dispozici výkres stávajícího stavu sokolovny, ze kterého bylo 

pøi tvorbì modelu vycházeno. Pùdorys byl upraven pro import do programu Relux a na jeho 

základì byla zapoèata �stavba� sokolovny v trojrozmìrném poèítaèovém prostoru. Ne jedenkrát 
vznikly problémy s vymodelováním nìkterých prvkù, které si vynutily urèitou improvizaci. 
Nicménì právì díky tìmto problémùm bylo proniknuto opravdu hluboko do problematiky 

modelování a tvorba modelu stávajícího stavu splnila oèekávání v podobì získaných zku�eností 
pro následnou tvorbu nového návrhu. 

 Druhým krokem, po vytvoøení poèítaèové simulace prostoru sokolovny, bylo do tohoto 

modelu osadit svítidla. Vìt�ina výrobcù nabízí ke svým výrobkùm knihovny s daty, které 
obsahují svìtelné køivky jimi vyrábìných svítidel. Na základì tìchto dat pak doká�í programy, 
jako Relux, nebo Dialux, nasimulovat osvìtlení prostoru právì zvoleným svítidlem. Ov�em 
v souèasné dobì se ji� nevyrábìjí svítidla, jimi� je sokolovna reálnì osazena, a tak bylo nutné 

hledat náhrady, které by se svými køivkami co nejvíce pøiblí�ily vlastnostem skuteènì osazených 

svítidel. Zpùsob, jakým byla testována vìrohodnost zvolených svítidel do simulace, byl 

v podstatì stejný, jaký byl pou�it pøi mìøení v sokolovnì. Ve velkém sále a v tìlocviènì byla 

vytvoøena výpoètová (srovnávací) rovina v pøedpokládaném hracím poli, kde bylo i reálnì 
mìøeno. Výsledek výpoètu v Reluxu by se tak mìl co nejvíce pøiblí�it výsledku, jen� byl 

v pøedcházející kapitole vypoèten. V místnostech, kde probìhlo pouze orientaèní mìøení, byly 

vytvoøeny malé bodové srovnávací roviny, které pøedstavovaly imaginární luxmetr. Tyto roviny 

byly umístìny pøesnì do míst, ve kterých se v sokolovnì mìøilo. Poté u� byly jen porovnávány 

hodnoty namìøené ve skuteènosti s hodnotami vypoètenými v programu Relux. Metodou  

pokus-omyl, kdy byly nìkolikrát vymìnìny svítidla za jiné a znova pøepoèítávána nová 

osvìtlenost, se podaøilo dopracovat a� k finálovému modelu. 

Dle namìøených hodnot a hodnot vypoètených programem Relux bylo shledáno, �e se model 

zdaøil a pøibli�uje se realitì. Na následující sérii obrázkù jsou vyobrazeny stì�ejní èásti objektu 

vymodelované v programu Relux v porovnání se skuteèností. 
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Obr. 5-2: Velký sál - skute�nost / model 
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Obr. 5-3: T�locvi�na - skute�nost / model 
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Obr. 5-4: Vestibul - skute�nost / model 
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5.3 Rozlo�ení jasù 

Pomocí fotek vytvoøených pøes digitální zrcadlovku se speciální èoèkou a programu 

LumiDISP bylo vytvoøeno reálné rozlo�ení jasù v nìkterých místnostech sokolovny. Rozlo�ení 
jasù lze zobrazit i v programu Relux a tak budou tyto vytipované místnosti vzájemnì porovnány 

pro posouzení vìrnosti modelu. 

V místnostech s èastým pohybem osob, jako je sál, tìlocvièna, nebo vestibul bylo rozlo�ení 
jasù v poøádku a nedocházelo zde ke vzniku nepøíjemného oslnìní. Na Obr. 5-5 je vyobrazeno 

rozlo�ení v sále jak ve skuteènosti, tak i v simulaci. 

 

 

Obr. 5-5:Rozlo�ení jas! v sále - skute"nost / model 



   

 

36 

Klubovna ve 2. nadzemním podla�í je na tom podstatnì hùøe. Osvìtlení zde je øe�eno velmi 
�patnì a vystaèí maximálnì na orientaci v prostoru. Pro zlep�ení situace je zde dodateènì pøidáno 
záøivkové svítidlo, které je spu�tìno do vý�ky 2 metry nad podlahou, co� je opìt �patné øe�ení. 
Jednak není umístìno ve støedu pokoje, ale u jedné z obvodových zdí a dále je spu�tìno pøibli�nì 
v úrovni oèí. To má za následek velký rozdíl mezi jasem svítidla a okolím a vzniká oslnìní. V�e 
je patrno na Obr. 5-6, kde lze opìt porovnat rozlo�ení jasu mezi skuteèností a modelem. 

 

 

Obr. 5-6: Rozlo�ení jas� v klubovn! � skute"nost / model 

 

Schodi�tì v pøední èásti budovy spojující vestibul s 2. nadzemním podla�ím je také 
nevyhovující. Svítidlo je umístìno v horní èásti schodi�tì ve vý�ce 2,5 metru nad podestou. 
Jednak je nevyhovující z pohledu výsledné osvìtlenosti a dále také z hlediska oslnìní. Svítidlo je 

umístìno na stìnì jen o nìco vý�, ne� je úroveò oèí, a navíc svítí pøed sebe, namísto dolù na 
schodi�tì. Vysoký jas svítidla v konfrontaci s velmi nízkou hodnotou jasu okolí mù�e v pøípadì 
pohledu lehce vzhùru zapøíèinit oslnìní, které mù�e na schodi�ti pøivodit pád s vá�nými 
zranìními. Situace je zobrazena na Obr. 5-7, opìt také v pøímém porovnání s modelem. 
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Obr. 5-7: Rozlo�ení jas� na schodi�ti � skute�nost / model 

Rozlo�ení jasù v sokolovnì celkovì odpovídá roku výstavby a tehdej�í architektuøe,  
kdy se je�tì nebral takový zøetel na kvalitu osvìtlení. V mnoha místnostech je osvìtlení øe�eno 
malým poètem svítidel, které nedostateènì osvìtlují celý prostor. Vzniká mnoho tmavých míst 
v konfrontaci s nasvìtlenými místy pøímo pod a v blízkém okolí svítidel a následnì pak mù�e 
docházet k oslòování u�ivatelù sokolovny. 
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5.4 Zhodnocení stávajícího stavu 

Pro zhodnocení souèasného stavu byl pou�it vytvoøený model v programu Relux. 

V následující tabulce Tab. 5-2 jsou seøazeny hodnoty osvìtleností a rovnomìrností osvìtlení pro 
jednotlivé místnosti. Èervenì jsou pak oznaèeny hodnoty, které jsou ni��í, ne�-li udává norma                
ÈSN EN 12464-1 a ÈSN EN 12193. 

 

Tab. 5-2: Zhodnocení osv�tlenosti v sokolovn� dle výpo�t" programu Relux 

Místnost Em,relux [lx] U0,relux 

vestibul 51 0,28 

chodba 29 0,38 

kuøárna 115 0,69 

WC mu�i 11 0,31 

WC �eny 15 0,45 

�atna1 76 0,54 

�atna2 87 0,51 

sprcha 89 0,18 

schodi�tì 14 0,78 

klubovna 27 0,36 

zasedací místnost 148 0,39 

kanceláø 134 0,31 

sál 144 0,77 

tìlocvièna 74 0,68 

 

Pokud bychom mìli zhodnotit objekt po stranì kvality osvìtlovací soustavy, mù�eme 
bohu�el jen konstatovat, �e je v nevyhovujícím stavu. Díváme-li se na sokolovnu skrze souèasné 
normy, �ádnou z místností bychom nemohli shledat za správnì nasvìtlenou. Je ale potøeba zmínit 
fakt, �e se jedná o osvìtlovací soustavu z 60. let, kdy kvalita osvìtlení vnitøních prostor nemìla 
takovou váhu, jako je tomu dnes. Model prvního patra souèasného stavu osvìtlení viz Obr. 5-8. 

 

Obr. 5-8: Model prvního podla�í sou�asného stavu sokolovny 
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6 NÁVRH NOVÉ OSVÌTLOVACÍ SOUSTAVY 
Jeliko� se obec Moravský Písek chystá na celkovou rekonstrukci sokolovny, není vhodnìj�í 

pøíle�itosti na vytvoøení návrhu nové osvìtlovací soustavy ne� teï. 

Obec spolupracuje s panem architektem Ondraèkou, který ji� navrhl nìkolik variant  
a mo�ností, jak by bylo nejlep�í sokolovnu zrekonstruovat. Tyto varianty byly pøedstaveny 
obecnímu výboru a veøejnosti na schùzi, na které jsem byl pøítomen. Probìhla zde dlouhá 
diskuze, na jejím� konci bylo zøejmé, jakou cestou by se mìl projekt ubírat. Po domluvì s panem 

architektem byly poskytnuty výkresy se studií nové sokolovny, na jejich� základech byl vytváøen 

nový návrh osvìtlovací soustavy. 

6.1 Nové rozèlenìní sokolovny 

Na zaèátku projde sokolovna rozsáhlou demolicí. Bude shozena kompletnì zadní èást,  
tzn. skladové prostory, spolu se zku�ebnou ve druhém patøe a dále pak toalety s kuøárnou v pøední 
èásti. Poté bude následovat rekonstrukce zbylé pøední èásti, tìlocvièny, sálu a výstavba nové 
zadní èásti spolu s bytem pro správce.  

V rámci rekonstrukce vznikne v pøední èásti velká �atna pro hosty, dva sklady a prostorný 
vestibul spolu s chodbou. V patøe se daleko více otevøe balkón, který se zpøístupní veøejnosti, 
zrekonstruuje se kanceláø se zasedací místností, osvìtlovaèská kabina a klubovna. Tìlocvièna  
se lehce prodlou�í, v sále se shodí rovný strop a pøizná se pùvodní vazba støechy. V zadní èásti  
se vystaví nové �atny pro mu�e a �eny spolu se sprchami, toaletami, kuchyní a barem 

s posezením. Nakonec bude k objektu je�tì pøistavìn byt správce o dispozici 2+kk. 

6.2 Návrh osvìtlovací soustavy 

Výbìr výrobce svítidel smìøoval pøedev�ím mezi tuzemské firmy. Pøevá�nou vìt�inu svítidel 
tvoøí výrobky dvou èeských výrobcù. 

První firmou je spoleènost Lucis, celoevropsky uznávaný výrobce interiérových designových 
svítidel. Jejich svítidla se vyznaèují pøedev�ím vysokou kvalitou, neotøelým designem  
a originalitou. Spoleènost klade dùraz na zachování a rozvoj èeského skláøství, výroba svítidel je 
smìøována k pøedním èeským skláøùm. 

Druhou vybranou spoleèností je firma Vyrtych. Tento výrobce se mimo jiné vyznaèuje 
výrobou svítidel s vysokým stupnìm ochrany proti vniknutí prachu a vody, svítidel do prostor 
s vysokým rizikem mechanického po�kození, dále pro prostory s rizikem výbuchu a také 
napøíklad i do prostorù s extrémními teplotami okolí. 

Divadelní osvìtlení bude zastoupeno nìmeckou rodinnou firmou Thomann, zabývající se jak 
divadelním a hudebním osvìtlením, tak i hudebními nástroji a hudbì obecnì. 

Led pásky jsou od výrobce McLed, dceøiné spoleènosti èeské firmy Schmachtl CZ. 

Pohybová èidla pro jednoduché spínání jsou od firmy B.E.G. Luxomat, která se zabývá 
výrobou nejen pohybových a pøítomnostních detektorù, ale také soumrakových èidel, svítidel, 
inteligentních systému øízení a softwarem.  

 Inteligentní øízení osvìtlení bude sestaveno výrobky finské firmy Helvar, která se øadí mezi 
pøední svìtové výrobce zabývající se ovládáním a øízením svítidel v návaznosti na zvý�ení 
energetické úèinnosti a sní�ení nákladù. 
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Technická data v�ech zvolených prvkù navrhnuté osvìtlovací soustavy jsou k shlédnutí 
v Pøíloze C. Vypoètené osvìtlenosti a rovnomìrnosti osvìtlení v programu Relux viz Pøíloha D. 
Na Obr. 6-1 je mo�né vidìt model prvního podla�í navrhnuté osvìtlovací soustavy sokolovny. 

 

Obr. 6-1: Model prvního podla�í navrhnuté osv�tlovací soustavy sokolovny 

6.2.1 Pøední èást � pøízemí 
V pøední èásti sokolovny je uva�ováno se sádrokartonovou, nebo kazetovou konstrukcí 

stropu, proto je zde zvolen zapu�tìný typ svítidel. Rozlo�ení svítidel, èidel a ostatních prvkù 
osvìtlovací soustavy, vèetnì èlenìní místností, viz Pøíloha A.1. 

Vstup 

Ve vstupu je navrhnuto jedno svítidlo Vyrtych Bandog3-218 (C1), osazené kompaktními 
záøivkami o výkonu 2x18 W, s celkovým svìtelným tokem 2400 lm. Toto svítilo doká�e v tomto 

prostoru osvìtlit podlahu na hodnotu udr�ované osvìtlenosti   = 133!lx s rovnomìrností 
osvìtlení "# = 0,95. V této èásti objektu je tøeba dbát vìt�ího dùrazu na rozdíl jasù mezi 
prostorem uvnitø budovy a exteriérem, aby pøi vstupu/odchodu do/z budovy ve veèerních 
hodinách nevznikalo výraznìj�í oslnìní, které by mohlo vést napøíklad k pádu. Nesna�íme se tak 
tuto èást nìjak výraznì pøesvìtlovat a spí�e se dr�íme minimální hodnoty doporuèené normou 
(100 lx).  

Nad vchodovými dveømi je osazeno nástìnné nouzové svítidlo s piktogramem (�ipka dolù) 
od výrobce Vyrtych, které udává smìr úniku. Jedná se o typ Sirios (N10). Osvìtlenost pøi sepnutí 
nouzového osvìtlení v místnosti je $ % = 33!lx. 

Spínání svítidla je øe�eno pohybovým èidlem Luxomat PD9-1C-FC. 
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Vestibul a chodba 

Vestibul a chodba jsou osvìtleny 7 kusy svítidel Vyrtych Vertigo20-236 (A1). Ka�dé je 
osazeno dvìma kompaktními záøivkami o pøíkonu 36 W a celkový svìtelný tok svítidla je tak      

5800 lm. Opìt se jedná o zápustné svítidlo, kterým lze nahradit pøímo jednu kazetu stropu  
(v pøípadì kazetového stropu). Svítidla øady Vertigo se vyznaèují pøíjemným svìtlem, u kterého 

pøevládá nepøímá slo�ka a u nìho� nedochází k zbyteènému ru�ení pozorovatelù. Velikost 
udr�ované osvìtlenosti pøi této konfiguraci je v úrovni podlahy  ! = 239"lx s rovnomìrností 
osvìtlení #$ = 0,83. 

Jedna z výhod svítidel Vyrtych je ta, �e doká�í být dovybaveny nouzovým modulem. Této 
mo�nosti bylo tedy vyu�ito a dvì svítidla Vertigo20-236 na chodbì a ve vestibulu (A1_N) jsou 

tímto modulem osazeny a budou tak zároveò zastávat funkci svítidel pro nouzového osvìtlení. 
Dále jsou v této èásti je�tì dvì nouzová svítidla s piktogramem (�ipka dolù) a to jedno nástìnné 
Vyrtych Sirios (N10) nad dveømi vedoucím k východu a druhé stropní Vyrtych Sirios (N11) na 

chodbì, které má piktogram spu�tìný pod sebou. Pøi této konfiguraci je udr�ovaná osvìtlenost 
v pøípadì výpadku elektrické energie  !% = 11"lx. 

Spínání svítidel je opìt øe�eno pøítomnostními èidly. Ve vestibulu je èidlo s klasickým 
kruhovým rádiusem snímání, na chodbì je èidlo urèené právì pro koridory s èásteènì pøímkovou 
charakteristikou snímání. 

Na Obr. 6-2 je detail návrhu osvìtlení vestibulu a chodby. 

 

Obr. 6-2: Detail návrhu osv�tlení vestibulu s chodbou 

�atna 

�atna je stejnì jako mnoho dal�ích místností osazena opìt svítidly Vyrtych Vertigo20-236 

(A1) a to v poètu 8 kusù. Svítidla jsou rozdìlena do dvou skupin po ètyøech, kdy jednotlivé 
skupiny bude mo�no ovládat samostatnì. Velikost udr�ované osvìtlenosti pøi souèasném sepnutí 
obou dvou skupin je  ! = 421"lx s rovnomìrností osvìtlení #$ = 0,75. Vypoètené hodnoty jsou 
v úrovni 0,75 m nad podlahou, ov�em je tøeba upozornit na to, �e pøevá�ná vìt�ina úkonù bude 
provádìna ve vý�ce vì�ákù, co� odpovídá pøibli�nì úrovni oèí. Osvìtlenost v místì pracovního 
úkonu bude tedy vy��í, a to pøibli�nì o 100 lx. Na Obr. 6-3 je zobrazen detail osvìtlení �atny. 
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I zde je nutno instalovat nouzové svítidlo s piktogramem (�ipka dolù) Vyrtych Sirios (N10), 

které je umístìno nad bli��ími dveømi k východu. Pøedpokládá se, �e se zde mù�ou pohybovat  
i hosté, proto zde bude instalováno i protipanické nouzové svítidlo, které bude tvoøeno opìt 
nouzovým modulem ve svítidle Vyrtych Vertigo20-236 (A1_N).  Prostor bude pøi výpadku 
osvìtlen udr�ovanou osvìtleností  !" = 9#lx.  

 

Obr. 6-3: Detail návrhu osv�tlení �atny 

Sklad 1 a sklad 2 

Men�í ze skladù, tj. sklad 1, je osazen svítidlem Vyrtych Vertigo20-236 (A1) a výsledná 
osvìtlenost zde je  ! = 308#lx s rovnomìrností osvìtlení $% = 0,72. Je zde pøedpokládán 

výskyt pouze znalých osob, a navíc je prostor pro orientaci tak malý a jednoduchý, �e zde není 
umístìno �ádné nouzové svítidlo. 

Sklad 2 je osazen 2ks svítidel Vyrtych Vertigo20-236 (A1) a výsledná osvìtlenost ve vý�ce 
0,75 m nad podlahou je  ! = 247#lx s rovnomìrností osvìtlení $% = 0,73. Tento sklad je oproti 

pøedchozímu vìt�í, a tak je zde z dùvodu mo�né hor�í orientace instalováno nástìnné nouzové 
svítidlo s piktogramem (�ipka dolù) Vyrtych Sirios (N10), které v pøípadì výpadku dostateènì 
osvìtlí celý sklad na udr�ovanou osvìtlenost  !" = 14#lx a navíc informuje u�ivatele prostoru  
o únikové cestì. 

6.2.2 Pøední èást � patro 

Patro v pøední èásti bylo oproti studii pana architekta lehce pozmìnìno. Místnost pro 
osvìtlovaèe byla zvìt�ena na úkor zmen�ení kanceláøe. Tato úprava byla konzultována s vedením 
obce, které souhlasilo a nechalo si tento poznatek také zapracovat do svých studií. Nákres zmìn 
viz Pøíloha E. 

Co se týèe dispozice, patro zùstalo spolu se sálem a tìlocviènou jako jediná èást sokolovny 
bez vìt�ích zásahù do pùvodního èlenìní místností, pouze balkón bude oproti souèasnosti novì 
zpøístupnìn náv�tìvníkùm. 

V této èásti sokolovny je také poèítáno se sádrokartonovou, nebo kazetovou konstrukcí 
stropù, opìt jsou tedy zvoleny svítidla s mo�ností zapu�tìní. 
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Rozlo�ení svítidel, èidel a ostatních prvkù osvìtlovací soustavy, vèetnì èlenìní místností,  
viz Pøíloha A.1. 

Osvìtlovaèská místnost 

Místnost pro osvìtlovaèe bude takovým velínem pro øízení osvìtlení v sokolovnì. Bude zde 

umístìn mozek inteligentního øízení Helvar 920 Imagine Router, co� je programovatelná jednotka 
pro ovládání osvìtlení. Je mo�né k ní pøipojit dvì sbìrnice DALI, kdy ka�dá doká�e komunikovat 
s 64 zaøízeními, tzn. celkem se 128 zaøízeními. Dále je mo�né pøipojit DMX sbìrnici s 512 

kanály (pouze vstup, nebo pouze výstup) a ethernet pro komunikaci s PC, pøípadnì s ostatními 
prvky inteligentní instalace. 

První sbìrnice DALI bude vyvedena do sálu, tìlocvièny a do baru v zadní èásti sokolovny. 
Druhá sbìrnice DALI bude pokrývat celé patro pøední èásti sokolovny. Na sbìrnici jsou 
jednotlivé prvky inteligentní instalace osvìtlení pøipojeny paralelnì, kdy ka�dý element má svou 
unikátní adresu, kterou se do systému hlásí a na základì které se s nimi komunikuje. Je v�ak 
nutné, aby prvky, u kterých je po�adována komunikace po sbìrnici DALI, tento sbìrnicový 
systém øízení znaly. V dne�ní dobì je v�ak øízení po DALI sbìrnici ji� standardem, a tak  
i výrobci nabízí u vìt�iny svých zaøízení mo�nost pøipojení a ovládání pøes DALI. 

Sbìrnice pro komunikaci pøes protokol DMX bude vyvedena na pódium, kde bude ovládat 
speciální jevi�tní svítidla. 

Samotná kabina osvìtlovaèe je osvìtlena 3 kusy svítidel Vyrtych Vertigo20-255-DIM 

(A2dim), kdy právì zkratka DIM znamená, �e jsou svítidla doplnìna elektronickým pøedøadníkem 
s mo�ností pøipojení na DALI sbìrnici. Tato svítidla jsou osazena kompaktními záøivkami  
s pøíkonem 2x55 W a s celkovým svìtelným tokem 9600 lm. V této kombinaci svítidel je mo�no 
osvìtlit prostor osvìtlovaèské kabiny a� na osvìtlenost  ! = 745"lx s rovnomìrností osvìtlení 
#$ = 0,71 a to ve vý�ce 0,75 m nad podlahou èili ve vý�ce pracovního stolu. 

Dále je zde instalováno nouzové svítidlo s piktogramem (�ipka dolù) Vyrtych Sirios (N10), 

které udává smìr úniku a zároveò osvìtlí kabinu osvìtlovaèe na  !% = 12"lx. 

Osvìtlovaè bude mít k dispozici dotykový panel Helvar LCD TouchPanel 9242, ve kterém 
bude mít pøednastaveny scény jak pro své pracovi�tì, tak i pro sál s pódiem a pro tìlocviènu  
a bude tak moci mìnit v plném rozsahu svìtelné scény v reálném èase dle aktuálních po�adavkù. 

Zapojení inteligentního øízení osvìtlení vèetnì jednotlivých prvkù viz Pøíloha A.2. 

Klubovna 

Klubovna je osvìtlena 12 kusy svítidel Vyrtych Vertigo20-255-DIM (A2dim), kdy jsou opìt 
svítidla doplnìny elektronickými pøedøadníky pro DALI øízení. Pøi souèasném sepnutí v�ech 
osazených svítidel na 100 % výkonu byla vypoètena osvìtlenost  ! = 693"lx s rovnomìrností 

osvìtlení #$ = 0,83. Detail osvìtlení klubovny je mo�né vidìt na Obr. 6-4. 

Tato místnost je koncipována jak pro zábavnou formu u�ívání, tak pro mo�nosti �kolení, 
nebo prezentací. Je tak nutné zajistit variabilní osvìtlení pro ka�dou danou èinnost. Pro tyto úèely 
jsou zde instalovány dva ovládací panely s tlaèítky Helvar 135W, kterými lze nastavit 1 ze 4 
pøednastavených svìtelných scén, pøípadnì lze osvìtlenost nastavit dle aktuálních po�adavkù 
pomocí +/- tlaèítek. Dále je zde umístìno èidlo intenzity osvìtlení Helvar 312, na základì kterého 
se upravuje svìtelný tok svítidel tak, aby se vyu�il v plné míøe pøíspìvek denního svìtla a pøitom 
byly stále zachovány pøednastavené hodnoty osvìtlenosti. 
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Nouzové osvìtlení je zde øe�eno nejenom nástìnným svítidlem s piktogramem (�ipka dolù) 
Vyrtych Sirios (N10), ale musí zde být instalováno i protipanické osvìtlení. Pro tyto úèely bude 
vyu�ito opìt nouzového modulu instalovaného pøímo ve svítidle Vertigo20-255, které bude 
umístìno pøibli�nì ve støedu klubovny (A2dim_N). Tímto zpùsobem bude v pøípadì sepnutí 
nouzového osvìtlení dosáhnuto osvìtlenosti   ! = 7"lx. 

 

Obr. 6-4: Detail návrhu osv�tlení klubovny 

Zasedací místnost 

Zde se stejnì jako v klubovnì pøedpokládá s pou�itím více svìtelných scén. Základem 
osvìtlovací soustavy jsou tedy 4 ks svítidel Vyrtych Vertigo20-255-DIM (A2dim), které doká�í 
osvìtlit prostor ve vý�ce stolu na osvìtlenost # = 577"lx s rovnomìrností osvìtlení $% = 0,79. 

Volba scén a øízení svìtelného toku je zde øe�eno stejným zpùsobem, jako v klubovnì. Je zde 

instalován tlaèítkový panel Helvar 135W pro volbu pøednastavené scény, kterému sekunduje 
èidlo intenzity osvìtlení informující øídící systém o aktuálních hodnotách osvìtlenosti, na základì 
nich� se koriguje samotný svìtelný tok svítidel. 

Protipanické nouzové osvìtlení je i zde tvoøeno nouzovým modulem ve svítidle Vyrtych 
Vertigo20-255 (A2dim_N) a dále je zde umístìno svítidlo s piktogramem (�ipka dolù) Vyrtych 

Sirios (N10) pro urèení únikových dveøí. Osvìtlenost pøi nouzovém osvìtlení byla vypoètena na 
hodnotu  !" = 17#lx. 

Detail osvìtlení zasedací místnosti viz Obr. 6-5. 
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Obr. 6-5: Detail návrhu osv�tlení zasedací místnosti 

Kanceláø 

K osvìtlení kanceláøe byly navrhnuty 2 ks svítidel Vyrtych Vertigo20-255-DIM (A2dim), 

které svým svìtelným tokem osvìtlí kanceláø na osvìtlenost  ! = 570"lx s rovnomìrností 
osvìtlení #$ = 0,8. I zde je navrhnuto inteligentní øízení osvìtlení na základì pøíspìvku denního 
svìtla, tak jako v pøedchozích místnostech. 

Nouzové osvìtlení je zde v zastoupení nástìnného svítidla s piktogramem (�ipka dolù) 
Vyrtych Sirios (N10), které je umístìno nade dveømi a které osvìtlí místnost v pøípadì nouze na 
udr�ovanou osvìtlenost  !% = 19"lx. 

Schodi�tì a balkón 

Balkón je osvìtlen 4 ks závìsných designových svítidel Lucis Polaris (H1dim) s pøíkonem 
2x26 W a svìtelným tokem 3600 lm, které jsou osazeny kompaktními záøivkami s elektronickým 
pøedøadníkem pøipojeným na DALI sbìrnici. Svítidla jsou spu�tìna nad stoly v úrovni asi 3 m 
nad podlahou balkónu. Tìmto svítidlùm sekundují 3 ks nástìnných svítidel Lucis Maia (E1), 

které jsou takté� osazeny kompaktními zdroji s výkonem 1x11 W a svìtelným tokem 900 lm. 

Tato sestava doká�e osvìtlit balkón na osvìtlenost  ! = 135"lx s rovnomìrností osvìtlení  
#$ = 0,76. Je nutné dodat, �e za normálních okolností bude osvìtlenost na balkónì vy��í, jeliko� 
zde bude zasahovat i pøíspìvek z osvìtlení sálu. Detail návrhu osvìtlení balkónu je na Obr. 6-6. 

Schodi�tì navazuje plynule na balkón, a proto jsou zde zvolena identická svítidla tak,  
aby nedocházelo k designovému naru�ení prostoru. Nad schodi�tìm je spu�tìno závìsné svítidlo 
Lucis Polaris (H1), které spolu s nástìnným svítidlem Lucis Maia (E1), umístìným na podestì, 

nasvìtlí vrchní èást schodi�tì. Na spodní èásti schodi�tì je opìt umístìno jedno svítidlo Lucis 
Maia (E1) a navíc zde zasahuje i pøíspìvek z osvìtlení vestibulu. Tato sestava jako celek doká�e 
osvìtlit schodi�tì na osvìtlenost  ! = 149"lx s rovnomìrností osvìtlení #$ = 0,85. 
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V prostoru balkónu bude nutné instalovat protipanické nouzové osvìtlení, které bude tvoøeno 

zapu�tìnou verzí svítidla Vyrtych Sirios (N12). Dále zde budou osazena nástìnná svítidla 
s piktogramem (�ipka vpravo) Vyrtych Sirios (N13), které odkazují na únikový východ v pøízemí, 
a navíc osvìtlují schodi�tì. Tento prostor bude osvìtlen i pøíspìvkem protipanického osvìtlení ze 
sálu. Celková osvìtlenost vzniklá svìtelným tokem nouzových svítidel je  !" = 19#lx. 

Ovládání závìsných svítidel Lucis Polaris umístìných nad balkónem je buïto v re�ii 
osvìtlovaèe pøes LCD panel, nebo pøípadnì personálem pomocí tlaèítkového panelu  

Helvar 131W umístìného na stìnì pøi vstupu na balkón. 

 

Obr. 6-6: Detail návrhu osv�tlení balkónu 

6.2.3 Tìlocvièna 

Tìlocvièna, jako�to prostor urèený pøedev�ím pro sportovní aktivity, je osvìtlena svítidly 
firmy Vyrtych, které jsou speciálnì upravené pro místa s velkým rizikem mechanického 
po�kození. Tento výrobce nabízí hned nìkolik modelù pro sportovi�tì, mezi nimi� byla vybrána 
øada svítidel Falcon-Sport. Tato svítidla jsou osazena dvìma kusy lineárních záøivek T5 

s pøíkonem 2x80 W, kdy ka�dá trubice doká�e vyzaøovat svìtelný tok o velikosti 6150 lm. Pøesné 
oznaèení modelu je Falcon-Sport-280-BAP, kde BAP znamená, �e se jedná o verzi 
s parabolickou møí�kou z le�tìného hliníku. Svítidlo je mo�né dovybavit stmívatelným 

elektronickým pøedøadníkem s pøipojením na DALI sbìrnici (DIM) a ve výkrese je znaèeno jako 

B1dim, dále lze také dovybavit nouzovým modulem pro pou�ití jako nouzové svítidlo (MULTI), 

pak je oznaèení ve výkrese B1dim_N. 

V tìlocviènì je osazeno celkem 19 ks svítidel Vyrtych Falco-Sport-280-BAP, ve v�ech 
pøípadech se jedná o verzi se stmívatelným pøedøadníkem (B1dim). Pøi souèasném sepnutí v�ech 
svítidel bude hrací plocha osvìtlena udr�ovanou osvìtleností  ! = 761"lx s rovnomìrností 
osvìtlení #$ = 0,74. Pùdorys tìlocvièny s prvky navrhnuté osvìtlovací soustavy  
viz Pøíloha A.1. 

Jeliko� jsou nároky na velikost osvìtlení pøi ka�dém sportu a ka�dé èinnosti rùzné  
viz kapitoly 4.2.2 a 4.1.2, bude zde mo�nost zvolení pøednastavené svìtelné scény pøímo 
u�ivatelem prostoru. Tato volba bude øe�ena pomocí tlaèítkového panelu Helvar 136W,  
který obsahuje 7 tlaèítek pro volbu scény a 1 tlaèítko pro vypnutí svítidel. Tento panel bude 
umístìn u obou vstupù do tìlocvièny. Dal�í mo�nost volby svìtelné scény bude z kabiny 
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osvìtlovaèe. V tìlocviènì bude i automatická regulace svìtelného toku svítidel na základì 
velikosti pøíspìvku denního svìtla. Hodnoty svìtelného toku budou korigovány na základì 
nepøímého mìøení intenzity denního svìtla snímaného v sále èidlem Helvar 329 a následného 

pøepoètu pro danou místnost. Svítidla budou rozdìlena do 3 skupin v øadách podél oken a ka�dá 
øada se bude regulovat dle aktuálního denního pøíspìvku. Ve výsledku to pak bude vypadat tak, 
�e øada u oken bude pøi sluneèném poèasí svítit nejménì a se zvy�ující se vzdáleností øady od 
oken se bude svìtelný tok svítidel ve skupinì zvy�ovat. 

Svítidla pro nouzové osvìtlení jsou zde navrhnuta s ohledem na èastý výskyt veøejnosti 
následovnì. Tøi svítidla Falcon-Sport jsou dovybavena nouzovým modulem (B1dim_N) a budou 

zde zastávat mimo jiné funkci protipanických nouzových svítidel. Nade dveømi smìr chodba 
k vestibulu a nade dveømi smìr chodba s rampou budou instalována nouzová svítidla 
s piktogramem (�ipka dolù) Vyrtych Sirios (N10). Výsledná udr�ovaná osvìtlenost pøi nouzovém 
módu je vypoètena na hodnotu  !" = 9#lx.  

Detail návrhu osvìtlení tìlocvièny je na Obr. 6-7. 

 

Obr. 6-7: Detail návrhu osv�tlení t�locvi�ny p�i spole�enských událostech 

6.2.4 Sál 
V sále jsou stejnì jako v tìlocviènì navrhnuta svítidla s ochranou proti mechanickému 

po�kození Vyrtych Falcon-Sport-280-BAP-DIM a to v poètu 20 kusù. Opìt jsou v�echny osazeny 
stmívatelným elektronickým pøedøadníkem pro pøipojení k DALI sbìrnici (B1dim). Svítidla jsou 
upevnìna ze spodní strany døevìného krovu støechy, a to v poètu tøí kusù na ka�dém trámu, dal�í 
dvì svítidla jsou umístìna ze spodní strany balkónu. Rozlo�ení svítidel a ostatních prvkù 
osvìtlovací soustavy viz Pøíloha A.1. Pøi této konfiguraci bylo dosa�eno udr�ované osvìtlenosti 
v úrovni podlahy  ! = 696"lx s rovnomìrností osvìtlení #$ = 0,74. 

Sál pøedstavuje zároveò i reprezentativní èást sokolovny, proto musí být správnì osvìtlen 
nejen co se týèe velikosti osvìtlenosti, ale také po designové stránce. Z tìchto dùvodù zde bylo 
navrhnuto osvìtlení otevøené stropní konstrukce pomocí led páskù. Na ka�dý ze �esti trámù bude 

pou�ito pøibli�nì 8 m pásku od výrobce McLed s výkonem 2,4 W/m (LED1), který bude osazen 
v hliníkové li�tì a napájen zdrojem 12V/2A. Dále bude na stìnách v sálu osazeno 6 ks svítidel 
Lucis Maia se stejnými parametry, jako tomu je na balkónì, nebo schodi�ti. Na tyto svítidla je 
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doporuèeno vytvoøit kovovou klec, kterou bude mo�no v pøípadì nìjaké sportovní èinnosti v sále 

pøes svìtla nasunout, anebo naopak v pøípadì nìjaké spoleèenské události ji ze svìtel sundat. 

Sál bude, stejnì jako jiné místnosti, øízen inteligentním øídícím systémem od firmy Helvar.  
I zde bude osazen 2x tlaèítkový panel Helvar 136W a to u vstupu do sálu smìrem z vestibulu  

a u schodù z pódia. Na panelech bude mo�no vybrat jednu ze 7 svìtelných scén (napø. badminton, 
volejbal, ples/oslava, pochùzka, úklid, 300 lx aj. dle libosti investora), nebo svítidla vypnout. Tak 
jak bylo uvedeno v kapitole 6.2.3, v sále bude umístìno èidlo mìøící intenzitu denního svìtla 
Helvar 329, na základì kterého bude podle pøedem vypoèteného algoritmu upravován svìtelný 
tok svítidel tak, aby výsledná osvìtlenost sdru�eného osvìtlení byla dle po�adovaných hodnot 
nastavených u�ivatelem. Tímto zpùsobem regulace lze uspoøit nemalou finanèní èástku a lze tak 
øíci, �e si na sebe doká�e systém øízení po urèité dobì vydìlat sám. 

V sále je takté� vyu�ito mo�nosti výrobce Vyrtych doplnit jejich vybrané výrobky nouzovým 
modulem. Konkrétnì jde o 3 ks svítidel Falcon-Sport, které jsou tímto modulem vybaveny 

(B1din_N). Dále je zde navrhnuto nástìnné nouzové svítidlo s piktogramem (�ipka dolù) Vyrtych 

Sirios, které je umístìné nad dveømi smìr vestibul. Pøi nouzovém re�imu je vypoètená udr�ovaná 
osvìtlenost v sále  !" = 7#lx. 

Pódium je osvìtleno svítidly Vyrtych-Grifon-280-BAP-DIM a to v poètu 9 ks, které jsou 
doplnìny stmívatelným pøedøadníkem s pøipojením k DALI sbìrnici (B2dim). Tato sestava 

osvìtlí pódium udr�ovanou osvìtleností  ! = 528#lx s rovnomìrností osvìtlení $% = 0,76. 

Na pódium jsou navrhnuty i 4 speciální jevi�tní svítidla s RGB Led diodami  

Thomann Stairville LED PAR 56, které zde budou pro doplnìní atmosféry pøi pøedstaveních, 
nebo tøeba pøi �ivé hudbì. 

Øízení intenzity osvìtlení a volba pøednastavených svìtelných scén je mo�ná pøímo z pódia, 
kde je umístìn dotykový panel (stejný jako v kabinì osvìtlovaèe) Helvar LCD TouchPanel 9242. 
V pøípadì divadelních zkou�ek si tak budou moci herci, respektive re�isér, upravovat svìtelnou 
scénu dle vlastní libosti pøímo na místì. Navíc bude mo�né øídit i RGB Led reflektory a vytváøet 
tak originální kulisu. 

Protipanické osvìtlení pódia je øe�eno opìt nouzovým modulem ve svítidle Grifon 
(B2dim_N), které je umístìno pøibli�nì nad støedem pódia. Nouzové osvìtlení je dále doplnìno  
o nástìnné svítidlo s piktogramem (�ipka dolù) Vyrtych Cronus (N10), umístìné nad dveømi smìr 
zadní chodba s rampou. Celkovì tato sestava nouzového osvìtlení vytvoøí osvìtlenost v úrovni 
podlahy pódia  !" = 6#lx. 

Na obrázcích Obr. 6-8 a Obr. 6-9 jsou vizualizace osvìtlení sálu pøi spoleèenské události, 
kdy je svìtelný tok hlavních svítidel Falcon-Sport sta�en na 20 % nominální hodnoty a jsou 

doplnìny nástìnnými svítidly Lucis Maia a led pásky osvìtlující stropní konstrukci. 
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Obr. 6-8: Detail návrhu osv�tlení sálu p�i spole�enských událostech � pohled z pódia 

 

 

Obr. 6-9: Detail návrhu osv�tlení sálu p�i spole�enských událostech � pohled z balkónu 

6.2.5 Zadní èást 
Zadní èást byla oproti návrhu architekta také zmìnìna, a to ve vìt�í míøe, ne�-li tomu bylo 

v patøe pøední èásti sokolovny. Nájezdová rampa byla otoèena o 180°, aby byla pøístupná hned od 

vchodových dveøí. Pøístup do kuchynì a na toalety pro personál byl pùvodnì navrhnut pouze 
z chodby, co� by bylo vùèi obsluze v baru neefektivní. Proto byla pozmìnìna dispozice baru tak, 
aby bylo mo�né tento prostor doplnit o dal�í dvoje dveøe, jedny vedoucí do kuchynì a druhé na 
toalety. Takto má personál v�e po ruce. Provedené zmìny jsou zakresleny v Pøíloze E. Tìmto 
návrhùm na zmìny v dispozici projektovaných prostorù se dostalo zalíbení ze strany vedení obce, 
která si je nechala zapracovat i do své dokumentace. 
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Pùdorys zadní èásti sokolovny spolu se zakreslenými prvky osvìtlovací soustavy viz Pøíloha 
A.1. I v této èásti sokolovny bude montován sádrokartonový, nebo kazetový strop, tak�e zde 
budou pøevládat svítidla zapu�tìného typu. 

Chodba 

V chodbì zadní èásti sokolovny je navrhnuto 5 ks svítidel Vyrtych Vertigo20-236 (A1). 

Tento poèet svítidel osvìtlí dostateènì jak podlahu chodby, tak i rampu vedoucí k pódiu. Celková 
vypoètená udr�ovaná osvìtlenost pro tento prostor je  ! = 240"lx s rovnomìrností osvìtlení 
#$ = 0,62. 

Svítidla budou spínána na základì pohybu zaznamenaného jedním ze dvou osazených 
koridorových èidel od firmy Luxomat. Jejich charakteristika by mìla pokrýt celou plochu 
chodby. 

Dvì svítidla Vertigo20-236 budou doplnìna nouzovým modulem (A1_N) a budou zde 

zastávat také funkci nouzových svítidel. Nad únikovými dveømi bude instalováno nouzové 
svítidlo s piktogramem (�ipka dolù) Vyrtych Sirios (N10). Celkovì tak bude udr�ovaná 
osvìtlenost pøi výpadku elektrické energie  !% = 11"lx. 

Vizualizace návrhu osvìtlení chodby v zadní èásti sokolovny je na Obr. 6-10. 

 

Obr. 6-10: Detail návrhu osv�tlení zadní chodby � pohled sm�r východ 

Bar s posezením 

Pracovní prostor baru je nasvìtlen tøemi vestavnými svítidly Vyrtych Vertigo20-236 (A1), 

které jsou pou�ity ji� v mnoha èástech sokolovny. Pracovní linka je navíc pøisvìtlena led páskem 
s výkonem 6 W/m. Touto kombinací svítidel lze na pracovní lince dosáhnout osvìtlenosti  
 ! = 451"lx s rovnomìrností osvìtlení #$ = 0,65. Èelní strana baru byla pro zpøíjemnìní 
atmosféry osazena led páskem s výkonem 2,4 W/m (LED1), jedná se v�ak spí�e o designový, 
ne�-li funkèní prvek.  

Posezení, které pøinále�í k baru, je nasvìtleno pìti kusy stropních pøisazených svítidel  
Lucis Charon Pmma (F1dim), jen� jsou vybaveny dvìmi kompaktními záøivkami s výkonem 
2x26 W a celkovým svìtelným tokem 3600 lm. Pøi souèasném sepnutí v�ech svítidel je prostor 
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osvìtlen osvìtleností  ! = 248"lx s rovnomìrností osvìtlení #$ = 0,71. Svítidla jsou navíc 
vybavena stmívatelným pøedøadníkem s pøipojením k DALI sbìrnici. Obsluha baru bude mít 
k dispozici tlaèítkový panel Helvar 135W, kterým mù�e mìnit svìtelné scény dle aktuálního 
po�adavku. Je zde navrhnuto i èidlo mìøící intenzitu osvìtlení Helvar 312, na základì které  
se bude regulovat svìtelný tok svítidel na po�adovanou hodnotu osvìtlenosti. Detail návrhu 
osvìtlení baru s posezením viz Obr. 6-11. 

V této místnosti je dále navrhnuto zapu�tìné nouzové svítidlo Vyrtych Sirios (N12),  

které zde bude plnit funkci protipanického osvìtlení. Nad dveømi bude navíc osazeno nástìnné 
nouzové svítidlo s piktogramem (�ipka dolù) Vyrtych Sirios, které také èásteènì osvìtlí místnost, 
a navíc informuje hosty i personál o únikové cestì. Celkovì tak nouzová svítidla osvìtlí prostor 
baru s posezením osvìtleností  !% = 14"lx. 

 

Obr. 6-11: Detail návrhu osv�tlení baru s posezením � pohled sm�r bar 

Toaleta pro personál 

Na toaletách pro personál baru jsou navrhnuty 2 ks svítidel Vyrtych Bandog3. V èásti s WC 

je svítidlo s dvìma kompaktními zdroji a pøíkonem 2x18 W (C1), v èásti s umyvadlem je svítidlo 
osazeno silnìj�ími zdroji s pøíkonem 2x26 W (C3). Udr�ovaná osvìtlenost vypoètená pro tyto 
prostory je  ! = 254"lx s rovnomìrností osvìtlení #$ = 0,88. Jeliko� se zde bude pohybovat 
pouze za�kolený personál a prostor není nijak èlenitý a velký, nejsou zde navrhnuta �ádná 

nouzová svítidla. 

Sklad 3 

Tato místnost je osvìtlena svítidlem Vyrtych Bandog3-218 (C1) s pøíkonem 2x18 W  

a udr�ovaná osvìtlenost zde vychází dle výpoètu  ! = 263"lx s rovnomìrností osvìtlení  
#$ = 0,92. Opìt ani zde není navrhnuto �ádné nouzové svítidlo, jeliko� je prostor na orientaci 

velmi jednoduchý a malý. 
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Kuchyò 

V této místnosti bude provádìna pøedev�ím finální pøíprava pokrmù, tzn. ohøívání a chystání 
k servírování, nicménì i tak zde byl proveden návrh svítidel tak, jako by se jednalo  

o plnohodnotnou kuchyni.  

Hlavní svítidla jsou tvoøena ètyømi kusy Vyrtych Vertigo20-236 (A1). Nad pracovní deskou 
je zabudován led pásek s výkonem 6 W/m (LED2), který doplní hlavní svítidla a celkovì je tak 
pracovní plocha osvìtlena udr�ovanou osvìtleností  ! = 518"lx s rovnomìrností osvìtlení 
 #$ = 0,66. 

Nad dveømi vedoucími k východu pro personál je umístìno nástìnné nouzové svítidlo 
s piktogramem (�ipka dolù) Vyrtych Sirios (N10). Dále je jedno svítidlo Vertigo20-236, které je 
pøibli�nì nad pracovní deskou, doplnìno nouzovým modulem (A1_N). Je to z dùvodù 
bezpeènosti. Personál bude moci vypnout plynové plotny, nebo napøíklad uklidit no�e a cokoliv, 

co by mohlo vést k úrazu, nebo k po�áru. Pøi nouzovém osvìtlení je v místnosti vypoètena 
udr�ovaná osvìtlenost o velikosti  !% = 23"lx. 

Detail návrhu osvìtlovací soustavy kuchynì je na Obr. 6-12. 

 

Obr. 6-12: Detail návrhu osv�tlení kuchyn� 

Vstup 2 

Tento vstup je èistì pro personál baru a kuchynì. Platí zde ov�em stejná pravidla, jako  

u vstupu v pøední èásti. Nesna�íme se prostor zbyteènì pøesvìtlovat a dr�íme se spí�e normou 

doporuèené minimální hodnoty z dùvodu pøechodových jasù mezi osvìtleným interiérem  
a neosvìtleným, nebo minimálnì osvìtleným exteriérem. Z tìchto dùvodù je zde instalováno 
pouze jedno svítidlo Vyrtych Bandog3-126, které je osazeno kompaktní záøivkou s výkonem 
1x26 W a svìtelným tokem 1800 lm. Udr�ovaná osvìtlenost byla stanovena výpoètem na 
hodnotu  ! = 110"lx pøi rovnomìrností osvìtlení #$ = 0,79. 

Ve vstupu pro personál je navrhnuto i nástìnné nouzové svítidlo s piktogramem (�ipka dolù) 
Vyrtych Cronus (N10), které nejenom �e udává smìr úniku ven z budovy, ale také v pøípadì 
výpadku dostateènì osvìtlí místnost na osvìtlenost  !% = 44"lx. 
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�atna a sprcha mu�i/�eny 

�atny a sprchy pro mu�e a �eny jsou v podstatì identické místnosti, které jsou pouze 
zrcadlovì otoèené. Osvìtlovací soustava je také identická, a tak zde bude popis pouze �atny  

a sprchy pánské s tím, �e rozlo�ení svítidel v dámské èásti bude toto�né. 

Pánská �atna je nasvìtlena dvìma kusy svítidel Vyrtych Vertigo20-236 (A1), které osvìtlí 
místnost udr�ovanou osvìtleností  ! = 263"lx pøi rovnomìrností osvìtlení #$ = 0,75. Nad 

dveømi vedoucími na chodbu je umístìno nástìnné nouzové svítidlo s piktogramem (�ipka dolù) 
Vyrytch Sirios (N10), které informuje u�ivatele prostoru o únikové cestì, a navíc i dostateènì 
osvìtluje prostor �atny v pøípadì výpadku elektrické energie osvìtleností  !% = 17"lx. 

Sprchy jsou osvìtleny také dvìma kusy svítidel Vyrtych Vertigo65-236, zde se jedná o verzi 

s vy��í ochranou krytím IP65 (A1_IP65). Tato svítidla vytvoøí osvìtlenost v úrovni podlahy  
o velikosti  ! = 239"lx pøi rovnomìrností osvìtlení #$ = 0,75. Jedno svítidlo Vertigo65-236 je 

navíc osazeno nouzovým modulem (A1_IP65_N). Je to hlavnì z dùvodu mo�ného nebezpeèí 
uklouznutí na mokré podlaze pøi vzniklé panice. Svítidlo osazené tímto modulem osvìtlí podlahu 
osvìtleností   !% = 10"lx. Detail návrhu osvìtlení sprch pøi normálním stavu viz Obr. 6-13. 

Ovládání svítidel je øe�eno pohybovými èidly od firmy Luxomat. Ve sprchách je èidlo 
s vy��í ochranou krytím IP44 s kruhovou charakteristikou spínaní. V �atnì je klasické pohybové 
èidlo v provedení mini opìt s kruhovou charakteristikou spínání. 

 

Obr. 6-13: Detail návrhu osv�tlení pánských sprch 

Dámské toalety 

Toalety urèené �enám jsou osvìtleny 8 kusy svítidel Vyrtych Bandog3-218. Tøi svítidla 
z osmi jsou umístìna v kabinkách se záchodem, zbytek svítidel je v èásti s umyvadly. 

V kabinkách je vypoètena osvìtlenost ve vý�ce záchodové mísy o velikosti  ! = 221"lx 

s rovnomìrností #$ = 0,8. Ve zbylé èásti je osvìtlenost ve vý�ce 0,75 m nad podlahou  
o velikosti  ! = 361"lx s rovnomìrností #$ = 0,58. Detail návrhu viz Obr. 6-14. 
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Spínání svítidel je øe�eno opìt pøes pohybová èidla, kdy v kabinkách je v�dy po jednom èidle 
se snímacím rádiusem o velikosti 3 m. Zbylá èást je snímána jedním pohybovým èidlem 

s rádiusem 4 a� 10 m, kdy se zvy�ující se délkou se sni�uje citlivost. 

Nouzová svítidla jsou zde dvì. Nad dveømi vedoucími na chodbu je nástìnné nouzové 
svítidlo s piktogramem (�ipka dolù) Vyrtych Sirios (N10). Druhé svítidlo plní funkci 
protipanického nouzového osvìtlení a je øe�eno stejnì jako v mnoha místnostech, a to 

dovybavením svítidla pro normální osvìtlení nouzovým modulem. V tomto pøípadì se jedná  
o svítidlo Bandog3-218-Multi (C1_N). V pøípadì nouzového módu bude dámská toaleta 
osvìtlena osvìtleností  !" = 19#lx. 

 

Obr. 6-14: Detail návrhu osv�tlení dámských toalet 

Pánské toalety 

Pánské záchody jsou osvìtleny 11 kusy svítidel Vyrtych Bandog3-218. Udr�ovaná 
osvìtlenost vytvoøená svìtelným tokem tìchto svítidel v úrovni 0,75 m nad podlahou je  
 ! = 291#lx s rovnomìrností $% = 0,84. Detail navrhnutého osvìtlení pánských záchodù  
viz Obr. 6-15. 

I zde je, stejnì jako na dámských toaletách, spínání øe�eno pomocí pohybových èidel. 
V kabinkách se záchodem jsou pohybové èidla s kruhovou charakteristikou o prùmìru 3 m. Ve 
zbylé èásti jsou senzory s vìt�í plochou snímání a to 4 a� 10 m, kdy se s vìt�í délkou nepatrnì 
sni�uje citlivost. 

Nouzová svítidla budou osazena v poètu dvou kusù. Prvním bude svítidlo Vyrtych Bandog3, 
které bude doplnìno nouzovým modulem (C1_N) a bude zde plnit funkci protipanického 
nouzového osvìtlení. Druhé svítidlo bude nástìnné s piktogramem (�ipka dolù) Vyrtych Sirios 
(N10), které bude umístìno nad dveømi smìr chodba. Toto svítidlo zároveò osvìtlí i èást 
pánských toalet a výsledná osvìtlenost pøi nouzovém osvìtlení bude  !" = 6#lx. 
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Obr. 6-15: Detail návrhu osv�tlení pánských toalet 

Bezbariérová toaleta mu�i/�eny 

Bezbariérové toalety pro �eny a pro mu�e jsou rozmìrovì i dispoziènì velmi podobné, proto 
je i návrh osvìtlovací soustavy stejný pro obì místnosti. Základem jsou 2 kusy svítidel  
Vyrtych Bandog3-218 (C1), které osvìtlí prostor v úrovni záchodu udr�ovanou osvìtleností 
 ! = 330"lx s rovnomìrností osvìtlení #$ = 0,93. Svítidla jsou spínána pohybovým èidlem 
Luxomat s dosahem 3m/360°. 

I zde je instalováno nouzové svítidlo s piktogramem (�ipka dolù) Vyrtych Sirios (N10), které 
je umístìno nad dveømi a které nejenom �e informuje o únikové cestì, ale také v pøípadì výpadku 
dostateènì osvìtlí prostor bezbariérové toalety udr�ovanou osvìtleností  !% = 53"lx. 

6.2.6  Byt 

Jak bylo ji� zmínìno, byt je o dispozici 2+kk. Obývací pokoj je tedy spojen s kuchyòským 

koutem a jídelnou. Lo�nice je dostateènì prostorná, a tak je zde zároveò umístìn i pracovní stùl. 
Toaleta s koupelnou jsou samostatnì. V�echny místnosti jsou spojeny chodbou, ze které je 
zároveò pøístup do pøedsínì a následnì ven.  

Návrh osvìtlovací soustavy v této èásti byl vytváøen na základì normy ÈSN 73 4301 Obytné 
budovy � Umìlé osvìtlení. 

Pùdorys bytové jednotky spolu se zakreslenými prvky osvìtlovací soustavy  
viz Pøíloha A.1. 

Lo�nice 

Tato místnost plní funkci pøedev�ím relaxaèní a odpoèinkovou, z tìchto dùvodù se sna�íme 
navrhnou pøíjemné osvìtlení, které neru�í pøítomné osoby a zároveò dostateènì osvìtluje celý 
prostor lo�nice. 
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Jsou zde navrhnuty celkem 4 ks svítidel Vyrtych Bandog-Square-218 (C4), které jsou 
osazeny kompaktními záøivkami s výkonem 2x18 W, kdy ka�dé vytváøí svìtelný tok o velikosti 
2400 lm. Touto svìtelnou soustavou doká�eme osvìtlit prostor lo�nice osvìtleností  ! = 231"lx 

s rovnomìrností osvìtlení #$ = 0,76. Navíc budou svítidla ovládána ve dvou skupinách a bude 
tak mo�né zapnout napøíklad jen øadu u stolu a øadu u postele nechat vypnutou. 

Vstup a chodba 

Ve vstupu i na chodbì je navrhnuto po dvou kusech svítidel Vyrtych Bandog3-126 (C2). 

Tato svítidla osvìtlí prostor vstupu v úrovni podlahy udr�ovanou osvìtleností  ! = 127"lx 

s rovnomìrností osvìtlení #$ = 0,81. Chodba je rozmìrovì men�í ne� vstupní èást, proto zde 
bude pøi pou�ití stejných svítidel vìt�í osvìtlenost, a to  ! = 165"lx pøi rovnomìrnosti osvìtlení 
#$ = 0,85. 

Koupelna a WC 

V koupelnì jsou navrhnuty 2 svítidla s vy��í ochranou krytím IP65 Vyrtych Corso-124 (D1). 

Svítidlo Corso je osazeno kompaktní záøivkou s výkonem 1x24 W a svìtelným tokem 1700 lm. 
Tato svítidla osvìtlí koupelnu osvìtleností  ! = 280"lx pøi rovnomìrnosti osvìtlení #$ = 0,91. 

Toaleta je osvìtlena svítidlem Vyrtych Bandog3-126 (C2). Udr�ovaná osvìtlenost v úrovni 
záchodu je  ! = 272"lx pøi rovnomìrnosti osvìtlení #$ = 0,95. 

Obývací pokoj s kuchyòským koutem 

Osvìtlení v této èásti je navrhnuto jak po funkèní stránce, tak i po té designové. Krátká 
chodbièka je osvìtlena vestavným svítidlem Vyrtych Bandog3-226, které je osazeno dvìmi 
kompaktními záøivkami s výkonem 2x26 W a celkovým svìtelným tokem 3600 lm. V obývací 
èásti jsou 3 kusy designových pøisazených svítidel Lucis Diadem, které jsou takté� osazeny 

kompaktními záøivkovými zdroji s výkonem 1x26 W a svìtelným tokem 1800 lm. Obývací èást 
s chodbièkou je navrhnutými svítidly osvìtlena udr�ovanou osvìtleností  ! = 204 lx 

pøi rovnomìrnosti osvìtlení !" = 0,73. 

V kuchyni jsou zvolena 2 zapu�tìná svítidla Vyrtych Bandog3-226, které jsou v pracovním 
prostoru kuchyòské linky doplnìna led pásky s výkonem 6 W/m. Osvìtlenost pracovní desky je 
pøi souèasném sepnutí hlavních svítidel a led páskù #$ = 490 lx pøi rovnomìrnosti osvìtlení 
!" = 0,84. 

Na Obr. 6-16 je vidìt detail osvìtlení obývacího pokoje s kuchyòským koutem v bytì pro 

správce. 



   

 

57 

 

Obr. 6-16: Detail návrhu osv�tlení obývacího pokoje s kuchyní v byt� správce 

6.3 Cenové zhodnocení návrhu 

Jak je patrno z pøedcházející kapitoly, návrh osvìtlení sokolovny je v pøevá�né vìt�inì tvoøen 
pouze svítidly s konvenèními svìtelnými zdroji. Není tomu tak úplnou náhodou. I kdy� je dne�ní 
trend navrhovat osvìtlení pøevá�nì s led svìtelnými zdroji s nízkou spotøebou elektrické energie, 
ne v�dy to musí být výhodné. Svítidla s led zdroji jsou toti� oproti tìm klasickým dra��í,  
a to nìkdy i více jak o tøetinu. Na druhou stranu je výrobci uvádìno, �e �ivotnost led svìtelných 
zdrojù je a� 50000 h. Pokud to porovnáme napøíklad s lineární záøivkou, u které se uvádí 
�ivotnost 20000 hodin, led technologie má znaènì navrch. Je tedy v�dy na konkrétním úèelu 
pou�ití, jaký zdroj zvolit. Pro výrobní závody, kanceláøe a jiné pracovní prostory s pravidelným 
re�imem bude jistì vhodnìj�í pou�ití led technologie, která, aè je dra��í, doká�e svou spotøebou 
sní�it náklady natolik, �e se po urèitém èase investice v porovnání s konvenèními zdroji vyplatí. 
Naopak u objektù s nepravidelným re�imem, kde není vyu�ití svítidel ka�dodenní zále�itostí,  
se nemusí vyplatit investovat do drahé technologie led. Spotøeba energie v takových prostorech 
není tak vysoká, aby úspora vzniklá ni��ím pøíkonem led svítidel dokázala v pøijatelné dobì 
vyrovnat vy��í investici do poøízení modernìj�í technologie. Typickým pøíkladem objektu 
s nepravidelným re�imem je sokolovna v Moravském Písku. 

Pro ovìøení vhodnosti pou�ití konvenèních zdrojù namísto led technologie v hlavních 
svítidlech byl vytvoøen dal�í návrh osvìtlení sokolovny, tentokráte s vyu�itím pøevá�nì led 
svítidel. Simulace osvìtlení v tomto srovnávacím návrhu neprobìhla ve v�ech místnostech tak, 

jak tomu bylo u návrhu popsaného v kapitole 6.2. Výpoèet probìhl pøibli�nì v 70 % plochy 

sokolovny a z dosa�ených výsledkù a znalostí bylo ji� zøejmé, jakým zpùsobem zvolit svítidla ve 
zbylé èásti. Hlavním kritériem pøi tomto návrhu bylo pou�ití stejných, nebo alespoò podobných 
modelù svítidel jako v kapitole 6.2, ve kterých bude odli�nost pouze v osazeném svìtelném 
zdroji. Dal�ím dùle�itým kritériem pro srovnání technologií je dosa�ená výsledná osvìtlenost  
a rovnomìrnost osvìtlení. Pøi volbì led svítidel byla snaha se co nejvíce pøiblí�it výsledkùm 
dosa�ených pøi pou�itím konvenèních zdrojù. Takto vytvoøený návrh nelze oznaèit za pøesný, 
nicménì pro vzájemné srovnání je dostaèující. 
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V Pøíloze B.1 je souhrn v�ech prvkù zvolené osvìtlovací soustavy s vyu�itím konvenèních 
zdrojù vèetnì jejich pøíkonù a jednotkových cen. Ceny jsou èerpány z aktuálních ceníkù výrobcù 
s výjimkou prvkù øídícího systému Helvar, které byly nacenìny spoleèností DNA Europe, s.r.o. 
Technické listy zvolených svítidel a dal�ích prvkù osvìtlovací soustavy jsou souèástí Pøílohy C. 

V cenovém zhodnocení nejsou zapoèteny jednoduché vypínaèe, kabelá�, ji�tìní, rozvadìè, ani 

montá�ní práce. 

V Pøíloze B.2 je seznam led svítidel, které byly pou�ity pro vytvoøení srovnávacího návrhu 

osvìtlení sokolovny. Seznam je opìt vèetnì jednotkových cen dle ceníkù výrobcù a pøíkonù 
svítidel. Ostatní prvky, jako je øídící systém, svìtelná a pohybová èidla, zdroje pro led pásky 
vèetnì pøíslu�enství a divadelní osvìtlení, jsou identické, jako v Pøíloze B.1. 

Následující tabulka Tab. 6-1 shrnuje poøizovací náklady a pøíkon zvolené osvìtlovací 
soustavy vyu�ívající konvenèních zdrojù. Tabulka je seøazena dle jednotlivých výrobcù. 

 

Tab. 6-1: Souhrn po�izovacích náklad� navrhnuté osv�tlovací soustavy 

Výrobce Pøíkon  

[W] 

Cena  

[bez DPH] 

Svítidla výrobce Vyrtych 14732 485969 

Svítidla výrobce Lucis 780 80072 

Led pásky McLed (vèetnì zdrojù a li�t) 264 28929 

Divadelní osvìtlení Thomann 64 4144 

Pohybová èídla Luxomat 10 49920 

Øídící systém Helvar (vèetnì ovládacích a øídích prvkù a naprogramování) 37 212000 

celkem 15887 861034 

 

Dal�í tabulka Tab. 6-2 zobrazuje souhrn cenové kalkulace �srovnávací� varianty s pou�itím 
hlavních svítidel s led zdroji. Opìt jsou zde uvedeny poøizovací náklady dle jednotlivých výrobcù 
a k nim pøíslu�ný instalovaný pøíkon. 

 

 

Tab. 6-2: Souhrn po�izovacích náklad� v p�ípad� pou�ití hlavních svítidel s led sv�telnými zdroji 

Výrobce Pøíkon  

[W] 

Cena  

[bez DPH] 

Svítidla výrobce Vyrtych 6091 669779 

Svítidla výrobce Lucis 447 135459 

Led pásky McLed (vèetnì zdrojù a li�t) 264 28929 

Divadelní osvìtlení Thomann 64 4144 

Pohybová èídla Luxomat 10 49920 

Øídící systém Helvar (vèetnì ovládacích a øídích prvkù a naprogramování) 37 212000 

celkem 6913 1100231 
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Pokud jsou mezi sebou vzájemnì srovnány Tab. 6-1 a Tab. 6-2, potvrdí se pøedpoklad, �e 
pou�ití led technologie v hlavních svítidlech je oproti té konvenèní dra��í, ale naopak mnohem 

úspornìj�í. V na�em pøípadì je zvolená osvìtlovací soustava tvoøená pøevá�nì kompaktními  
a lineárními záøivkami o 239197 Kè (bez DPH) levnìj�í oproti soustavì tvoøené pøevá�nì led 
svítidly. Naopak pøi pou�ití led zdrojù v hlavních svítidlech bylo dosa�eno o 8974 W ni��ího 
instalovaného pøíkonu, ne� je tomu pøi pou�ití klasických zdrojù. 

Abychom mohli dále srovnávat obì technologie, je potøeba vytvoøit plán èasového vyu�ití 
objektu sokolovny. Je pøepokládáno, �e vyu�ití sokolovny bude daleko vy��í, ne� tomu bylo 
doposavad. Zrekonstruovaný prostor by mìl pøilákat zájemce nejen o sportovní vy�ití, ale také  
o prostory vhodné pro oslavy, svatby, zábavy a jiné kulturní akce. Dále je zde pøedpoklad vyu�ití 
nìkterých èástí pro firemní �kolení a prezentace. Z vý�e uvedených pøedpokladù byla vytvoøena 
tabulka odhadovaného èasového vyu�ití sokolovny viz Tab. 6-3. Jsou uva�ovány 3 kulturní akce 
mìsíènì po 12 hodinách, dále pak 4 hodiny sportovního vyu�ití týdnì (je poèítáno se 4 týdny 
v mìsíci), a dále je poèítáno jedním 6 hodinovým �kolením za mìsíc a nakonec se 6 hodinami pro 

dal�í vyu�ití. 

 

Tab. 6-3: Odhadnutý plán �asového vyu�ití sokolovny 

Vyu�ití / èinnost mìsíènì [h] roènì [h] 

Kulturní vyu�ití 36 432 

Sportovní vyu�ití 16 192 

�kolení a prezentace 6 72 

Dal�í èinnosti 6 48 

 

Dále je nutné urèit, jaká èást z instalovaného pøíkonu svítidel bude vyu�ita právì pøi dané 
èinnosti a je tedy potøeba vytvoøit dal�í pøedpoklad. 

Pøi sportovním vyu�ití pøepokládáme spu�tìné osvìtlení v tìlocviènì, nebo v sále a dále pak 
po pøechodnou dobu v zadní èásti sokolovny, kde jsou umístìny �atny a sprchy. Celkovì tak bude 
pøi sportovní èinnosti vyu�ito s nadsázkou 20 % instalovaného pøíkonu svítidel. 

V pøípadì kulturních akcí v sokolovnì je oèekáváno mnohem rozsáhlej�í vyu�ití místních 
prostorù. I tak je ale pøedpokládáno, �e se nevyu�ije více jak 25 % instalovaného pøíkonu svítidel, 
jeliko� je zde uva�ováno s èásteèným pøíspìvkem denního osvìtlení. K ni��í spotøebì dále 

dopomohou navrhnutá pohybová èidla a systém inteligentního øízení osvìtlení. 

Pøi �koleních a jiných akcích je pøedpoklad vyu�ití 7 % instalovaného pøíkonu svítidel. 

V dal�ích èinnostech jsou zahrnuty v�echny jiné mo�nosti vyu�ití, a to pøi pou�ití 15 % 

instalovaného pøíkonu svítidel. 

Pokud bychom zmínìnými korekcemi vynásobili celkový instalovaný pøíkon pro ka�dou 
z variant svítidel, dostaneme odhadovaný pøíkon svítidel potøebný k osvìtlení právì pøi dané 

èinnosti viz Tab. 6-4. 
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Tab. 6-4: P�edpokládaná �ást instalovaného p�íkonu svítidel vyu�itá p�i ur�ité �innosti 

Vyu�ití / èinnost 
zvolená varianta s konvenèními 

svìtelnými zdroji 
varianta s led 

svìtelnými zdroji 

[kW] [kW] 

Kulturní vyu�ití 3,972 1,728 

Sportovní vyu�ití 3,177 1,383 

�kolení a prezentace 1,112 0,484 

Dal�í 2,383 1,037 

  

Nyní ji� nic nebrání tomu, aby bylo mo�no spoèítat pøedpokládanou roèní spotøebu 
elektrické energie. Pro zvolenou variantu s pou�itím klasických svìtelných zdrojù bude 
odhadovaná mìsíèní spotøeba elektrické energie ve vý�i  

 !," = 3,972#kW# $ 36#h + 3,177#kW $ 16#h + 1,112#kW $ 6#h + 2,238#kW $ 6#h = 

          = !"#, $%# &'( 

a za rok pak 

 )",* = )",+  - 12 = 214,794 - 12 = !.$$, .!/ &'(  

Obdobnì je proveden výpoèet pro variantu s led svìtelným zdroji. Výsledky odhadované 
roèní spotøeby pro obì varianty viz Tab. 6-5. 

 

Tab. 6-5: Odhadovaná!ro�ní!spot�eba!elektrické!energie!pro!ob�!varianty!sv�telných!zdroj� 

období zvolená varianta s konvenèními 
svìtelnými zdroji 

varianta s led 

svìtelnými zdroji 

[kWh] [kWh] 

mìsíc 214,794 93,462 

rok 2577,528 1121,544 

 

Sokolovna aktuálnì vyu�ívá tarif od spoleènosti E.ON, konkrétnì C01d. Dle ceníku 
sta�eného z oficiálních stránek distributora www.eon.cz je cena za 1 kWh spotøebované 
elektrické energie pøi tomto tarifu 4,4 Kè (bez DPH). Do srovnání nebude zapoètena stálá mìsíèní 
platba za hlavní jistiè. Roèní náklady na provoz tak z hlediska spotøebované energie jsou  
viz Tab. 6-6. 

 

Tab. 6-6:!Ro�ní!náklady!na!provoz!osv�tlovací!soustavy!p�i!modelovém!scéná�i!vyu�ití!sokolovny 

období zvolená varianta s konvenèními 
svìtelnými zdroji 

varianta s led 

svìtelnými zdroji 

[Kè bez DPH] [Kè bez DPH] 

rok 11341 4935 

 

Na následujícím obrázku Obr. 6-17 je graf zobrazující finanèní náklady sokolovny za 

jednotlivé roky.  Za poèáteèní hodnotu byla zvolena poøizovací cena.  
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Obr. 6-17: Srovnání po izovacích!a!provozních!náklad�!jednotlivých!variant 

U varianty zá ivky1!není uva�ováno s výmìnou svìtelných zdrojù po celou dobu provozu 
sokolovny. V tomto pøípadì se ni��í instalovaný pøíkon led svítidel oproti tìm záøivkovým 
vyplatí a� za dlouhých 38 let. Varianta zá ivky2! je opaèný extrém. Je zde uva�ována výmìna 
v�ech záøivkových svìtelných zdrojù, a to pravidelnì co 3 roky. I kdy� je tato prognóza málo 
pravdìpodobná, tak i v pøípadì tìchto pravidelných výmìn budou záøivková svítidla, co se týèe 
nákladù, po dobu prvních 20 let výhodnìj�í ne� svítidla s led svìtelnými zdroji. Dále je nutné 
zmínit, �e ledková svítidla nemají mo�nost výmìny svìtelného zdroje. A i kdy� výrobci uvádìjí 
�ivotnost led svìtelných zdrojù 50000 hodin a více, není jasné, v jakém stavu budou elektronické 
souèástky potøebné ke správné funkci svítidla. Je tak otázkou, kolik by stála prùbì�ná výmìna 
celých svítidel s led zdroji za toto období.  

Nic to ov�em nemìní na faktu, �e pro návrh osvìtlení sokolovny v Moravském Písku budou 
vhodnìj�í svítidla osazená klasickými konvenèními zdroji viz Pøíloha B.1. 
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7 ZÁVÌR 
V první èásti diplomové práce bylo provedeno základní seznámení s velièinami a pojmy 

pou�ívanými ve svìtelnì-technické praxi, dále pak s obecnými vlastnostmi svítidel a svìtelných 
zdrojù a také s teorií k tématice osvìtlování interiérù a nouzových únikových cest. 

Druhá èást je ryze praktického charakteru. Cílem práce bylo zhodnocení souèasného stavu 
osvìtlení sokolovny, navrhnutí nové osvìtlovací soustavy, a nakonec i finanèní zhodnocení 
navrhnutého øe�ení. 

Hodnocení souèasného stavu osvìtlovací soustavy probíhalo ve dvou etapách. Nejprve bylo 
provedeno mìøení umìlého osvìtlení v místì samém, a to konkrétnì v sále a v tìlocviènì. 
V tìchto èástech sokolovny probìhlo nìkolik mìøení na pøedpokládané hrací plo�e, ze kterých 
byla vypoètena osvìtlenost sálu  !"#, á! = 137,4"lx pøi rovnomìrnosti osvìtlení #$%, á! = 0,7  

a osvìtlenost tìlocvièny &%'(,)*! = 67,9"lx s rovnomìrností osvìtlení #$%,)*! = 0,74. V nìkterých 
dal�ích místnostech bylo provedeno pouze orientaèní mìøení, aby bylo mo�né vytvoøit co 
nejreálnìj�í model stávajícího stavu sokolovny.  

V objektu byla dále vytvoøena jasová analýza v programu LumiDISP, a to ve vytipovaných 
místech sokolovny. Rozlo�ení jasù v tìlocviènì, v sále a ve vestibulu bylo v poøádku. Naopak na 

schodi�ti a v klubovnì byly zji�tìny znaèné nedostatky, kdy docházelo k oslnìní z dùvodu �patnì 
umístìných svítidel. 

Ve druhé etapì hodnocení stávajícího stavu osvìtlení sokolovny byl vytvoøen model objektu 
v programu Relux. Sokolovna je znaènì zastaralá a svítidla zde umístìná se ji� nevyrábìjí, tudí� 
bylo nutné hledat náhrady u dne�ních výrobcù, které by se svými køivkami co nejvíce podobaly 
skuteènému stavu. Po vymodelování sokolovny následoval výpoèet osvìtleností a rovnomìrností 
osvìtlení a poté samotné zhodnocení dosa�ených hodnot. Pokud se na dosa�ené výsledky 
podíváme skrze souèasné normativní pøedpisy, �ádná z místností nesplòuje svou osvìtleností 
pøedepsané minimální hodnoty a osvìtlení je tak na dne�ní pomìry shledáno jako nevyhovující. 
Rozlo�ení jasù lze zobrazit také v programu Relux, a tak pro posouzení vìrnosti vytvoøeného 
modelu byly vytipované místnosti porovnány s jasovou analýzou vytvoøenou v programu 

LumiDISP. 

Následoval návrh nové osvìtlovací soustavy, pøi jeho� tvorbì bylo vycházeno z podkladù 
dodaných obcí Moravský Písek. Sokolovna se dispoziènì dosti zmìní, a tak bylo nutné vytvoøit 
nový model korespondující s dodanou studií rekonstrukce sokolovny. Dále následoval výbìr 
výrobcù svítidel, pøi èem� byl kladen dùraz hlavnì na tuzemské podniky. Nakonec byli po 
zvá�ení zvoleni výrobci Vyrtych a Lucis, pøièem� svítidla byla volena pøevá�nì se svìtelnými 
zdroji záøivkového typu.  

V pøevá�né vìt�inì místností je uva�ováno se sádrokartonovou, nebo kazetovou konstrukcí 
stropu, a tak je vìt�ina svítidel zapu�tìného typu. V èástech s nepravidelným pohybem osob byly 

navrhnuty pohybové èidla, které by mìly zvý�it u�ivatelský komfort, ale také zamezit 
zbyteènému plýtvání elektrické energie. V tìlocviènì a v sále byla zvolena svítidla se zvý�enou 
ochranou krytím Vyrtych Falcon-Sport, jen� jsou svou bytelnou konstrukcí urèená speciálnì pro 
sportovi�tì. Otevøený strop v sále byl navíc nasvìtlen led pásky, co� mù�e být vyu�ito k navození 
pøíjemné atmosféry v pøípadì kulturního vyu�ití. Na pódiu jsou k vytvoøení po�adované kulisy 

navíc navrhnuty 4 kusy speciálního divadelního/koncertního osvìtlení PAR56 od firmy 

Thomann. 
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Do objektu sokolovny byl dále navrhnut øídící systém osvìtlení od spoleènosti Helvar,  
který je propojen se svítidly a se vstupními prvky po DALI sbìrnici.  V místnostech jako je 

tìlocvièna, sál, bar a v celém 2. patøe bude mo�no volit mezi pøednastavenými svìtelnými 
scénami. Ovládání pøednastavených scén bude plnì v re�ii u�ivatelù pomocí tlaèítkových panelù 
a dále také pøes dotykový panel z místnosti osvìtlovaèe a z pódia. Navíc jsou v místnostech, kde 
je uva�ováno øízení po DALI sbìrnì, instalovány èidla intenzity osvìtlení, díky èemu� bude 
svìtelný tok svítidel korigován na základì pøíspìvku denního svìtla. 

V návrhu nebylo zapomenuto ani na nouzové osvìtlení. Ve vìt�inì místností jsou umístìna 
nástìnná nouzová svítidla s piktogramem urèujícím smìr únikové cesty. V pøípadech nutnosti 
pou�ití protipanického nouzového osvìtlení bylo vyu�ito pøídavného nouzového modulu 
instalovaného do svítidel urèených pro normální osvìtlení. Intenzita osvìtlení pøi nouzovém 
módu není v �ádné z místností ni��í, ne� 1 lx. 

Osvìtlení ve v�ech èástech sokolovny splòuje po�adavky norem ÈSN EN 12464-1,  

ÈSN EN 12193 a ÈSN EN 1838. Pokud by byla porovnána napøíklad osvìtlenost tìlocvièny 
v souèasném a navrhnutém stavu, tak navrhnutá svítidla vytvoøí udr�ovanou osvìtlenost  
 ! = 761"lx s rovnomìrností osvìtlení #$ = 0,74. To je oproti souèasné osvìtlenosti  
 %&',()* = 67,9"lx skok skoro 700 lx. Navíc pøi vyu�ití øídícího systému bude mo�né volit scény 
dle provozovaného sportu, nebo aktivity a pøizpùsobit si tak osvìtlení dle obrazu svému. 

V poslední èásti diplomové práce bylo provedeno cenové zhodnocení navrhnuté osvìtlovací 
soustavy. Celková cena za navrhnutá svítidla, pohybová èidla a øídící systém byla stanovena na 
hodnotu 861034 Kè bez DPH a to pøi instalovaném pøíkonu 15,887 kW. Tento pøíkon je tvoøen 
pøedev�ím velkým poètem svítidel s lineárními, nebo kompaktními záøivkovými zdroji. Pøi této 
pøíle�itosti byl tedy vytvoøen je�tì jeden �srovnávací� návrh, který se osvìtleností objektu 
pøibli�oval zvolenému návrhu, ale k osvìtlení vyu�íval moderní led svìtelné zdroje. Do tohoto 
�srovnávacího� návrhu byly pou�ity stejné, nebo velmi podobné modely svítidel, aby bylo 
docíleno vìt�í objektivnosti pøi srovnání. Výsledná cena �srovnávací� varianty je 1100231 Kè 
bez DPH pøi instalovaném pøíkonu 6,913 kW. Pokud mezi sebou srovnáme obì varianty, tak je 

na první pohled patrný rozdíl v cenì 239197 Kè bez DPH v prospìch klasické konvenèní 
technologie, ale naopak o 8,974 kW ni��í instalovaný pøíkon pøi variantì s led svítidly. Pro 

korektní posouzení vhodnosti zvolené technologie byl vytvoøen odhadovaný scénáø èasového 
vyu�ití sokolovny v návaznosti na vyu�itý instalovaný pøíkon. Bylo zji�tìno, �e pokud by byla 

zvolena svítidla s led zdroji a do provozních nákladù by se poèítala pouze samotná spotøeba 
svítidel, tak by se ni��í náklady na provoz vùèi klasické konvenèní technologii vyplatili a� za 38 
let.  

Dále bylo uva�ováno i s opaèným prùbìhem nákladù na provoz. Byl zaveden pøedpoklad,  
�e by probìhla výmìna v�ech konvenèních svìtelných zdrojù ka�dé 3 roky a led zdroje by byly 

stále pùvodní se 100 % spolehlivostí. V tomto pøípadì by byla po uplynutí 20 let výhodnìj�í 

svítidla ledková. V dne�ní dobì je ov�em naprostá bezporuchovost nereálná. Je tedy otázkou, 

kolik by stála pøípadná výmìna celých ledkových svítidel (nelze vymìnit pouze samotný led 

svìtelný zdroj) v pøípadì poruchy. Dále i úvaha o nutné výmìnì v�ech záøivkových svítidel co  

3 roky je pøehnaná. Jsou místnosti, kde se budou svítidla vyu�ívat tak málo, �e bude �ivotnost 

svìtelných zdrojù daleko vy��í.  Je tedy zøejmé, �e drahá led technologie nemá pro prostory  

s nepravidelným vyu�itím a nízkou roèní spotøebou smysl. 
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A Výkresová dokumentace 
A.1 Osvětlovací soustava v 1.NP a 2.NP 

A.2 Schéma zapojení prvků osv. soustavy na DALI sběrnici 

 







B  Seznam prvků osvětlovací soustavy  
B.1 Prvky navrhnuté osvětlovací soustavy 

Tab. B.1-1: Seznam svítidel zvolené osvětlovací soustavy včetně jednotkových cen, počtu kusů a příkonů 

Svítidlo Typ 
Příkon 
[W]  

Počet 
[ks], [m]  

Cena za 
jednotku  

[K č bez DPH] 
Cena celkem  

[K č bez DPH] 
Celkový příkon 

[W] 

Vyrtych Vertigo20 236-WR-EP 74 28 2162 60536 2072 

Vyrtych Vertigo20 236-WR-EP-Multi  74 6 3137 18822 444 

Vyrtych Vertigo65 236-WR-EP 74 2 2567 5134 148 

Vyrtych Vertigo65 236-WR-EP-Multi  74 2 3542 7084 148 

Vyrtych Vertigo20 255-WR-DIM 112 19 2980 56620 2128 

Vyrtych Vertigo20 255-WR-EP-DIM-Multi  112 2 3930 7860 224 

Vyrtych Falcon-Sport 280-BAP-DIM 162 33 5240 172920 5346 

Vyrtych Falcon-Sport 280-BAP-DIM-Multi  162 6 6190 37140 972 

Vyrtych Grifon 280-BAP-DIM 162 8 3239 25912 1296 

Vyrtych Grifon 280-BAP-DIM-Multi  162 1 4189 4189 162 

Vyrtych Bandog3 218 38 24 1289 30936 912 

Vyrtych Bandog3 218-Multi  38 2 2218 4436 76 

Vyrtych Bandog3 126 28 6 1202 7212 168 

Vyrtych Bandog3 226 54 4 1291 5164 216 

Vyrtych Bandog-Square 218 38 4 1522 6088 152 

Vyrtych Corso 124 26 2 867 1734 52 

Vyrtych Sirios S8-LGD300 8 22 1245 27390 176 

Vyrtych Sirios S8-PSD 8 1 1612 1612 8 



Svítidlo Typ 
Příkon 
[W] 

Počet 
[ks], [m]  

Cena za 
jednotku  

[K č bez DPH] 
Cena celkem  

[K č bez DPH] 
Celkový příkon 

[W] 

Vyrtych Sirios S8-RB 8 2 1345 2690 16 

Vyrtych Sirios S8-LGD200 8 2 1245 2490 16 

Lucis MAIA PMMA  S1.212. W PA EVG 13 12 2244 26928 156 

Lucis CHARON PMMA S44.214.CA4 EVG-DIM 54 5 3589 17945 270 

Lucis DIADEM S12.211.300 EVG 28 3 2331 6993 84 

Lucis POLARIS ZT.212.400 EVG-DIM 54 4 5985 23940 216 

Lucis POLARIS ZT.212.400 EVG 54 1 4266 4266 54 

McLed led pásek 2,4W/m ML-121.183.10.1 2,4 51,5 121 6232 124* 

McLed led pásek 6W/m ML-121.374.10.0 6 12,3 234 2878 74* 
Thomann Stairville LED 
PAR56 151 LEDs RGB 

193248 16 4 1036 4144 64 

celkem 579295 Kč (bez DPH) 15576 W 
* Do celkového příkonu svítidel není započteno. Je započteno v rámci zdrojů k LED páskům v Tab. B.1-2 
 

  



Tab. B.1-2: Seznam ostatních prvků zvolené osvětlovací soustavy včetně jednotkových cen, počtu kusů a příkonů 

Výrobce McLED Typ Příkon 
[W]  

Počet 
[ks], [m]  

Cena za jednotku 
[K č bez DPH] 

Cena celkem  
[K č bez DPH] 

Celkový 
příkon [W]  

 
 

Zdroj McLed 12V ML-732.001.10.0 12 1 130 130 12 **  

Zdroj McLed 12V ML-732.003.10.0 24 6 228 1368 144 **  

Zdroj McLed 12V ML-732.002.10.1 36 3 280 840 108 **  

Hliníková lišta vestavná 17,2 x 8 mm ML-761.020.40.0  15,8 274 4329  
Hliníková lišta přisazená 17,2 x 8 mm ML-761.024.40.0  48 274 13152  
Výrobce Helvar  

Helvar 920 Imagine Router 920 25 1  

212000 

25  

Helvar 312 Multisensor with linked PIR 312 0,5 4  2  

Helvar 329 External Light Sensor 329 0,4 1  0,4  

Helvar 131W Modular panels 131W 0 5  0  

Helvar 135W Modular panels 135W 0 4  0  

Helvar 136W Modular panels 136W 0 4  0  

Helvar 9242 LCD TouchPanel 9242 5 2  10  

Helvar 402 Power Supply 402  2    

Naprogramování   1    

Výrobce Luxomat  

Poh. čidlo Luxomat PD3-1C-SM 0,5 2 1323 2646 1  

Poh. čidlo Luxomat PD4N-1C-C-FC 0,5 3 3117 9351 1,5  

Poh. čidlo Luxomat PD9-1C-FC 0,5 8 2412 19296 4  

Poh. čidlo Luxomat PD9-DIGI-FC 0,5 7 2661 18627 3,5  

celkem 281739 Kč (bez DPH) 311 W  
** Příkon zdrojů pro led pásky je uvažován stejný, jako jejich výstupní výkon, jelikož jsou zdroje v rámci návrhu předimenzované  



B.2 Svítidla použitá ve verzi s led světelnými zdroji 

Tab. B.2-1: Seznam svítidel při osvětlení sokolovny hlavními svítidly s led světelným zdroji včetně jednotkových cen, počtu kusů a příkonů 

Svítidlo Typ Příkon 
[W]  

Počet 
[ks], [m] 

Cena za jednotku  
[K č bez DPH] 

Cena celkem  
[K č bez DPH] 

Celkový 
příkon [W]  

Vyrtych Bandog-LED 1700-4K 20 31 2014 62434 620 

Vyrtych Bandog-LED 1700-4K-Multi  20 6 2943 17658 120 

Vyrtych Bandog-Square-Led235 3000-4K 27 4 3050 12200 108 

Vyrtych Bandog-Square-Led235 3000-4K-Multi  27 2 3979 7958 54 

Vyrtych-Hoover-SQ-Led OP-6100-4K-DIM 42 19 6939 131841 798 

Vyrtych-Hoover-SQ-Led OP-6100-4K-DIM-Multi  42 2 7882 15764 84 

Vyrtych Fork-Led 12100-4K-DIM 80 33 6111 201663 2640 

Vyrtych Fork-Led 12100-4K-DIM-Multi 80 6 7061 42366 480 

Vyrtych Fork-Led 10650-4k-DIM 65 8 7890 63120 520 

Vyrtych Fork-Led 10650-4k-DIM-Multi 65 1 8840 8840 65 

Vyrtych Bandog-Led OP-800-4K 7 28 1574 44072 196 

Vyrtych Bandog-Led OP-800-4K-Multi  7 2 2503 5006 14 

Vyrtych Bandog-Led OP-800-3K 7 6 1574 9444 42 

Vyrtych Bandog-Square-Led235 3000-4K 27 4 3050 12200 108 

Vyrtych Corso Led 1850-4K 13 2 2255 4510 26 

Vyrtych Sirios S8-LGD300 8 22 1113 24486 176 

Vyrtych Sirios S8-PSD 8 1 1535 1535 8 

Vyrtych Sirios S8-RB 8 2 1228 2456 16 

Vyrtych Sirios S8-LGD200 8 2 1113 2226 16 

Lucis MAIA PMMA S1.L11 W PA 12 12 3509 42108 149 

Lucis CHARON PMMA S33.L12.CA3-DIM 25 5 4754 23770 126 

Lucis DAPHNE I S24.L11.D350 19 3 3950 11850 57 



Svítidlo Typ Příkon 
[W]  

Počet 
[ks], [m] 

Cena za jednotku  
[K č bez DPH] 

Cena celkem  
[K č bez DPH] 

Celkový 
příkon [W]  

Lucis POLARIS ZT.P11.400-DIM 23 4 11870 47480 92 

Lucis POLARIS ZT.P11.400 23 1 10251 10251 23 

McLed led pásek 2,4W/m ML-121.183.10.1 2,4 51,5 121 6232 124* 

McLed led pásek 6W/m ML-121.374.10.0 6 12,3 234 2878 74* 
Thomann Stairville LED PAR56 
151 LEDs RGB 

193248 16 4 1036 4144 64 

celkem 820382 Kč (bez DPH) 6799 W 
* Do celkového příkonu svítidel není započteno. Je započteno v rámci zdrojů k LED páskům. Pro porovnání není směrodatné. 



C Technické listy použitých prvků zvolené 
osvětlovací soustavy 
 

Čerpáno z oficiálních stránek výrobců: 

http://www.vyrtych.cz/ 

http://www.lucis.eu/cz/ 

http://www.mcled.cz/ 

https://www.thomann.de/cz/index.html 

http://www.luxomat.com/cz/ 

https://www.helvar.com/en/ 
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AxBxC
(mm)

059804 596 x 596 x 120

059805 596 x 596 x 120

059806 596 x 596 x 120

059807 596 x 596 x 120

059808 596 x 596 x 120

059809 596 x 596 x 120

059810 596 x 596 x 120

059811 596 x 596 x 120

059812 596 x 596 x 120

059813 596 x 596 x 120

059824 620 x 620 x 120

059825 620 x 620 x 120

059826 620 x 620 x 120

059827 620 x 620 x 120

059828 620 x 620 x 120

059829 620 x 620 x 120

059830 620 x 620 x 120

059831 620 x 620 x 120

059832 620 x 620 x 120

059833 620 x 620 x 120

051138

Popis:

 EP 

 WR 
MAT
MAT+MR

Kryt:

2

 Em 

NANO -

PC 

059805 596 x 596 x 120
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AxBxC
(mm)

Ø C
(mm)

054250 BANDOG-EP-113, 1x13W TC-DEL/G24q1 390 x 120 x 218 195

054252 BANDOG-EP-118, 1x18W TC-DEL/G24q2 390 x 120 x 218 195

054254 BANDOG-EP-126, 1x26W TC-DEL/G24q3 390 x 120 x 218 195

054251 BANDOG-EP-213, 2x13W TC-DEL/G24q1 390 x 120 x 218 195

054253 BANDOG-EP-218, 2x18W TC-DEL/G24q2 390 x 120 x 218 195

054255 BANDOG-EP-226, 2x26W TC-DEL/G24q3 390 x 120 x 218 195

054256 BANDOG2-EP-113, 1x13W TC-DEL/G24q1 390 x 120 x 218 195

054258 BANDOG2-EP-118, 1x18W TC-DEL/G24q2 390 x 120 x 218 195

054260 BANDOG2-EP-126, 1x26W TC-DEL/G24q3 390 x 120 x 218 195

054257 BANDOG2-EP-213, 2x13W TC-DEL/G24q1 390 x 120 x 218 195

054259 BANDOG2-EP-218, 2x18W TC-DEL/G24q2 390 x 120 x 218 195

054261 BANDOG2-EP-226, 2x26W TC-DEL/G24q3 390 x 120 x 218 195

054262 BANDOG3-EP-113, 1x13W TC-DEL/G24q1 400 x 136 x 225 200

054264 BANDOG3-EP-118, 1x18W TC-DEL/G24q2 400 x 136 x 225 200

054266 BANDOG3-EP-126, 1x26W TC-DEL/G24q3 400 x 136 x 225 200

054263 BANDOG3-EP-213, 2x13W TC-DEL/G24q1 400 x 136 x 225 200

054265 BANDOG3-EP-218, 2x18W TC-DEL/G24q2 400 x 136 x 225 200

054267 BANDOG3-EP-226, 2x26W TC-DEL/G24q3 400 x 136 x 225 200

Popis:

 EP – elektronický 220-240 V/50-60 Hz AC

 Ocelový plech

BANDOG2 – s krycím sklem

2, 

 Em 
MULTI 
RAL – další barevné provedení
NANO -

054265 BANDOG3-EP-218, 2x18W TC-DEL/G24q2 400 x 136 x 225 200

054267 BANDOG3-EP-226, 2x26W TC-DEL/G24q3 400 x 136 x 225 200

054266 BANDOG3-EP-126, 1x26W TC-DEL/G24q3 400 x 136 x 225 200

MULTI
RAL – další b
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AxBxC
(mm)

AxB*
(mm)

051550 BANDOG-SQUARE-118, 1x18W
G24q-2

TC-DEL
G24q-3

210 x 180 x 130 165 x 165

051551 BANDOG-SQUARE-218, 2x18W 210 x 180 x 130 165 x 165

051552 BANDOG-SQUARE-126, 1x26W 210 x 180 x 130 165 x 165

051553 BANDOG-SQUARE-226, 2x26W 210 x 180 x 130 165 x 165

AxBxC
(mm)

AxB*
(mm)

051554 BANDOG-SQUARE-AS-118, 1x18W G24q-2
TC-DEL

G24q-3

210 x 180 x 130 165 x 165

051555 BANDOG-SQUARE-AS-126, 1x26W 210 x 180 x 130 165 x 165

AxBxC
(mm)

AxB*
(mm)

051556 BANDOG-SQUARE-PC-118, 1x18W
G24q-2

TC-DEL
G24q-3

210 x 180 x 130 165 x 165

051557 BANDOG-SQUARE-PC-218, 2x18W 210 x 180 x 130 165 x 165

051558 BANDOG-SQUARE-PC-126, 1x26W 210 x 180 x 130 165 x 165

051559 BANDOG-SQUARE-PC-226, 2x26W 210 x 180 x 130 165 x 165

AxBxC
(mm)

AxB*
(mm)

051560 BANDOG-SQUARE-OP-118, 1x18W
G24q-2

TC-DEL
G24q-3

210 x 180 x 130 165 x 165

051561 BANDOG-SQUARE-OP-218, 2x18W 210 x 180 x 130 165 x 165

051562 BANDOG-SQUARE-OP-126, 1x26W 210 x 180 x 130 165 x 165

051563 BANDOG-SQUARE-OP-226, 2x26W 210 x 180 x 130 165 x 165

BANDOG-SQUARE-OP, 1x26 W, IP 43 / IP 20

(opálový kryt)

BANDOG-SQUARE, 1x18 W, IP 43 / IP 20

(bez krytu)

BANDOG-SQUARE, 1x2 6W, IP 43 / IP 20

(asymetrický re#ektor)

Popis:

 EP – elektronický 220-240 V/50-60 Hz AC

 Lakovaný ocelový plech RAL 9003

 PC 
OP – opálový plexi kryt
– bez krytu

AS

2, 

 Em 
MULTI 

RAL – další barevné provedení
NANO -

051557 BANDOG-SQUARE-PC-218, 2x18W 210 x 180 x 130 165 x 165
TC-DEL

G24q-2
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AxBxC
(mm)

057326 GRIFON-114-BAP-EP, 1x14W

T16/G5

600 x 160 x 60

057327 GRIFON-124-BAP-EP, 1x24W 600 x 160 x 60

057328 GRIFON-214-BAP-EP, 2x14W 600 x 250 x 60

057329 GRIFON-224-BAP-EP, 2x24W 600 x 250 x 60

057330 GRIFON-121-BAP-EP, 1x21W 900 x 160 x 60

057331 GRIFON-139-BAP-EP, 1x39W 900 x 160 x 60

057332 GRIFON-221-BAP-EP, 2x21W 900 x 250 x 60

057333 GRIFON-239-BAP-EP, 2x39W 900 x 250 x 60

057408 GRIFON-128-BAP-EP, 1x28W 1200 x 160 x 60

057409 GRIFON-154-BAP-EP, 1x54W 1200 x 160 x 60

057410 GRIFON-228-BAP-EP, 2x28W 1200 x 250 x 60

057411 GRIFON-254-BAP-EP, 2x54W 1200 x 250 x 60

057412 GRIFON-135-BAP-EP, 1x35W 1500 x 160 x 60

057442 GRIFON-149-BAP-EP, 1x49W 1500 x 160 x 60

057413 GRIFON-180-BAP-EP, 1x80W 1500 x 160 x 60

057414 GRIFON-235-BAP-EP, 2x35W 1500 x 250 x 60

057443 GRIFON-249-BAP-EP, 2x49W 1500 x 250 x 60

057415 GRIFON-280-BAP-EP, 2x80W 1500 x 250 x 60

AxBxC
(mm)

057342 GRIFON-D/I-114-BAP-EP, 1x14W

T16/G5

600 x 160 x 53

057343 GRIFON-D/I-124-BAP-EP, 1x24W 600 x 160 x 53

057344 GRIFON-D/I-214-BAP-EP, 2x14W 600 x 250 x 53

057345 GRIFON-D/I-224-BAP-EP, 2x24W 600 x 250 x 53

057346 GRIFON-D/I-121-BAP-EP, 1x21W 900 x 160 x 53

057347 GRIFON-D/I-139-BAP-EP, 1x39W 900 x 160 x 53

057348 GRIFON-D/I-221-BAP-EP, 2x21W 900 x 250 x 53

057349 GRIFON-D/I-239-BAP-EP, 2x39W 900 x 250 x 53

057358 GRIFON-D/I-128-BAP-EP, 1x28W 1200 x 160 x 53

057359 GRIFON-D/I-154-BAP-EP, 1x54W 1200 x 160 x 53

057360 GRIFON-D/I-228-BAP-EP, 2x28W 1200 x 250 x 53

057361 GRIFON-D/I-254-BAP-EP, 2x54W 1200 x 250 x 53

057362 GRIFON-D/I-135-BAP-EP, 1x35W 1500 x 160 x 53

057368 GRIFON-D/I-149-BAP-EP, 1x49W 1500 x 160 x 53

057363 GRIFON-D/I-180-BAP-EP, 1x80W 1500 x 160 x 53

057364 GRIFON-D/I-235-BAP-EP, 2x35W 1500 x 250 x 53

057369 GRIFON-D/I-249-BAP-EP, 2x49W 1500 x 250 x 53

057365 GRIFON-D/I-280-BAP-EP, 2x80W 1500 x 250 x 53

– zvláštní výbava

120000

051140

051136

051155 2

Popis: -

 EP 

 Lakovaný ocelový plech RAL 9003

 
BAP 
MIRO 

2, 

 Em 
MULTI 

RAL – další barevné provedení
NANO -

057415 GRIFON-280-BAP-EP, 2x80W

T16/G5

1500 x 250 x 60

MULTI

RAL
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AxB
(mm)

050230 E27 94 x 327

AxB
(mm)

050243 CORSO-118– EP, 1x18 W TC-DEL/G24q  94 x 327

050238 CORSO-124– EP, 1x24 W TC-F/2G10 94 x 327

050239 CORSO-122– EP, 1x22 W T16-R/2GX13 94 x 327

050246 CORSO-126– EP, 1x26 W TC-DEL/G24q3 94 x 327

050249 E27 94 x 327

Každou variantu svítidel jsme schopni vyrobit i v provedení IP20.

Pro použití svítidel do těžkých provozů je vhodný typ CORSO-PC (s optickým krytem z polykarbonátu).

* Platí pro zdroje OSRAM HALOGEN ECO PRO CLASSIC A

Popis:

 EP – elektronický 220-240 V/50-60 Hz AC

 Plastový materiál PC 

 Varianta 1x46W/E27-materiál PC 

 Pouze u varianty 1x46W/E27, bílý lakovaný plech, T 0,6 mm

2, 

 Em 
MULTI 
NANO -

050238 CORSO-124– EP, 1x24 W TC-F/2G10 94 x 327



IP 42
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Technický list

DIADEM S12.2X1.300 EVG

Typ: stropní svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: bílý lak matný (1) nebo chrom (2)

Barva: bílá (1); chrom (2)

A (mm) B (mm) Hmotnost (g)

1×26W G24q-3 300 120 2700

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: EVG

Světelný zdroj: 1×26W

Patice: G24q-3 

A: 300 mm

B: 120 mm

Hmotnost: 2700 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 813/5, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu



Technický list

CHARON PMMA S44.214.CA4 EVG

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo PMMA

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný

A (mm) B (mm) C (mm) Hmotnost (g)

2×26W G24q-3 480 440 160 2500

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: EVG

Světelný zdroj: 2×26W

Patice: G24q-3 

A: 480 mm

B: 440 mm

C: 160 mm

Hmotnost: 2500 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 813/5, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu



Technický list

MAIA PMMA S1.212 W PA EVG

Typ: nástěnné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo PMMA opál

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný

A (mm) B (mm) C (mm) Hmotnost (g)

1×11W 2G7 150 300 75 1200

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: EVG

Světelný zdroj: 1×11W

Patice: 2G7 

A: 150 mm

B: 300 mm

C: 75 mm

Hmotnost: 1200 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 813/5, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu



Technický list

POLARIS ZT.2X2.400 EVG

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Závěs: ocelový bíle lakovaný, chromovaný, mosazný nebo nerezový

Barva: bílá (1); chrom (2); mosaz (3); nerez (4)

A (mm) C (mm) Hmotnost (g)

2×26W G24q-3 400 1000 6600

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: EVG

Světelný zdroj: 2×26W

Patice: G24q-3 

A: 400 mm

C: 1000 mm

Hmotnost: 6600 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 813/5, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu
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MonochromatickýSMD 3528

Doporučený výkon zdroje pro napájení 5 m pásku s čipy 3528 - 30 LED/ m - 15 W. 
Na poptávku je k dodání rovněž pásek na žluté a černé PCB základně. *Míra přilnavosti 3M pásky na spodní straně LED pásku je závislá na druhu podkladového materiálu, teplotě 
a vlhkosti prostředí, a proto je nezbytná dodatečná Jxace pomocí upevňovacích spon, které jsou součástí balení.  

**Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

Skladové položky - TUČNĚ
Max. délka pásku při jednostranném napájení je až 5 m

Skladové položky - TUČNĚ
Max. délka pásku při jednostranném napájení je až 10 m

Světelný 
tok 

≈ (lm/ m) B
a

rv
a Vlnová 

délka (nm)
Teplota bílé (K) B

a
le

n
í

Cena (Kč)
za 1 metr **

Kód Typ Kód Typ

ML-121.178.10.0 3528R-M30L8W20F12 ML-126.178.10.0 3528R-M30L8W20F24 45 620-630 nm 5 m 120,70

ML-121.179.10.0 3528Y-M30L8W20F12 ML-126.179.10.0 3528Y-M30L8W20F24 45 585-595 nm 5 m 120,70

ML-121.180.10.0 3528B-M30L8W20F12 ML-126.180.10.0 3528B-M30L8W20F24 15 455-470 nm 5 m 120,70

ML-121.181.10.0 3528G-M30L8W20F12 ML-126.181.10.0 3528G-M30L8W20F24 65 510-525 nm 5 m 134,90

ML-121.182.10.0 3528W-M30L8W20F12 ML-126.182.10.0 3528W-M30L8W20F24 150 6000-7000 K 5 m 120,70

ML-121.182.10.1 3528W-M30L8W20F12 ML-126.182.10.1 3528W-M30L8W20F24 150 6000-7000 K 30 m* 120,70

ML-121.183.10.0 3528WW-M30L8W20F12 ML-126.183.10.0 3528WW-M30L8W20F24 140 3000-3500 K 5 m 120,70

ML-121.183.10.1 3528WW-M30L8W20F12 ML-126.183.10.1 3528WW-M30L8W20F24 140 3000-3500 K 30 m* 120,70

Skladové položky - TUČNĚ
Max. délka pásku při jednostranném napájení je až 5 m

Skladové položky - TUČNĚ
Max. délka pásku při jednostranném napájení je až 10 m

Světelný 
tok 

≈ (lm/ m) B
a

rv
a Vlnová 

délka (nm)
Teplota bílé (K) B

a
le

n
í

Cena (Kč)
za 1 metr **

Kód Typ Kód Typ

ML-121.184.10.0 3528R-M30L8W54F12 ML-126.184.10.0 3528R-M30L8W54F24 40 620-630 nm 5 m 184,60

ML-121.185.10.0 3528Y-M30L8W54F12 ML-126.185.10.0 3528Y-M30L8W54F24 40 585-595 nm 5 m 184,60

ML-121.186.10.0 3528B-M30L8W54F12 ML-126.186.10.0 3528B-M30L8W54F24 12 455-470 nm 5 m 184,60

ML-121.187.10.0 3528G-M30L8W54F12 ML-126.187.10.0 3528G-M30L8W54F24 50 510-525 nm 5 m 198,80

ML-121.188.10.0 3528W-M30L8W54F12 ML-126.188.10.0 3528W-M30L8W54F24 120 6000-7000 K 5 m 184,60

ML-121.189.10.0 3528WW-M30L8W54F12 ML-126.189.10.0 3528WW-M30L8W54F24 115 3000-3500 K 5 m 184,60

Skladové položky - TUČNĚ
Max. délka pásku při jednostranném napájení je až 5 m

Skladové položky - TUČNĚ
Max. délka pásku při jednostranném napájení je až 10 m

Světelný 
tok 

≈ (lm/ m) B
a

rv
a Vlnová 

délka (nm)
Teplota bílé (K) B

a
le

n
í

Cena (Kč)
za 1 metr **

Kód Typ Kód Typ

ML-121.196.10.0 3528R-M30L8W68F12 ML-126.196.10.0 3528R-M30L8W68F24 30 620-630 nm 5 m 220,10

ML-121.197.10.0 3528Y-M30L8W68F12 ML-126.197.10.0 3528Y-M30L8W68F24 30 585-595 nm 5 m 220,10

ML-121.198.10.0 3528B-M30L8W68F12 ML-126.198.10.0 3528B-M30L8W68F24 10 455-470 nm 5 m 220,10

ML-121.199.10.0 3528G-M30L8W68F12 ML-126.199.10.0 3528G-M30L8W68F24 45 510-525 nm 5 m 234,30

ML-121.200.10.0 3528W-M30L8W68F12 ML-126.200.10.0 3528W-M30L8W68F24 110 6000-7000 K 5 m 220,10

ML-121.201.10.0 3528WW-M30L8W68F12 ML-126.201.10.0 3528WW-M30L8W68F24 100 3000-3500 K 5 m 220,10

30
LED/ m

SMD
3528

2,4
W/ m

šíře
PCB

8 mm

120°

Okolní teplota:          -10° C ~ +40° C

Délka kabelu:             350 mm

Světelný tok na LED:               5 - 6 lm

Životnost:            25 000 h

Příslušenství: Strana:
sada příslušenství „D“    28

 3M páska pouze usnadňuje 
      montáž, Jxace pomocí upev-
      ňovacích spon je nezbytná*.
      (11 spon je součástí balení)

Příslušenství: Strana:
sada příslušenství „A“     27

 Upevnění k podkladu pomocí 
     3M pásky 200MP
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 Upevnění k podkladu pomocí 
     3M pásky 200MP
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ML-121.183.10.1 3528WW-M30L8W20F12 ML-126.183.10.1 3528WW-M30L8W20F24 140 3000-3500 K 30 m* 120,70



100 mm (24 V)

100 mm (24 V)
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SMD2835 Monochromatický

Skladové položky - TUČNĚ
Max. délka pásku při jednostranném napájení je až 5 m

Skladové položky - TUČNĚ
Max. délka pásku při jednostranném napájení je až 9 m

Světelný 
tok ≈ 

(lm/m) B
a

rv
a Vlnová 

délka (nm)
Teplota bílé (K) B

a
le

n
í

Cena (Kč)
za 1 metr **

Kód Typ Kód Typ

ML-121.374.10.0 2835WW-M60L8W20F12 ML-126.374.10.0 2835WW-M60L8W20F24 550 3000-3500 K 5m 234,30

ML-121.374.10.1 2835WW-M60L8W20F12 ML-126.374.10.1 2835WW-M60L8W20F24 550 3000-3500 K 30 m* 234,30

ML-121.375.10.0 2835CW-M60L8W20F12 ML-126.375.10.0 2835CW-M60L8W20F24 600 6000-7000 K 5m 234,30

ML-121.375.10.1 2835CW-M60L8W20F12 ML-126.375.10.1 2835CW-M60L8W20F24 600 6000-7000 K 30 m* 234,30

Skladové položky - TUČNĚ
Max. délka pásku při jednostranném napájení je až 5 m

Skladové položky - TUČNĚ
Max. délka pásku při jednostranném napájení je až 9 m

Světelný 
tok ≈ 

(lm/m) B
a

rv
a Vlnová 

délka (nm)
Teplota bílé (K) B

a
le

n
í

Cena (Kč)
za 1 metr **

Kód Typ Kód Typ

ML-121.376.10.0 2835WW-M60L8W54F12 ML-126.376.10.0 2835WW-M60L8W54F24 450 3000-3500 K 5 m 298,20

ML-121.377.10.0 2835CW-M60L8W54F12 ML-126.377.10.0 2835CW-M60L8W54F24 490 6000-7000 K 5 m 298,20

Skladové položky - TUČNĚ
Max. délka pásku při jednostranném napájení je až 5 m

Skladové položky - TUČNĚ
Max. délka pásku při jednostranném napájení je až 9 m

Světelný 
tok ≈ 

(lm/m) B
a

rv
a Vlnová 

délka (nm)
Teplota bílé (K) B

a
le

n
í

Cena (Kč)
za 1 metr **

Kód Typ Kód Typ

ML-121.378.10.0 2835WW-M60L8W68F12 ML-126.378.10.0 2835WW-M60L8W68F24 400 3000-3500 K 5 m 333,70

ML-121.379.10.0 2835CW-M60L8W68F12 ML-126.379.10.0 2835CW-M60L8W68F24 430 6000-7000 K 5 m 333,70
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Okolní teplota: -10° C ~ +40° C

Délka kabelu:          350 mm

Světelný tok na LED:          10 - 12 lm

Životnost:          25 000 h
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Doporučený výkon zdroje pro napájení 5 m pásku s čipy 2835 - 60 LED/ m - 36 W
Na poptávku je k dodání rovněž pásek na žluté a černé PCB základně. *Míra přilnavosti 3M pásky na spodní straně LED pásku je závislá na druhu podkladového materiálu, teplotě 
a vlhkosti prostředí, a proto je nezbytná dodatečná [xace pomocí upevňovacích spon, které jsou součástí balení.  

Příslušenství: Strana:
sada příslušenství „D“     28

 3M páska pouze usnadňuje 
      montáž, [xace pomocí upev-
      ňovacích spon je nezbytná*
     (11 spon je součástí balení)
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 Upevnění k podkladu pomocí 
     3M pásky 200MP

**Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH
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napájecí zdroje                 str. 24 - 26
hliníkové pro[ly                str. 30 - 31
ovladače   str. 19 - 23

šíře
PCB

8 mm

ML-121.374.10.0 2835WW-M60L8W20F12 ML-126.374.10.0 2835WW-M60L8W20F24 550W-M60L8W20F24 550 3000-3500 K 5mK 5m 234,30



Kód Napětí Proud Výkon Počet výstupů* Rozměry (mm) Váha (kg) Materiál Cena Kč/ kus**

ML-732.001.10.0

12
 V

D
C

1 A 12 W 1 75x28x45 0,087

P
la

st
o

vé
 p

o
u

zd
ro

130,20

ML-732.002.10.0 2 A 24 W 1 95x45x30 0,25 227,90

ML-732.003.10.0 3 A 36 W 1

114x50x30

0,3 280,00

ML-732.004.10.0 4 A 48 W 1 0,33 358,20

ML-732.005.10.0 5 A 60 W 1 0,34 390,70

ML-732.006.10.0 6 A 72 W 1

140x60x35

0,42 521,00

ML-732.007.10.0 7 A 84 W 1 0,45 540,50

ML-732.008.10.0 8 A 96 W 1

170x65x40

0,62 976,80

ML-732.009.10.0 10 A 120 W 1 0,64 1 015,90

**Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní  
    ceny v Kč bez DPH

Příslušenství Napájecí zdroje IP 20

Kód Napětí Proud Výkon Počet výstupů* Rozměry (mm) Váha (kg) Materiál Cena Kč/ kus**

ML-732.002.10.1

24
 V

D
C

2 A 48 W 1 114x50x30 0,42

P
la

st
o

vé
 p

o
u

zd
ro

403,70

ML-732.003.10.1 3 A 72 W 1 140x60x35 0,45 488,40

ML-732.004.10.1 4 A 96 W 1

170x65x40

0,62 976,80

ML-732.005.10.1 5 A 120 W 1 0,64 1 015,90

IP
20

12 V
DC

IP
20

24 V
DC

Okolní teplota: -10° C ~ +60° C

Vstupní napětí: 200 - 230 VAC

Frekvence: 47 - 63 Hz

Účinnost:      >75%

Materiál krytu:                  plast

114

30

50

Okolní ní teeplota:  -10° C ~ +60° C

Vstupnpní napětí: 200 - 230 VACVV
Napájecí zdroj - plastový kryt - dvojité krytí

12 V
DC

24 V
DC

72

45

28
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14
0
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ML-732.002.10.0 2 A 24 W 1 95x45x30 0,25 227,90

ML-732.001.10.0 1 A 12 W 1 75x28x45 0,087 130,20

ML-732.003.10.0 3 A 36 W 1 0,3 280,00

114x50x30



Hliníkové pro�ly

Příslušenství

Kód Produkt Provedení Váha Cena Kč**

ML-761.051.40.0 Přisazený pro�l se skrytými sponami PMMA - mléčný difusor (opal) 0,20 Kg/ m 342,00 Kč/ m

ML-761.052.40.0 Přisazený pro�l se skrytými sponami PMMA - čirý pískovaný difuzor (frosted) 0,20 Kg/ m 342,00 Kč/ m

ML-761.053.40.0 Přisazený pro�l se skrytými sponami PMMA - čirý difuzor (clear) 0,20 Kg/ m 342,00 Kč/ m

ML-761.054.40.0 Kovová příchytka průměr upevňovacího otvoru - 3,5 mm 7,60 Kč/ kus

ML-761.055.40.0 Koncovky - pár světle šedý plast 11,40 Kč/ pár

ML-761.003.40.0 Pro�l 45° PMMA - mléčný difuzor (opal) 0,18 Kg/ m 266,00 Kč/ m

ML-761.004.40.0 Pro%l 45° PMMA - čirý pískovaný difuzor (frosted) 0,18 Kg/ m 266,00 Kč/ m

ML-761.005.40.0 Pro�l 45° PMMA - čirý difuzor (clear) 0,18 Kg/ m 266,00 Kč/ m

ML-761.006.40.0 PC - příchytka průměr upevňovacího otvoru - 3,5 mm 15,20 Kč/ kus

ML-761.007.40.0 Koncovky - pár světle šedý plast 15,20 Kč/ pár

ML-761.008.40.0 Pro�l 45° PMMA - mléčný difuzor (opal) 0,17 Kg/ m 266,00 Kč/ m

ML-761.009.40.0 Pro�l 45° PMMA - čirý pískovaný difuzor (frosted) 0,17 Kg/ m 266,00 Kč/ m

ML-761.010.40.0 Pro�l 45° PMMA - čirý difuzor (clear) 0,17 Kg/ m 266,00 Kč/ m

ML-761.006.40.0 PC - příchytka průměr upevňovacího otvoru - 3,5 mm 15,20 Kč/ kus

ML-761.012.40.0 Koncovky - pár světle šedý plast 15,20 Kč/ pár

ML-761.013.40.0 Pro�l 45° PMMA - mléčný difuzor (opal) 0,35 Kg/ m 357,20 Kč/ m

ML-761.014.40.0 Pro�l 45° PMMA - čirý pískovaný difuzor (frosted) 0,35 Kg/ m 357,20 Kč/ m

ML-761.015.40.0 Pro�l 45° PMMA - čirý difuzor (clear) 0,35 Kg/ m 357,20 Kč/ m

ML-761.016.40.0 PC - příchytka průměr upevňovacího otvoru - 3,5 mm 19,00 Kč/ kus

ML-761.017.40.0 Koncovky - pár světle šedý plast 15,20 Kč/ pár

ML-761.018.40.0 Vestavný nízký pro�l, šířka 17,2 mm, výška 8 mm PMMA - mléčný difuzor (opal) 0,18 Kg/ m 273,60 Kč/ m

ML-761.019.40.0 Vestavný nízký pro�l, šířka 17,2 mm, výška 8 mm PMMA - čirý pískovaný difuzor (frosted) 0,18 Kg/ m 273,60 Kč/ m

ML-761.020.40.0 Vestavný nízký pro�l, šířka 17,2 mm, výška 8 mm PMMA - čirý difuzor (clear) 0,18 Kg/ m 273,60 Kč/ m

ML-761.021.40.0 Koncovky - pár světle šedý plast 15,20 Kč/ pár

ML-761.022.40.0 Přisazený nízký pro�l, šířka 17,2 mm, výška 8 mm PMMA - mléčný difuzor (opal) 0,17 Kg/ m 273,60 Kč/ m

ML-761.023.40.0 Přisazený nízký pro�l, šířka 17,2 mm, výška 8 mm PMMA - čirý pískovaný difuzor (frosted) 0,17 Kg/ m 273,60 Kč/ m

ML-761.024.40.0 Přisazený nízký pro�l, šířka 17,2 mm, výška 8 mm PMMA - čirý difuzor (clear) 0,17 Kg/ m 273,60 Kč/ m

ML-761.025.40.0 PC - příchytka průměr upevňovacího otvoru - 3,5 mm 19,00 Kč/ kus

ML-761.026.40.0 Koncovky - pár světle šedý plast 15,20 Kč/ pár

ML-761.027.40.0 Vestavný pro�l, šířka 17,2 mm, výška 14,7 mm PMMA - mléčný difuzor (opal) 0,28 Kg/ m 349,60 Kč/ m

ML-761.028.40.0 Vestavný pro�l, šířka 17,2 mm, výška 14,7 mm  PMMA - čirý pískovaný difuzor (frosted) 0,28 Kg/ m 349,60 Kč/ m

ML-761.029.40.0 Vestavný pro�l, šířka 17,2 mm, výška 14,7 mm PMMA - čirý difuzor (clear) 0,28 Kg/ m 349,60 Kč/ m

ML-761.030.40.0 Koncovky - pár světle šedý plast 19,00 Kč/ pár

ML-761.031.40.0 Přisazený pro�l, šířka 17,2 mm, výška 14,7 mm PMMA - mléčný difuzor (opal) 0,26 Kg/ m 349,60 Kč/ m

ML-761.032.40.0 Přisazený pro�l, šířka 17,2 mm, výška 14,7 mm  PMMA - čirý pískovaný difuzor (frosted) 0,26 Kg/ m 349,60 Kč/ m

ML-761.033.40.0 Přisazený pro�l, šířka 17,2 mm, výška 14,7 mm PMMA - čirý difuzor (clear) 0,26 Kg/ m 349,60 Kč/ m

ML-761.025.40.0 PC - příchytka průměr upevňovacího otvoru - 3,5 mm 19,00 Kč/ kus

ML-761.035.40.0 Koncovky - pár světle šedý plast 19,00 Kč/ pár
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  Délka 2,5 m      Balení 20 m

ML-761.020.40.0 Vestavný nízký pro�l, šířka 17,2 mm, výška 8 mm PMMA - čirý difuzor (clear) 0,18 Kg/ m 273,60 Kč/ m

ML-761.024.40.0 Přisazený nízký pro�l, šířka 17,2 mm, výška 8 mm PMMA - čirý difuzor (clear) 0,17 Kg/ m 273,60 Kč/ m



Item no. 193247/193248 Stairville LED PAR 56 Alu black/Alu polished

LEDs 151 × high power  (51 × red, 49 × green, 51 × blue)

Number of DMX channels 5

Operating supply voltage 230 V  50 Hz

Power consumption 16 W

Dimensions 244 mm × 295 mm × 227 mm

Weight 1.4 kg

Technical specifications

LED PAR
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The 920 Imagine Router uses an Ethernet connection 
(10/100 Mb/s) as a network backbone to seamlessly 
combine DIGIDIM/DALI, SDIM and DMX networks.

DALI 1

DALI 1

SDIM

DMX ETHERNET

Installation

Imagine Router (920)

Basic functionality is available out of the box without any 
programming. Helvar’s Designer software allows for 
advanced configuration and functional programming of the 
router.

The system provides energy-saving features via presence 
detection and daylight harvesting. Further automation can 
be achieved through scheduled events.

A PC can be connected to the system for diagnostics and 
logging purposes if required, but there is no need for 
PC control in daily operation, as all data is stored within 
the system itself. The elimination of a central controller 
ensures that no single point of failure can cause a total 
system shutdown.

Key Features
• Support for 128 DALI devices (64 DALI devices on each

DALI subnet).

• Built-in real-time clock.

• Can be networked together to form large scalable
systems.

• Provides local as well as central control if required.

• Compatible with other Helvar routers (905/910).

• Integration with other building systems.

• Universal supply input.



DA– DA+ DA– DA+ Source Sink A 0 V SC  B Term A 0 V SC  B TermL N SC

Link to
terminate

Link to
terminate

L N SC

Link / Activity

DALI  2 DMX

Power / Status ImagineImagine
920920

Imagine Router

Dali 1 Dali 2 Override SDIM DMX(100–240) VAC 

Connections

Mains cable: Solid core up to 4 mm² 
Stranded up to 2.5 mm²

DALI cable: 0.5 mm² – 2.5 mm² 
Max. length: 300 m @ 1.5 mm²

Override (OVR): Source: 3 V, 50 mA 
Sink: max. 28 V, 50 mA

SDIM/DMX: Low-loss RS485 Type 
(multistranded, twisted and 
shielded), 3 or 4 cores + screen 
0.22 mm² – 1.5 mm² 
Max. length: 1 km

Ethernet: 1 × RJ45 10/100 Mb/s, Cat 5E up 
to 100 m 
(Auto MDI/MDI-X crossover)

Power supply

Mains supply: 100 VAC – 240 VAC (nominal) 
85 VAC – 264 VAC (absolute) 
45 Hz – 65 Hz

Power consumption: 23 VA (DALI subnet fully loaded)

Power circuit protection: External protection max. 6 A. 
Earth mandatory.

DALI output supply

DALI-OUT current: 2 × 250 mA (current limited)

Mechanical data

Dimensions: 9U – 160 mm × 100 mm × 58 mm

Weight: 260 g

Mounting: DIN Rail. Keep mains and DALI 
wiring separate from Ethernet 
cable.

IP code: IP30 (IP00 at connectors)

Operating and storage conditions

Ambient temperature: 0 °C to 40 °C 

Relative humidity: Max. 90 %, noncondensing

Storage temperature: –10 °C to 70 °C

Conformity and standards

DALI data transfer: DALI standard IEC 62386, with 
Helvar extensions

EMC emission: EN 55022 Class A

EMC immunity: EN 55024

Safety: EN 60950

Environment: Complies with WEEE and RoHS 
directives.

DA– DA+ DA– DA+ Source Sink A 0 V SC  B Term A 0 V SC  B TermL N SC

Link to
terminate

Link to
terminate

SC

Link / Activity

DALI  2 DMX

Power / Status ImagineImagine
920920

Imagine Router

Dali 1 Dali 2 Override SDIM DMX(100–240) VAC

DMXSDIMDALI 2DALI 1

A 0 V SC B TERMDA– DA+N SC DA– DA+L A 0 V SC B TERM

MAINS SUPPLY
(100 – 240) VAC

OVERRIDE

SOURCE

SINK

ETHERNET

(to hub, switch

or PC)
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Helvar 920 Imagine Router: Datasheet

Technical Data

Inputs/Outputs
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Dimensions (mm)
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LCD TouchPanel (924x)

N

L

DA+

SDIM

924

DALI DALI

N

L

EE

402

DA–

DA+

DA–

Product Order Codes

The TouchPanel (924) is a 3.5” touch-sensitive 65 000 
colour LCD screen that can be used for controlling and 
programming a Helvar lighting control system.

Connections

Key Features

• Built-in astronomic real-time clock

• Automatic scene changing (sequences and cycles)

• Integral infrared receiver

• Customisable graphics and user language selection

• Compatible with Helvar DIGIDIM Router system via DALI

• Can be powered by 458 Dimmer

9240 White

9241 Polished Brass

9242 Brushed Stainless Steel
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Helvar 924x LCD Panel: Datasheet

Technical Data

Connections

DALI cable: 2-wire, 1.0 mm² – 1.5 mm²
Example: Belden 8471

S-DIM cable: Low-loss, multistranded RS485 type, 
up to 1000 m, 0.22 mm² – 1.5 mm². 
Examples: Belden 8102 or Alpha 
6222C. One twisted pair for A and B 
(85 Ω – 100 Ω impedance), one core 
or twisted pair for 0 V, and shield for 
screen.

Ethernet: Not used. This port will be 
supported in a future firmware 
release.

Power

Power supply: 14 VDC – 50 VDC 
externally supplied 
Power Supply: 401 or 402, 
or dimmer packs 91200, 99300, 
99400. 14 to 50 V DC. 401 or 402 
recommended.

Mechanical data

Dimensions: 146 mm × 88 mm × 35 mm

Weight: 350 g

IP code: IP30

Back box: Requires double-gang UK back box 
(provided in the package)

Operating and storage conditions

Ambient temperature:0 °C to +35 °C 

Relative humidity: Max. 90 %, noncondensing

Storage temperature: –10 °C to +70 °C

Conformity and standards

Emission: EN 55022 Class A

Immunity: EN 55024

Safety: EN 60950–1

Environment: Complies with WEEE and RoHS 
directives.

Software

System: Helvar DIGIDIM or standalone 
system

Software: Helvar Designer and Touch-Panel

DALI addresses: See TouchPanel user manual

Dimensions (mm)

88
64

146

35

6

113
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DIGIDIM Power Supply Unit (402)

DALI

Supply Wiring

The DIGIDIM Power Supply Unit is fully DALI-compatible, 

and provides a DIGIDIM system with the required supply of 

up to 250 mA.

The 402 is a DIN rail mounted unit. An LED indicates that it 

is connected to the mains supply.

Note: If a power supply unit is connected to the DIGIDIM 

system, no other source of power may be used.

Key Features

• Supplies power to a DIGIDIM system up to the maximum

of 250 mA.

• DALI short circuit protected.

• Over temperature protected.

• Status LED indicates DALI communication by flashing.

• Operates on a universal supply voltage.
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Helvar DIGIDIM Power Supply Unit: Datasheet

Technical Data

Connections

Dimensions (mm)

AC

DA+ SC DA–

DALI IN DALI OUT

L N

AC

DA+ DA-SC

58

45 90

35

Connections

DALI: Standard DIGIDIM terminal 
block 0.5 mm² – 1.5 mm² solid 
or stranded

Mains: Up to 4 mm² solid, or up 
to 2.5 mm² stranded

Power

Mains supply: 100 VAC – 240 VAC (nominal) 
85 VAC – 264 VAC (absolute) 
45 Hz – 65 Hz

DALI supply: 20 VDC (nominal), 250 mA

DALI consumption: None

External protection: 6 A MCB maximum. The 
external mains supply to the 
unit must be protected.

Operating conditions

Ambient temperature: 0 °C to +40 °C

Relative humidity: Max. 90 %, noncondensing

Storage temperature: –10 °C to +70 °C

Mechanical data

Dimensions: 35 mm × 90 mm × 58 mm

Housing: DIN rail case 35 mm wide

Weight: 80 g

Conformity and standards

EMC emission: EN 61000-6-3

EMC immunity: EN 61547

Safety: EN 60950

IP code: 30

Isolation: 3 kV
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13xx Modular Panels
The 13xx modular panels are a customisable DALI-compatible range of user 
interfaces that allow control of the lighting system. Each module is fitted with 
indicator LEDs and an infrared receiver that gives the option of remote operation 
using DIGIDIM hand-held remote controls. The hand-held remote also allows 
additional control of the system’s functions and can be used as a programming 
device on simple systems.

Key Features

• Choice of black (B) or white (W) modules.

• Simple connection: out-of-box operation.

• Easily reconfigured and programmable using Helvar Designer and Toolbox.

• Designed to fit DIN and UK standard back boxes.

• Double-gang version can take three independent modules.

• Customisable versions available upon request. Both the button layout of
the panels and the images or labels that are printed on each button can be
customised. Contact your local Helvar representative for further information.

Module Types

The following modules are available:

Module Function Product Code White Product Code Black

On / Off (2 buttons) 131 W 131 B

Raise/Lower (2 buttons) 132 W 132 B

4 scenes + Off (5 buttons) 134 W 134 B

4 scenes, Off + Up/Down (7 buttons) 135 W 135 B

7 scenes + Off (8 buttons) 136 W 136 B

4 scenes (4 buttons) 137 W 137 B

136 W 

7 scenes + Off
137 W 

4 scenes

5

6

7

135 W 

4 scenes,  
Off + Up/Down

131W On/Off 132 W 

Raise/Lower
134 W 

4 scenes + Off

1

2

3

4
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Helvar 13xx Modular Panels: Datasheet

Technical Data

Connections

DALI cable: Removable connector block  

Wire size: 0.5 mm² – 2.5 mm² 

Solid or stranded

Cable rating: All cables must be mains rated.

Power

DALI supply input: 13 V to 22.5 V

DALI consumption: 10 mA

Operation

IR frequency: 36 kHz

Mechanical data

Dimensions: 31.8 mm × 35.4 mm × 48.4 mm

Module weight: 41 g with DALI connector

IP code: IP30

Operating conditions

Ambient temperature: 0 °C to +40 °C

Relative humidity: Max. 90 %, noncondensing

Storage temperature: –10 °C to +70 °C

Conformity and standards

EMC emission: EN 61000–6–3

EMC immunity: EN 61547

Safety: EN 60669–1

Environment: Complies with WEEE and RoHS 

directives.

DALI data transfer: All DIGIDIM modular panels use a 

data protocol which conforms to 

the DALI protocol.

Connections

Dimensions (mm)
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Multisensor with linked PIR (312)
The DIGIDIM Multisensor is a compact unit containing 
sensors to provide energy-saving functions when used in a 
DALI system. It contains:

• a light sensor

• a passive infrared (PIR) movement detector

• an infrared receiver (for remote control)

The light sensor measures the ambient light level in the 
room. The PIR detector enables the system to detect 
when a room is occupied. People in the room can use 
the DIGIDIM remote controller to set the required light 
levels and to carry out basic system programming. The 
312 Multisensor is push-fitted into a ceiling or luminaire 
housing.

Key Features

• Presence detection has a default time-out of
20 minutes.

• Programmable constant light control for energy
efficiency.

• Complete control using the hand-held remote.

• A local switch can be fitted to provide ON/OFF and a
manual dimming function.

• The multisensor’s programmable functions are set by
five DIL switches at the back of the unit.

• These DIL switch settings can be overridden remotely
by DIGIDIM Toolbox or Designer software: no need for
access to the Multisensor after installation.

• The coverage restrictor (provided) can be fitted to the
Multisensor for more precise constant-light coverage.

Additional Functions

• The remote control handset can program most
functions; DIGIDIM Toolbox and Designer software give
full system access.

• When multiple linked PIR sensors are connected in
one system, they will communicate with each other
and switch off the loads only when all sensors are
nondetecting.

• The automatic ON/OFF sequence of the presence
detection system has three programmable steps (on;
intermediate; off). Users can define how the loads react
to the automatic presence detection commands from
the Multisensor.

PIR Automatic ON/OFF Sequence

ON scene Default: scene 16 (last level set by user)

INTERMEDIATE scene Default: scene 14

OFF scene Default: scene 15

Constant Light Coverage without restrictor

Constant Light Coverage with restrictor

Presence Detection Coverage

OFF scene
(Scene 15)

No presence detected
for 20 min

Intermediate scene
activated after 20 min

 20 min (default setting) 20 s (default setting)

P
re
se
n
ce
 d
e
te
ct
e
d

Lights
on

Lights
off

ON scene 
(Scene 16)

INTERMEDIATE
scene (Scene 14)

85°

5.5 m

3 m

100°

7.1 m

3 m

40°

2.1 m

3 m
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Helvar 312 Multisensor with linked PIR: Datasheet

Technical Data

Connections

DALI: Removable connector block

Wire size: 0.5 mm² – 1.5 mm² 
Solid or stranded

Local control: 2 wires

Cable rating: All cables must be mains rated

Maximum length: 50 m

Power

DALI supply input: 13 V to 22.5 V

DALI consumption: 15 mA

Sensors

Light sensor: For constant-light functions

Presence detector: PIR: Passive infrared presence 
detector

Infrared receiver: For remote control commands

Remote control functions

Infrared remote 
control:

Constant-light level; 
Group creation and adjustment; 
Scene store and recall

Mechanical data

Mounting hole 
diameter:

52 mm (mounting surface 
0.5 mm – 2 mm);

55 mm (mounting surface > 2 mm)

Bezel diameter: 65 mm

Recommended 
clearance depth:

80 mm (without cable cover); 
100 mm (with cable cover) 
(incl. 50 mm for cabling)

Material (casing): UL94V-0 nylon

Finish/Colour: Matt / White RAL 9003

Weight: 48 g without cable cover;  
54 g with cable cover

IP code: IP30

Operating conditions

Ambient temperature: 0 °C to +50 °C

Relative humidity: Max. 90 %, noncondensing

Storage temperature: –10 °C to +70 °C

Conformity and Standards

EMC emission: EN 61547

EMC immunity: EN 55015

Safety: EN 60950

Environment: Complies with WEEE and RoHS 
directives

Dimensions (mm)

Installation: mounting hole
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(Order separately)
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The 329 DALI External Light Sensor, when used in 
conjunction with a Helvar Lighting Router based controls 
system, can provide energy savings by adjusting light levels 
based on the available daylight.

Mount the 329 outdoors to monitor the level of daylight. For 
instance, bright sunlight will raise the overall light level in 
the rooms of a building. The sensor will detect this, and the 
system will reduce the energy levels supplied to the lamps. 
If the day then becomes overcast, the system will respond 
to the lower levels of ambient light by increasing the energy 
provided to the lamps. By profiling the building (measuring 
the daylight contribution per room), the system can be 
used to maintain an approximate constant light level, and 
thereby reduce energy use.

The 329 is for mounting outdoors. The unit head assembly 
is waterproof when correctly installed and mounted 
vertically, and can tolerate a wide range of operating 
temperatures and conditions.

Key Features

• Open loop light control

• Light range of 1 lx – 100 000 lx

• Simple mounting

• Easy connection to Helvar router system

Incident Light 

(lx)

Light Level 

Output Value

Equivalent To

1 0 Darkness

2 11

5 26

10 38  Twilight

20 49

50 65

100 76  Dark day

200 87

500 102

1000 114 Overcast day

2000 125

5000 140

10 000 152  Full daylight

20 000 163

50 000 178

100 000 190 Bright sunlight
85º 85º

Light sensing angle

Vertical plane: Unrestricted viewing angle of 170°. 

Horizontal plane: 360° viewing angle. 
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Light level output

The external light sensor is calibrated to provide a scaled 

light level output of 0 to 200 covering the full range of 

daylight. The sensitivity of the external light sensor is 

factory-set, and no adjustment is required.

Installation Notes

• The unit is intended for wall mounting.

• Isolate the mains supply before installation.

• Cabling must be 230 VAC mains rated.

• Do not mount sensor in direct line of artificial light

sources, e.g. lamps, uplighters.

• The unit must be mounted vertically, i.e. with the clear

Sensor Head Cover pointing upwards. Any convenient

surface may be used as long as the sensor element has

a reasonably unrestricted view of the sky.

• To avoid the possible risk of lightning strikes, never

install the external light sensor at the highest point on

a building.

DALI External Light Sensor (329)
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Technical Data

Fixing centre locations

(Dimensions in mm)

Dimensions (mm)

81 93

29

Ø 5

Ø 5

93

68

87

148

82

29

Connections

DALI Wire size: 1.0 mm² – 2.5 mm² 
2-core solid, flexible or
stranded
Max. length: 300 m
@ 2.5 mm²
(part of DALI subnet)

Connector type: Screw terminals: 
N:  DALI + 
L0: DALI – 
L1: No connection

Cable rating: All cables must be mains 
rated.

Power supply

DALI power supply: 13 V – 22 V

DALI consumption: 10 mA

Sensor

Sensor element: Photodiode matched to 
human eye response.

Light sensing angle: When mounted vertically: 
– 85° from vertical
– Horizontal plane: 360°

Working light range: 1 lx – 100 000 lx

Light level reading output: 0–200

Mounting

Mounting angle: Vertical (clear sensor head 
at top)

Mounting points: 2 × M4 (No. 8 woodscrew) 
For fixing centres, see 
diagram.

Mechanical data

Dimensions: 148 mm × 82 mm × 87 mm

Materials

Base & mounting bracket: Black ABS

Socket & sensor accessory: Black glass-filled nylon

Sensor cover: Toughened acrylic (UV stable)

Weight: 250 g

IP code: IP65

Operating conditions

Ambient temperature: –35 °C to +70 °C

Relative humidity: Max. 90 %, noncondensing

Storage temperature: –35 °C to +70 °C

Conformity and standards

EMC emission: EN 55015

EMC immunity: EN 61547

Safety: EN 60950

Environment: Complies with WEEE and 
RoHS directives.
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Vstup+vestibul+chodba

P�ehled výsledk�, Vstup+vestibul+chodba

P�ehled výsledk�, M��ící rovina 4

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_spodek_final

1 2 3 4 5 6 7 8 9
[m]

2

4

6

8

10

12

14

16
[m]

N

100 150 200 300 500
Intenzita osv�tlení [lx]

Obecn�
Pou�itý algoritmus výpo�tu vysoký podíl nep�ímé slo�ky
Vý�ka hodnotící plochy 0.02 m
Vý�ka roviny svítidel 3.00 m
Udr�ovací �initel 0.80

Celkový sv�telný tok v�ech zdroj� 43000 lm
Celkový výkon 540 W
Celkový výkon na plo�e (75.39 m2) 7.16 W/m2

Intenzity osv�tlení
Udr�ovaná osv�tlenost Em 217 lx
Minimální osv�tlenost Emin 187 lx
Maximální osv�tlenost Emax 236 lx
Rovnom�rnost Uo Emin/Em 1:1.16 (0.86)
Rovnom�rnost Ud Emin/Emax 1:1.26 (0.79)

Typ �. výrobce

VYRTYCH a.s.
2 7 Objednací �. : VERTIGO-236-WR

Název svítidla : Interiérové - podhledové, M600, zdroj PLL, p�ímo nep�ímé, 
   bílé

Osazení : 2 x DL 36/840 2G11 36W  / 2900 lm

7 1 Objednací �. : BANDOG3-218
Název svítidla : Downlight, lesklý reflektor s m�í�kou
Osazení : 2 x DD 18/840 G24d-2 18W  / 1200 lm



P�ehled výsledk�, Vstup+vestibul+chodba

P�ehled výsledk�, M��ící rovina 5

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_spodek_final

1 2 3 4 5 6 7 8 9
[m]

2

4

6

8

10

12

14

16
[m]

N

100 150 200 300 500
Intenzita osv�tlení [lx]

Obecn�
Pou�itý algoritmus výpo�tu vysoký podíl nep�ímé slo�ky
Vý�ka hodnotící plochy 0.02 m
Vý�ka roviny svítidel 3.00 m
Udr�ovací �initel 0.80

Celkový sv�telný tok v�ech zdroj� 43000 lm
Celkový výkon 540 W
Celkový výkon na plo�e (75.39 m2) 7.16 W/m2

Intenzity osv�tlení
Udr�ovaná osv�tlenost Em 222 lx
Minimální osv�tlenost Emin 165 lx
Maximální osv�tlenost Emax 244 lx
Rovnom�rnost Uo Emin/Em 1:1.34 (0.75)
Rovnom�rnost Ud Emin/Emax 1:1.47 (0.68)

Typ �. výrobce

VYRTYCH a.s.
2 7 Objednací �. : VERTIGO-236-WR

Název svítidla : Interiérové - podhledové, M600, zdroj PLL, p�ímo nep�ímé, 
   bílé

Osazení : 2 x DL 36/840 2G11 36W  / 2900 lm

7 1 Objednací �. : BANDOG3-218
Název svítidla : Downlight, lesklý reflektor s m�í�kou
Osazení : 2 x DD 18/840 G24d-2 18W  / 1200 lm



P�ehled výsledk�, Vstup+vestibul+chodba

P�ehled výsledk�, M��ící rovina 6

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_spodek_final

1 2 3 4 5 6 7 8 9
[m]

2

4

6

8

10

12

14

16
[m]

N

150 200 300 500 750
Intenzita osv�tlení [lx]

Obecn�
Pou�itý algoritmus výpo�tu vysoký podíl nep�ímé slo�ky
Vý�ka hodnotící plochy 0.02 m
Vý�ka roviny svítidel 3.00 m
Udr�ovací �initel 0.80

Celkový sv�telný tok v�ech zdroj� 43000 lm
Celkový výkon 540 W
Celkový výkon na plo�e (75.39 m2) 7.16 W/m2

Intenzity osv�tlení
Udr�ovaná osv�tlenost Em 279 lx
Minimální osv�tlenost Emin 246 lx
Maximální osv�tlenost Emax 315 lx
Rovnom�rnost Uo Emin/Em 1:1.13 (0.88)
Rovnom�rnost Ud Emin/Emax 1:1.28 (0.78)

Typ �. výrobce

VYRTYCH a.s.
2 7 Objednací �. : VERTIGO-236-WR

Název svítidla : Interiérové - podhledové, M600, zdroj PLL, p�ímo nep�ímé, 
   bílé

Osazení : 2 x DL 36/840 2G11 36W  / 2900 lm

7 1 Objednací �. : BANDOG3-218
Název svítidla : Downlight, lesklý reflektor s m�í�kou
Osazení : 2 x DD 18/840 G24d-2 18W  / 1200 lm



P�ehled výsledk�, Vstup+vestibul+chodba

P�ehled výsledk�, M��ící rovina 7

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_spodek_final

1 2 3 4 5 6 7 8 9
[m]

2

4

6

8

10

12

14

16
[m]

N

75 100 150 200 300
Intenzita osv�tlení [lx]

Obecn�
Pou�itý algoritmus výpo�tu vysoký podíl nep�ímé slo�ky
Vý�ka hodnotící plochy 0.02 m
Vý�ka roviny svítidel 3.00 m
Udr�ovací �initel 0.80

Celkový sv�telný tok v�ech zdroj� 43000 lm
Celkový výkon 540 W
Celkový výkon na plo�e (75.39 m2) 7.16 W/m2

Intenzity osv�tlení
Udr�ovaná osv�tlenost Em 133 lx
Minimální osv�tlenost Emin 124 lx
Maximální osv�tlenost Emax 140 lx
Rovnom�rnost Uo Emin/Em 1:1.08 (0.93)
Rovnom�rnost Ud Emin/Emax 1:1.14 (0.88)

Typ �. výrobce

VYRTYCH a.s.
2 7 Objednací �. : VERTIGO-236-WR

Název svítidla : Interiérové - podhledové, M600, zdroj PLL, p�ímo nep�ímé, 
   bílé

Osazení : 2 x DL 36/840 2G11 36W  / 2900 lm

7 1 Objednací �. : BANDOG3-218
Název svítidla : Downlight, lesklý reflektor s m�í�kou
Osazení : 2 x DD 18/840 G24d-2 18W  / 1200 lm



�atna

P�ehled výsledk�, �atna

P�ehled výsledk�, M��ící rovina 2

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_spodek_final

1.0 2.0 3.0 4.0
[m]

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
[m]

N

200 300 500 750 1000
Intenzita osv�tlení [lx]

Obecn�
Pou�itý algoritmus výpo�tu centrální podíl nep�ímé slo�ky
Vý�ka hodnotící plochy 0.75 m
Vý�ka roviny svítidel 3.06 m
Udr�ovací �initel 0.80

Celkový sv�telný tok v�ech zdroj� 46400 lm
Celkový výkon 576 W
Celkový výkon na plo�e (38.45 m2) 14.98 W/m2

Intenzity osv�tlení
Udr�ovaná osv�tlenost Em 421 lx
Minimální osv�tlenost Emin 318 lx
Maximální osv�tlenost Emax 486 lx
Rovnom�rnost Uo Emin/Em 1:1.32 (0.75)
Rovnom�rnost Ud Emin/Emax 1:1.53 (0.65)

Typ �. výrobce

VYRTYCH a.s.
2 8 Objednací �. : VERTIGO-236-WR

Název svítidla : Interiérové - podhledové, M600, zdroj PLL, p�ímo nep�ímé, 
   bílé

Osazení : 2 x DL 36/840 2G11 36W  / 2900 lm



Sklad

P�ehled výsledk�, Sklad

P�ehled výsledk�, Oblast hodnocení 1

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_spodek_final

4.6 5.0 5.4 5.8
[m]

17.00

17.25

17.50

17.75

18.00

18.25

18.50

18.75

19.00

19.25

19.50

19.75
[m] N

150 200 300 500 750
Intenzita osv�tlení [lx]

Obecn�
Pou�itý algoritmus výpo�tu centrální podíl nep�ímé slo�ky
Vý�ka roviny svítidel 3.00 m
Udr�ovací �initel 0.80

Celkový sv�telný tok v�ech zdroj� 5800 lm
Celkový výkon 72.0 W
Celkový výkon na plo�e (4.49 m2) 16.02 W/m2 (5.21 W/m2/100lx)

Oblast hodnocení 1 Srovnávací rovina 1.1
Vodorovná

Em 308 lx
Emin 223 lx
Emin/Eav (Uo) 0.72
Emin/Emax (Ud) 0.64
UGR (2.0H 2.0H) <=16.7
Pozice 0.75 m

Hlavní plochy Em Uo
m 1.5 (Strop) 218 lx 0.78
m 1.1 (St�na) 284 lx 0.38
m 1.2 (St�na) 254 lx 0.64
m 1.3 (St�na) 264 lx 0.36
m 1.4 (St�na) 286 lx 0.51



Sklad

P�ehled výsledk�, Sklad

P�ehled výsledk�, Oblast hodnocení 1

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_spodek_final

Typ �. výrobce

VYRTYCH a.s.
2 1 Objednací �. : VERTIGO-236-WR

Název svítidla : Interiérové - podhledové, M600, zdroj PLL, p�ímo nep�ímé, 
   bílé

Osazení : 2 x DL 36/840 2G11 36W  / 2900 lm



Sklad2

P�ehled výsledk�, Sklad2

P�ehled výsledk�, Oblast hodnocení 1

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_spodek_final

6.5 7.5 8.5 9.5
[m]

14.0

14.5

15.0

15.5

16.0

16.5

17.0

17.5

18.0

18.5

19.0

19.5
[m]

N

100 150 200 300 500
Intenzita osv�tlení [lx]

Obecn�
Pou�itý algoritmus výpo�tu centrální podíl nep�ímé slo�ky
Vý�ka roviny svítidel 3.00 m
Udr�ovací �initel 0.80

Celkový sv�telný tok v�ech zdroj� 11600 lm
Celkový výkon 144.0 W
Celkový výkon na plo�e (20.69 m2) 6.96 W/m2 (2.82 W/m2/100lx)

Oblast hodnocení 1 Srovnávací rovina 1.1
Vodorovná

Em 247 lx
Emin 181 lx
Emin/Eav (Uo) 0.73
Emin/Emax (Ud) 0.62
UGR (2.0H 3.6H) <=18.0
Pozice 0.75 m

Hlavní plochy Em Uo
m 1.6 (Strop) 130 lx 0.91
m 1.1 (St�na) 187 lx 0.76
m 1.2 (St�na) 174 lx 0.71
m 1.3 (St�na) 177 lx 0.69
m 1.4 (St�na) 248 lx 0.68
m 1.5 (St�na) 186 lx 0.79



Sklad2

P�ehled výsledk�, Sklad2

P�ehled výsledk�, Oblast hodnocení 1

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_spodek_final

Typ �. výrobce

VYRTYCH a.s.
2 2 Objednací �. : VERTIGO-236-WR

Název svítidla : Interiérové - podhledové, M600, zdroj PLL, p�ímo nep�ímé, 
   bílé

Osazení : 2 x DL 36/840 2G11 36W  / 2900 lm



Osv�tlovací místnost

P�ehled výsledk�, Osv�tlovací místnost

P�ehled výsledk�, M��ící rovina 1

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_balkon_final_polaris

4.0 4.6 5.2 5.8
[m]

1

2

3

4

5

6

7
[m]

N

300 500 750 1000 1500
Intenzita osv�tlení [lx]

Obecn�
Pou�itý algoritmus výpo�tu centrální podíl nep�ímé slo�ky
Vý�ka hodnotící plochy 4.28 m
Vý�ka roviny svítidel 6.05 m
Udr�ovací �initel 0.80

Celkový sv�telný tok v�ech zdroj� 28800 lm
Celkový výkon 330 W
Celkový výkon na plo�e (12.80 m2) 25.78 W/m2

Intenzity osv�tlení
Udr�ovaná osv�tlenost Em 745 lx
Minimální osv�tlenost Emin 530 lx
Maximální osv�tlenost Emax 917 lx
Rovnom�rnost Uo Emin/Em 1:1.4 (0.71)
Rovnom�rnost Ud Emin/Emax 1:1.73 (0.58)

Typ �. výrobce

VYRTYCH a.s.
4 3 Objednací �. : VERTIGO-255-WR

Název svítidla : Interiérové - podhledové, M600, zdroj PLL, p�ímo nep�ímé, 
   bílé

Osazení : 2 x DL 55/840 2G11 55W  / 4800 lm



Klubovna

P�ehled výsledk�, Klubovna

P�ehled výsledk�, M��ící rovina 1

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_balkon_final_polaris

1 2 3 4 5 6 7 8 9
[m]

13

14

15

16

17

18

19
[m]

N

300 500 750 1000 1500
Intenzita osv�tlení [lx]

Obecn�
Pou�itý algoritmus výpo�tu centrální podíl nep�ímé slo�ky
Vý�ka hodnotící plochy 3.91 m
Vý�ka roviny svítidel 6.05 m
Udr�ovací �initel 0.80

Celkový sv�telný tok v�ech zdroj� 115200 lm
Celkový výkon 1320 W
Celkový výkon na plo�e (69.86 m2) 18.90 W/m2

Intenzity osv�tlení
Udr�ovaná osv�tlenost Em 693 lx
Minimální osv�tlenost Emin 573 lx
Maximální osv�tlenost Emax 755 lx
Rovnom�rnost Uo Emin/Em 1:1.21 (0.83)
Rovnom�rnost Ud Emin/Emax 1:1.32 (0.76)

Typ �. výrobce

VYRTYCH a.s.
4 12 Objednací �. : VERTIGO-255-WR

Název svítidla : Interiérové - podhledové, M600, zdroj PLL, p�ímo nep�ímé, 
   bílé

Osazení : 2 x DL 55/840 2G11 55W  / 4800 lm



Zaseda�ka

P�ehled výsledk�, Zaseda�ka

P�ehled výsledk�, M��ící rovina 1

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_balkon_final_polaris

1.0 2.0 3.0 4.0
[m]

5

6

7

8

9

10

11
[m]

N

200 300 500 750 1000
Intenzita osv�tlení [lx]

Obecn�
Pou�itý algoritmus výpo�tu centrální podíl nep�ímé slo�ky
Vý�ka hodnotící plochy 3.75 m
Vý�ka roviny svítidel 6.05 m
Udr�ovací �initel 0.80

Celkový sv�telný tok v�ech zdroj� 38400 lm
Celkový výkon 440 W
Celkový výkon na plo�e (24.66 m2) 17.84 W/m2

Intenzity osv�tlení
Udr�ovaná osv�tlenost Em 577 lx
Minimální osv�tlenost Emin 458 lx
Maximální osv�tlenost Emax 652 lx
Rovnom�rnost Uo Emin/Em 1:1.26 (0.79)
Rovnom�rnost Ud Emin/Emax 1:1.42 (0.7)

Typ �. výrobce

VYRTYCH a.s.
4 4 Objednací �. : VERTIGO-255-WR

Název svítidla : Interiérové - podhledové, M600, zdroj PLL, p�ímo nep�ímé, 
   bílé

Osazení : 2 x DL 55/840 2G11 55W  / 4800 lm



Kancelá�

P�ehled výsledk�, Kancelá�

P�ehled výsledk�, M��ící rovina 1

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_balkon_final_polaris

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0
[m]

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0
[m]

N

200 300 500 750 1000
Intenzita osv�tlení [lx]

Obecn�
Pou�itý algoritmus výpo�tu centrální podíl nep�ímé slo�ky
Vý�ka hodnotící plochy 3.90 m
Vý�ka roviny svítidel 6.06 m
Udr�ovací �initel 0.80

Celkový sv�telný tok v�ech zdroj� 19200 lm
Celkový výkon 220 W
Celkový výkon na plo�e (12.06 m2) 18.25 W/m2

Intenzity osv�tlení
Udr�ovaná osv�tlenost Em 570 lx
Minimální osv�tlenost Emin 457 lx
Maximální osv�tlenost Emax 639 lx
Rovnom�rnost Uo Emin/Em 1:1.25 (0.8)
Rovnom�rnost Ud Emin/Emax 1:1.4 (0.72)

Typ �. výrobce

VYRTYCH a.s.
4 2 Objednací �. : VERTIGO-255-WR

Název svítidla : Interiérové - podhledové, M600, zdroj PLL, p�ímo nep�ímé, 
   bílé

Osazení : 2 x DL 55/840 2G11 55W  / 4800 lm



schodi�t�

P�ehled výsledk�, schodi�t�

P�ehled výsledk�, schodi�t�

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_schody_final_polaris

5 10 15 20 25 30
[m]

N

75 100 150 200 300
Intenzita osv�tlení [lx]

Obecn�
Pou�itý algoritmus výpo�tu vysoký podíl nep�ímé slo�ky
Udr�ovací �initel 0.80

Celkový sv�telný tok v�ech zdroj� 31300 lm
Celkový výkon 404 W
Celkový výkon na plo�e (381.35 m2) 1.06 W/m2

Intenzity osv�tlení
Udr�ovaná osv�tlenost Em 145 lx
Minimální osv�tlenost Emin 120 lx
Maximální osv�tlenost Emax 163 lx
Rovnom�rnost Uo Emin/Em 1:1.21 (0.83)
Rovnom�rnost Ud Emin/Emax 1:1.36 (0.74)

Typ �. výrobce

VYRTYCH a.s.
5 4 Objednací �. : !VERTIGO-255-WR

Název svítidla : Interiérové - podhledové, M600, zdroj PLL, p�ímo nep�ímé, 
   bílé

Osazení : 2 x DL 55/840 2G11 55W  / 2900 lm

Lucis
6 5 Objednací �. : S1.212 W PA EVG

Název svítidla : MAIA PMMA
Osazení : 1 x Osram DS/E 11W/830 12 W / 900 lm



schodi�t�

P�ehled výsledk�, schodi�t�

P�ehled výsledk�, schodi�t�

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_schody_final_polaris

7 1 Objednací �. : ZT.2X2.400 EVG
Název svítidla : POLARIS 
Osazení : 2 x Osram DULUX D/E 26W/830  / 1800 lm



P�ehled výsledk�, schodi�t�

P�ehled výsledk�, M��ící rovina 2

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_schody_final_polaris

5 10 15 20 25 30
[m]

N

75 100 150 200 300
Intenzita osv�tlení [lx]

Obecn�
Pou�itý algoritmus výpo�tu vysoký podíl nep�ímé slo�ky
Vý�ka hodnotící plochy 2.57 m
Udr�ovací �initel 0.80

Celkový sv�telný tok v�ech zdroj� 31300 lm
Celkový výkon 404 W
Celkový výkon na plo�e (381.35 m2) 1.06 W/m2

Intenzity osv�tlení
Udr�ovaná osv�tlenost Em 134 lx
Minimální osv�tlenost Emin 103 lx
Maximální osv�tlenost Emax 157 lx
Rovnom�rnost Uo Emin/Em 1:1.3 (0.77)
Rovnom�rnost Ud Emin/Emax 1:1.52 (0.66)

Typ �. výrobce

VYRTYCH a.s.
5 4 Objednací �. : !VERTIGO-255-WR

Název svítidla : Interiérové - podhledové, M600, zdroj PLL, p�ímo nep�ímé, 
   bílé

Osazení : 2 x DL 55/840 2G11 55W  / 2900 lm

Lucis
6 5 Objednací �. : S1.212 W PA EVG

Název svítidla : MAIA PMMA
Osazení : 1 x Osram DS/E 11W/830 12 W / 900 lm



P�ehled výsledk�, schodi�t�

P�ehled výsledk�, M��ící rovina 2

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_schody_final_polaris

7 1 Objednací �. : ZT.2X2.400 EVG
Název svítidla : POLARIS 
Osazení : 2 x Osram DULUX D/E 26W/830  / 1800 lm



P�ehled výsledk�, schodi�t�

P�ehled výsledk�, M��ící rovina 3

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_schody_final_polaris

5 10 15 20 25 30
[m]

N

75 100 150 200 300
Intenzita osv�tlení [lx]

Obecn�
Pou�itý algoritmus výpo�tu vysoký podíl nep�ímé slo�ky
Udr�ovací �initel 0.80

Celkový sv�telný tok v�ech zdroj� 31300 lm
Celkový výkon 404 W
Celkový výkon na plo�e (381.35 m2) 1.06 W/m2

Intenzity osv�tlení
Udr�ovaná osv�tlenost Em 163 lx
Minimální osv�tlenost Emin 156 lx
Maximální osv�tlenost Emax 170 lx
Rovnom�rnost Uo Emin/Em 1:1.05 (0.96)
Rovnom�rnost Ud Emin/Emax 1:1.09 (0.92)

Typ �. výrobce

VYRTYCH a.s.
5 4 Objednací �. : !VERTIGO-255-WR

Název svítidla : Interiérové - podhledové, M600, zdroj PLL, p�ímo nep�ímé, 
   bílé

Osazení : 2 x DL 55/840 2G11 55W  / 2900 lm

Lucis
6 5 Objednací �. : S1.212 W PA EVG

Název svítidla : MAIA PMMA
Osazení : 1 x Osram DS/E 11W/830 12 W / 900 lm



P�ehled výsledk�, schodi�t�

P�ehled výsledk�, M��ící rovina 3

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_schody_final_polaris

7 1 Objednací �. : ZT.2X2.400 EVG
Název svítidla : POLARIS 
Osazení : 2 x Osram DULUX D/E 26W/830  / 1800 lm



P�ehled výsledk�, schodi�t�

P�ehled výsledk�, M��ící rovina 4

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_schody_final_polaris

5 10 15 20 25 30
[m]

N

75 100 150 200 300
Intenzita osv�tlení [lx]

Obecn�
Pou�itý algoritmus výpo�tu vysoký podíl nep�ímé slo�ky
Udr�ovací �initel 0.80

Celkový sv�telný tok v�ech zdroj� 31300 lm
Celkový výkon 404 W
Celkový výkon na plo�e (381.35 m2) 1.06 W/m2

Intenzity osv�tlení
Udr�ovaná osv�tlenost Em 155 lx
Minimální osv�tlenost Emin 129 lx
Maximální osv�tlenost Emax 168 lx
Rovnom�rnost Uo Emin/Em 1:1.2 (0.83)
Rovnom�rnost Ud Emin/Emax 1:1.3 (0.77)

Typ �. výrobce

VYRTYCH a.s.
5 4 Objednací �. : !VERTIGO-255-WR

Název svítidla : Interiérové - podhledové, M600, zdroj PLL, p�ímo nep�ímé, 
   bílé

Osazení : 2 x DL 55/840 2G11 55W  / 2900 lm

Lucis
6 5 Objednací �. : S1.212 W PA EVG

Název svítidla : MAIA PMMA
Osazení : 1 x Osram DS/E 11W/830 12 W / 900 lm



P�ehled výsledk�, schodi�t�

P�ehled výsledk�, M��ící rovina 4

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_schody_final_polaris

7 1 Objednací �. : ZT.2X2.400 EVG
Název svítidla : POLARIS 
Osazení : 2 x Osram DULUX D/E 26W/830  / 1800 lm



balkón

P�ehled výsledk�, balkón

P�ehled výsledk�, M��ící rovina 1

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_balkon_final_polaris

5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5 30.0 32.5
[m]

N

75 100 150 200 300
Intenzita osv�tlení [lx]

Obecn�
Pou�itý algoritmus výpo�tu vysoký podíl nep�ímé slo�ky
Vý�ka hodnotící plochy 3.75 m
Udr�ovací �initel 0.80

Celkový sv�telný tok v�ech zdroj� 21600 lm
Celkový výkon 328 W
Celkový výkon na plo�e (324.49 m2) 1.01 W/m2

Intenzity osv�tlení
Udr�ovaná osv�tlenost Em 135 lx
Minimální osv�tlenost Emin 102 lx
Maximální osv�tlenost Emax 163 lx
Rovnom�rnost Uo Emin/Em 1:1.32 (0.76)
Rovnom�rnost Ud Emin/Emax 1:1.6 (0.63)

Typ �. výrobce

Lucis
5 4 Objednací �. : S1.212 W PA EVG

Název svítidla : MAIA PMMA
Osazení : 1 x Osram DS/E 11W/830 12 W / 900 lm

6 5 Objednací �. : ZT.2X2.400 EVG
Název svítidla : POLARIS 
Osazení : 2 x Osram DULUX D/E 26W/830  / 1800 lm



T�locvi�na

P�ehled výsledk�, T�locvi�na

P�ehled výsledk�, M��ící rovina 1

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_sál_t�locvi�na_sport_final_polaris

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
[m]

N

300 500 750 1000 1500
Intenzita osv�tlení [lx]

Obecn�
Pou�itý algoritmus výpo�tu vysoký podíl nep�ímé slo�ky
Vý�ka hodnotící plochy 0.02 m
Vý�ka roviny svítidel 5.00 m
Udr�ovací �initel 0.85

Celkový sv�telný tok v�ech zdroj� 233700 lm
Celkový výkon 3256.6 W
Celkový výkon na plo�e (180.73 m2) 18.02 W/m2

Intenzity osv�tlení
Udr�ovaná osv�tlenost Em 761 lx
Minimální osv�tlenost Emin 559 lx
Maximální osv�tlenost Emax 935 lx
Rovnom�rnost Uo Emin/Em 1:1.36 (0.74)
Rovnom�rnost Ud Emin/Emax 1:1.67 (0.6)

Typ �. výrobce

VYRTYCH a.s.
1 19 Objednací �. : FALCON-SPORT-280-BAP-EP, 2x80W

Název svítidla : Interior luminaire for sports hall
Osazení : 2 x LUMILUX T5 HO 80 W  / 6150 lm



P�ehled výsledk�, Sál

P�ehled výsledk�, M��ící rovina 2

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_sál_t�locvi�na_sport_final_polaris

5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5 30.0 32.5
[m]

N

300 500 750 1000 1500
Intenzita osv�tlení [lx]

Obecn�
Pou�itý algoritmus výpo�tu vysoký podíl nep�ímé slo�ky
Vý�ka hodnotící plochy 0.01 m
Udr�ovací �initel 0.80

Celkový sv�telný tok v�ech zdroj� 291000 lm
Celkový výkon 4058.2 W
Celkový výkon na plo�e (324.49 m2) 12.51 W/m2

Intenzity osv�tlení
Udr�ovaná osv�tlenost Em 696 lx
Minimální osv�tlenost Emin 513 lx
Maximální osv�tlenost Emax 868 lx
Rovnom�rnost Uo Emin/Em 1:1.36 (0.74)
Rovnom�rnost Ud Emin/Emax 1:1.69 (0.59)

Typ �. výrobce

VYRTYCH a.s.
1 23 Objednací �. : FALCON-SPORT-280-BAP-EP, 2x80W

Název svítidla : Interior luminaire for sports hall
Osazení : 2 x LUMILUX T5 HO 80 W  / 6150 lm

Lucis
6 5 Objednací �. : S1.212 W PA EVG

Název svítidla : MAIA PMMA
Osazení : 1 x Osram DS/E 11W/830 12 W / 900 lm



P�ehled výsledk�, Sál

P�ehled výsledk�, M��ící rovina 3

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_spodek_final

10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5 30.0 32.5
[m]

N

200 300 500 750 1000
Intenzita osv�tlení [lx]

Obecn�
Pou�itý algoritmus výpo�tu vysoký podíl nep�ímé slo�ky
Vý�ka hodnotící plochy 1.75 m
Vý�ka roviny svítidel 6.27 m
Udr�ovací �initel 0.80

Celkový sv�telný tok v�ech zdroj� 110700 lm
Celkový výkon 1440 W
Celkový výkon na plo�e (291.91 m2) 4.93 W/m2

Intenzity osv�tlení
Udr�ovaná osv�tlenost Em 528 lx
Minimální osv�tlenost Emin 403 lx
Maximální osv�tlenost Emax 610 lx
Rovnom�rnost Uo Emin/Em 1:1.31 (0.76)
Rovnom�rnost Ud Emin/Emax 1:1.52 (0.66)

Typ �. výrobce

VYRTYCH a.s.
11 9 Objednací �. : GRIFON-280-BAP

Název svítidla : Interiérové - p�isazené nebo záv�sné, vysoce lesklá parabo
  lická m�í�ka

Osazení : 2 x FQ 80 W/840 G5 80W  / 6150 lm



Zadní chodba

P�ehled výsledk�, Zadní chodba

P�ehled výsledk�, M��ící rovina 1

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_spodek_final

34.5 36.5
[m]

-2

0

2

4

6

8

10

12

14
[m]

N

100 150 200 300 500
Intenzita osv�tlení [lx]

Obecn�
Pou�itý algoritmus výpo�tu vysoký podíl nep�ímé slo�ky
Vý�ka hodnotící plochy 0.75 m
Vý�ka roviny svítidel 3.00 m
Udr�ovací �initel 0.80

Celkový sv�telný tok v�ech zdroj� 29000 lm
Celkový výkon 360 W
Celkový výkon na plo�e (57.34 m2) 6.28 W/m2

Intenzity osv�tlení
Udr�ovaná osv�tlenost Em 240 lx
Minimální osv�tlenost Emin 148 lx
Maximální osv�tlenost Emax 306 lx
Rovnom�rnost Uo Emin/Em 1:1.62 (0.62)
Rovnom�rnost Ud Emin/Emax 1:2.06 (0.48)

Typ �. výrobce

VYRTYCH a.s.
2 5 Objednací �. : VERTIGO-236-WR

Název svítidla : Interiérové - podhledové, M600, zdroj PLL, p�ímo nep�ímé, 
   bílé

Osazení : 2 x DL 36/840 2G11 36W  / 2900 lm



Bar

P�ehled výsledk�, Bar

P�ehled výsledk�, M��ící rovina 1

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_spodek_final

38 39 40 41 42 43 44 45
[m]

-2

-1

0

1

2

3

4
[m]

N

200 300 500 750 1000
Intenzita osv�tlení [lx]

Obecn�
Pou�itý algoritmus výpo�tu vysoký podíl nep�ímé slo�ky
Vý�ka hodnotící plochy 1.06 m
Udr�ovací �initel 0.80

Celkový sv�telný tok v�ech zdroj� 37116 lm
Celkový výkon 507.1 W
Celkový výkon na plo�e (48.88 m2) 10.37 W/m2

Intenzity osv�tlení
Udr�ovaná osv�tlenost Em 426 lx
Minimální osv�tlenost Emin 300 lx
Maximální osv�tlenost Emax 508 lx
Rovnom�rnost Uo Emin/Em 1:1.42 (0.7)
Rovnom�rnost Ud Emin/Emax 1:1.7 (0.59)

Typ �. výrobce

OSRAM AG
1 44 Objednací �. : EAN

Název svítidla : LINEARlight Flex Advanced LF06A-W3F-830
Osazení : 1 x LINEARlight Flex Advanced LF06A-W3F-830 100mm 0.48 W / 39 lm

VYRTYCH a.s.
2 3 Objednací �. : VERTIGO-236-WR

Název svítidla : Interiérové - podhledové, M600, zdroj PLL, p�ímo nep�ímé, 
   bílé

Osazení : 2 x DL 36/840 2G11 36W  / 2900 lm



Bar

P�ehled výsledk�, Bar

P�ehled výsledk�, M��ící rovina 1

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_spodek_final

Lucis
12 5 Objednací �. : S44.214.CA4 EVG

Název svítidla : CHARON PMMA
Osazení : 2 x OSRAM DULUX D/E 26W/830  / 1800 lm



P�ehled výsledk�, Bar

P�ehled výsledk�, M��ící rovina 2

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_spodek_final

38 39 40 41 42 43 44 45
[m]

-2

-1

0

1

2

3

4
[m]

N

200 300 500 750 1000
Intenzita osv�tlení [lx]

Obecn�
Pou�itý algoritmus výpo�tu vysoký podíl nep�ímé slo�ky
Vý�ka hodnotící plochy 0.81 m
Udr�ovací �initel 0.80

Celkový sv�telný tok v�ech zdroj� 37116 lm
Celkový výkon 507.1 W
Celkový výkon na plo�e (48.88 m2) 10.37 W/m2

Intenzity osv�tlení
Udr�ovaná osv�tlenost Em 476 lx
Minimální osv�tlenost Emin 281 lx
Maximální osv�tlenost Emax 569 lx
Rovnom�rnost Uo Emin/Em 1:1.69 (0.59)
Rovnom�rnost Ud Emin/Emax 1:2.02 (0.49)

Typ �. výrobce

OSRAM AG
1 44 Objednací �. : EAN

Název svítidla : LINEARlight Flex Advanced LF06A-W3F-830
Osazení : 1 x LINEARlight Flex Advanced LF06A-W3F-830 100mm 0.48 W / 39 lm

VYRTYCH a.s.
2 3 Objednací �. : VERTIGO-236-WR

Název svítidla : Interiérové - podhledové, M600, zdroj PLL, p�ímo nep�ímé, 
   bílé

Osazení : 2 x DL 36/840 2G11 36W  / 2900 lm



P�ehled výsledk�, Bar

P�ehled výsledk�, M��ící rovina 2

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_spodek_final

Lucis
12 5 Objednací �. : S44.214.CA4 EVG

Název svítidla : CHARON PMMA
Osazení : 2 x OSRAM DULUX D/E 26W/830  / 1800 lm



P�ehled výsledk�, Bar

P�ehled výsledk�, M��ící rovina 3

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_spodek_final

38 39 40 41 42 43 44 45
[m]

-2

-1

0

1

2

3

4
[m]

N

100 150 200 300 500
Intenzita osv�tlení [lx]

Obecn�
Pou�itý algoritmus výpo�tu vysoký podíl nep�ímé slo�ky
Vý�ka hodnotící plochy 0.78 m
Udr�ovací �initel 0.80

Celkový sv�telný tok v�ech zdroj� 37116 lm
Celkový výkon 507.1 W
Celkový výkon na plo�e (48.88 m2) 10.37 W/m2

Intenzity osv�tlení
Udr�ovaná osv�tlenost Em 248 lx
Minimální osv�tlenost Emin 175 lx
Maximální osv�tlenost Emax 290 lx
Rovnom�rnost Uo Emin/Em 1:1.42 (0.71)
Rovnom�rnost Ud Emin/Emax 1:1.66 (0.6)

Typ �. výrobce

OSRAM AG
1 44 Objednací �. : EAN

Název svítidla : LINEARlight Flex Advanced LF06A-W3F-830
Osazení : 1 x LINEARlight Flex Advanced LF06A-W3F-830 100mm 0.48 W / 39 lm

VYRTYCH a.s.
2 3 Objednací �. : VERTIGO-236-WR

Název svítidla : Interiérové - podhledové, M600, zdroj PLL, p�ímo nep�ímé, 
   bílé

Osazení : 2 x DL 36/840 2G11 36W  / 2900 lm



P�ehled výsledk�, Bar

P�ehled výsledk�, M��ící rovina 3

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_spodek_final

Lucis
12 5 Objednací �. : S44.214.CA4 EVG

Název svítidla : CHARON PMMA
Osazení : 2 x OSRAM DULUX D/E 26W/830  / 1800 lm



WC BAR

P�ehled výsledk�, WC BAR

P�ehled výsledk�, M��ící rovina 1

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_spodek_final

-2.75 -2.25 -1.75 -1.25 -0.75 -0.25
[m]

-1.8

-1.6

-1.4

-1.2

-1.0

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

-0.0
[m] N

150 200 300 500 750
Intenzita osv�tlení [lx]

Obecn�
Pou�itý algoritmus výpo�tu vysoký podíl nep�ímé slo�ky
Vý�ka hodnotící plochy 0.75 m
Vý�ka roviny svítidel 3.00 m
Udr�ovací �initel 0.80

Celkový sv�telný tok v�ech zdroj� 6000 lm
Celkový výkon 88 W
Celkový výkon na plo�e (4.81 m2) 18.29 W/m2

Intenzity osv�tlení
Udr�ovaná osv�tlenost Em 274 lx
Minimální osv�tlenost Emin 248 lx
Maximální osv�tlenost Emax 294 lx
Rovnom�rnost Uo Emin/Em 1:1.11 (0.9)
Rovnom�rnost Ud Emin/Emax 1:1.19 (0.84)

Typ �. výrobce

VYRTYCH a.s.
7 1 Objednací �. : BANDOG3-218

Název svítidla : Downlight, lesklý reflektor s m�í�kou
Osazení : 2 x DD 18/840 G24d-2 18W  / 1200 lm

8 1 Objednací �. : BANDOG3-226
Název svítidla : Downlight, lesklý reflektor s m�í�kou
Osazení : 2 x DD 26/840 G24d-2 26W  / 1800 lm



P�ehled výsledk�, WC BAR

P�ehled výsledk�, M��ící rovina 2

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_spodek_final

-2.75 -2.25 -1.75 -1.25 -0.75 -0.25
[m]

-1.8

-1.6

-1.4

-1.2

-1.0

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

-0.0
[m] N

100 150 200 300 500
Intenzita osv�tlení [lx]

Obecn�
Pou�itý algoritmus výpo�tu vysoký podíl nep�ímé slo�ky
Vý�ka hodnotící plochy 0.75 m
Vý�ka roviny svítidel 3.00 m
Udr�ovací �initel 0.80

Celkový sv�telný tok v�ech zdroj� 6000 lm
Celkový výkon 88 W
Celkový výkon na plo�e (4.81 m2) 18.29 W/m2

Intenzity osv�tlení
Udr�ovaná osv�tlenost Em 234 lx
Minimální osv�tlenost Emin 202 lx
Maximální osv�tlenost Emax 252 lx
Rovnom�rnost Uo Emin/Em 1:1.16 (0.86)
Rovnom�rnost Ud Emin/Emax 1:1.25 (0.8)

Typ �. výrobce

VYRTYCH a.s.
7 1 Objednací �. : BANDOG3-218

Název svítidla : Downlight, lesklý reflektor s m�í�kou
Osazení : 2 x DD 18/840 G24d-2 18W  / 1200 lm

8 1 Objednací �. : BANDOG3-226
Název svítidla : Downlight, lesklý reflektor s m�í�kou
Osazení : 2 x DD 26/840 G24d-2 26W  / 1800 lm



sklad3

P�ehled výsledk�, sklad3

P�ehled výsledk�, M��ící rovina 1

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_spodek_final

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2
[m]

-0.9

-0.8

-0.7

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

-0.0
[m] N

150 200 300 500 750
Intenzita osv�tlení [lx]

Obecn�
Pou�itý algoritmus výpo�tu vysoký podíl nep�ímé slo�ky
Vý�ka hodnotící plochy 0.75 m
Vý�ka roviny svítidel 3.00 m
Udr�ovací �initel 0.80

Celkový sv�telný tok v�ech zdroj� 2400 lm
Celkový výkon 36 W
Celkový výkon na plo�e (1.21 m2) 29.75 W/m2

Intenzity osv�tlení
Udr�ovaná osv�tlenost Em 263 lx
Minimální osv�tlenost Emin 242 lx
Maximální osv�tlenost Emax 280 lx
Rovnom�rnost Uo Emin/Em 1:1.09 (0.92)
Rovnom�rnost Ud Emin/Emax 1:1.16 (0.87)

Typ �. výrobce

VYRTYCH a.s.
7 1 Objednací �. : BANDOG3-218

Název svítidla : Downlight, lesklý reflektor s m�í�kou
Osazení : 2 x DD 18/840 G24d-2 18W  / 1200 lm



kuchyn�

P�ehled výsledk�, kuchyn�

P�ehled výsledk�, M��ící rovina 1

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_spodek_final

38.0 38.5 39.0 39.5 40.0 40.5 41.0 41.5 42.0 42.5
[m]

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0
[m]

N

200 300 500 750 1000
Intenzita osv�tlení [lx]

Obecn�
Pou�itý algoritmus výpo�tu centrální podíl nep�ímé slo�ky
Vý�ka hodnotící plochy 0.75 m
Udr�ovací �initel 0.80

Celkový sv�telný tok v�ech zdroj� 23863.5996 lm
Celkový výkon 298 W
Celkový výkon na plo�e (14.83 m2) 20.10 W/m2

Intenzity osv�tlení
Udr�ovaná osv�tlenost Em 518 lx
Minimální osv�tlenost Emin 342 lx
Maximální osv�tlenost Emax 618 lx
Rovnom�rnost Uo Emin/Em 1:1.52 (0.66)
Rovnom�rnost Ud Emin/Emax 1:1.81 (0.55)

Typ �. výrobce

VYRTYCH a.s.
2 4 Objednací �. : VERTIGO-236-WR

Název svítidla : Interiérové - podhledové, M600, zdroj PLL, p�ímo nep�ímé, 
   bílé

Osazení : 2 x DL 36/840 2G11 36W  / 2900 lm

�»�LED Linear GmbH
4 20 Objednací �. : W822

Název svítidla : VarioLED FIex ECO HD8 W822 62,5
Osazení : 1 x LED module 0.5 W / 33.18 lm



Bo�ní vstup

P�ehled výsledk�, Bo�ní vstup

P�ehled výsledk�, Oblast hodnocení 1

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_spodek_final

42.8 43.4 44.0 44.6
[m]

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0
[m]

N

50 75 100 150 200
Intenzita osv�tlení [lx]

Obecn�
Pou�itý algoritmus výpo�tu vysoký podíl nep�ímé slo�ky
Vý�ka roviny svítidel 3.09 m
Udr�ovací �initel 0.80

Celkový sv�telný tok v�ech zdroj� 1800 lm
Celkový výkon 26.0 W
Celkový výkon na plo�e (8.07 m2) 3.22 W/m2 (2.93 W/m2/100lx)

Oblast hodnocení 1 Srovnávací rovina 1.1
Vodorovná

Em 110 lx
Emin 87 lx
Emin/Eav (Uo) 0.79
Emin/Emax (Ud) 0.65
UGR (2.0H 2.0H) <=16.5
Pozice 0.75 m

Hlavní plochy Em Uo
m 1.5 (Strop) 61 lx 0.97
m 1.1 (St�na) 76 lx 0.76
m 1.2 (St�na) 70 lx 0.83
m 1.3 (St�na) 75 lx 0.76
m 1.4 (St�na) 70 lx 0.83



Bo�ní vstup

P�ehled výsledk�, Bo�ní vstup

P�ehled výsledk�, Oblast hodnocení 1

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_spodek_final

Typ �. výrobce

VYRTYCH a.s.
6 1 Objednací �. : BANDOG3-126

Název svítidla : Downlight, lesklý reflektor s m�í�kou
Osazení : 1 x DD 26/840 G24d-2 26W 26 W / 1800 lm



�atna M

P�ehled výsledk�, �atna M

P�ehled výsledk�, Oblast hodnocení 1

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_spodek_final

38.0 38.5 39.0 39.5 40.0 40.5 41.0 41.5 42.0
[m]

8.50

8.75

9.00

9.25

9.50

9.75

10.00

10.25

10.50

10.75
[m]

N

150 200 300 500 750
Intenzita osv�tlení [lx]

Obecn�
Pou�itý algoritmus výpo�tu centrální podíl nep�ímé slo�ky
Vý�ka roviny svítidel 3.00 m
Udr�ovací �initel 0.80

Celkový sv�telný tok v�ech zdroj� 11600 lm
Celkový výkon 144.0 W
Celkový výkon na plo�e (11.94 m2) 12.06 W/m2 (4.58 W/m2/100lx)

Oblast hodnocení 1 Srovnávací rovina 1.1
Vodorovná

Em 263 lx
Emin 197 lx
Emin/Eav (Uo) 0.75
Emin/Emax (Ud) 0.69
UGR (1.5H 2.6H) <=17.4
Pozice 0.75 m

Hlavní plochy Em Uo
m 1.5 (Strop) 123 lx 0.89
m 1.1 (St�na) 199 lx 0.66
m 1.2 (St�na) 200 lx 0.44
m 1.4 (St�na) 204 lx 0.43

Typ �. výrobce



�atna M

P�ehled výsledk�, �atna M

P�ehled výsledk�, Oblast hodnocení 1

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_spodek_final

VYRTYCH a.s.
2 2 Objednací �. : VERTIGO-236-WR

Název svítidla : Interiérové - podhledové, M600, zdroj PLL, p�ímo nep�ímé, 
   bílé

Osazení : 2 x DL 36/840 2G11 36W  / 2900 lm



P�ehled výsledk�, sprchy m

P�ehled výsledk�, M��ící rovina 2

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_spodek_final

42.50 43.00 43.50 44.00 44.50 45.00
[m]

8.50

8.75

9.00

9.25

9.50

9.75

10.00

10.25

10.50

10.75
[m]

N

100 150 200 300 500
Intenzita osv�tlení [lx]

Obecn�
Pou�itý algoritmus výpo�tu centrální podíl nep�ímé slo�ky
Vý�ka hodnotící plochy 0.05 m
Vý�ka roviny svítidel 3.04 m
Udr�ovací �initel 0.80

Celkový sv�telný tok v�ech zdroj� 11600 lm
Celkový výkon 144 W
Celkový výkon na plo�e (7.43 m2) 19.38 W/m2

Intenzity osv�tlení
Udr�ovaná osv�tlenost Em 239 lx
Minimální osv�tlenost Emin 179 lx
Maximální osv�tlenost Emax 277 lx
Rovnom�rnost Uo Emin/Em 1:1.33 (0.75)
Rovnom�rnost Ud Emin/Emax 1:1.55 (0.65)

Typ �. výrobce

VYRTYCH a.s.
2 2 Objednací �. : VERTIGO-236-WR

Název svítidla : Interiérové - podhledové, M600, zdroj PLL, p�ímo nep�ímé, 
   bílé

Osazení : 2 x DL 36/840 2G11 36W  / 2900 lm



wc �eny

P�ehled výsledk�, wc �eny

P�ehled výsledk�, M��ící rovina 1

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_spodek_final

38 39 40 41 42 43 44 45
[m]

N

100 150 200 300 500
Intenzita osv�tlení [lx]

Obecn�
Pou�itý algoritmus výpo�tu vysoký podíl nep�ímé slo�ky
Vý�ka hodnotící plochy 0.63 m
Vý�ka roviny svítidel 3.00 m
Udr�ovací �initel 0.80

Celkový sv�telný tok v�ech zdroj� 19200 lm
Celkový výkon 288 W
Celkový výkon na plo�e (17.80 m2) 16.18 W/m2

Intenzity osv�tlení
Udr�ovaná osv�tlenost Em 224 lx
Minimální osv�tlenost Emin 179 lx
Maximální osv�tlenost Emax 270 lx
Rovnom�rnost Uo Emin/Em 1:1.25 (0.8)
Rovnom�rnost Ud Emin/Emax 1:1.51 (0.66)

Typ �. výrobce

VYRTYCH a.s.
7 8 Objednací �. : BANDOG3-218

Název svítidla : Downlight, lesklý reflektor s m�í�kou
Osazení : 2 x DD 18/840 G24d-2 18W  / 1200 lm



P�ehled výsledk�, wc �eny

P�ehled výsledk�, M��ící rovina 2

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_spodek_final

38 39 40 41 42 43 44 45
[m]

N

100 150 200 300 500
Intenzita osv�tlení [lx]

Obecn�
Pou�itý algoritmus výpo�tu vysoký podíl nep�ímé slo�ky
Vý�ka hodnotící plochy 0.63 m
Vý�ka roviny svítidel 3.00 m
Udr�ovací �initel 0.80

Celkový sv�telný tok v�ech zdroj� 19200 lm
Celkový výkon 288 W
Celkový výkon na plo�e (17.80 m2) 16.18 W/m2

Intenzity osv�tlení
Udr�ovaná osv�tlenost Em 225 lx
Minimální osv�tlenost Emin 170 lx
Maximální osv�tlenost Emax 274 lx
Rovnom�rnost Uo Emin/Em 1:1.33 (0.75)
Rovnom�rnost Ud Emin/Emax 1:1.61 (0.62)

Typ �. výrobce

VYRTYCH a.s.
7 8 Objednací �. : BANDOG3-218

Název svítidla : Downlight, lesklý reflektor s m�í�kou
Osazení : 2 x DD 18/840 G24d-2 18W  / 1200 lm



P�ehled výsledk�, wc �eny

P�ehled výsledk�, M��ící rovina 3

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_spodek_final

38 39 40 41 42 43 44 45
[m]

N

100 150 200 300 500
Intenzita osv�tlení [lx]

Obecn�
Pou�itý algoritmus výpo�tu vysoký podíl nep�ímé slo�ky
Vý�ka hodnotící plochy 0.63 m
Vý�ka roviny svítidel 3.00 m
Udr�ovací �initel 0.80

Celkový sv�telný tok v�ech zdroj� 19200 lm
Celkový výkon 288 W
Celkový výkon na plo�e (17.80 m2) 16.18 W/m2

Intenzity osv�tlení
Udr�ovaná osv�tlenost Em 213 lx
Minimální osv�tlenost Emin 180 lx
Maximální osv�tlenost Emax 253 lx
Rovnom�rnost Uo Emin/Em 1:1.18 (0.85)
Rovnom�rnost Ud Emin/Emax 1:1.4 (0.71)

Typ �. výrobce

VYRTYCH a.s.
7 8 Objednací �. : BANDOG3-218

Název svítidla : Downlight, lesklý reflektor s m�í�kou
Osazení : 2 x DD 18/840 G24d-2 18W  / 1200 lm



P�ehled výsledk�, wc �eny

P�ehled výsledk�, Oblast hodnocení 1

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_spodek_final

38 39 40 41 42 43 44 45
[m]

N

150 200 300 500 750
Intenzita osv�tlení [lx]

Obecn�
Pou�itý algoritmus výpo�tu vysoký podíl nep�ímé slo�ky
Vý�ka roviny svítidel 3.00 m
Udr�ovací �initel 0.80

Celkový sv�telný tok v�ech zdroj� 19200 lm
Celkový výkon 288.0 W
Celkový výkon na plo�e (17.80 m2) 16.18 W/m2 (4.49 W/m2/100lx)

Oblast hodnocení 1 Srovnávací rovina 1.1
Vodorovná

Em 361 lx
Emin 209 lx
Emin/Eav (Uo) 0.58
Emin/Emax (Ud) 0.45
UGR (4.4H 1.7H) <=17.3
Pozice 0.99 m

Hlavní plochy Em Uo
m 1.6 (Strop) 172 lx 0.88
m 1.1 (St�na) 234 lx 0.65
m 1.3 (St�na) 225 lx 0.59
m 1.4 (St�na) 267 lx 0.64
m 1.5 (St�na) 264 lx 0.77



P�ehled výsledk�, wc �eny

P�ehled výsledk�, Oblast hodnocení 1

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_spodek_final

Typ �. výrobce

VYRTYCH a.s.
7 8 Objednací �. : BANDOG3-218

Název svítidla : Downlight, lesklý reflektor s m�í�kou
Osazení : 2 x DD 18/840 G24d-2 18W  / 1200 lm



P�ehled výsledk�, wc mu�i

P�ehled výsledk�, Oblast hodnocení 1

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_spodek_final

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
[m]

N

150 200 300 500 750
Intenzita osv�tlení [lx]

Obecn�
Pou�itý algoritmus výpo�tu centrální podíl nep�ímé slo�ky
Vý�ka roviny svítidel 3.00 m
Udr�ovací �initel 0.80

Celkový sv�telný tok v�ech zdroj� 26400 lm
Celkový výkon 396.0 W
Celkový výkon na plo�e (28.65 m2) 13.82 W/m2 (4.76 W/m2/100lx)

Oblast hodnocení 1 Srovnávací rovina 1.1
Vodorovná

Em 291 lx
Emin 243 lx
Emin/Eav (Uo) 0.84
Emin/Emax (Ud) 0.71
Pozice 0.75 m (rot: 0°/0.01°)

Hlavní plochy Em Uo
m 1.8 (Strop) 106 lx 0.89
m 1.1 (St�na) 198 lx 0.70
m 1.2 (St�na) 129 lx 0.67
m 1.3 (St�na) 95 lx ---
m 1.5 (St�na) 193 lx 0.53
m 1.6 (St�na) 171 lx 0.53
m 1.7 (St�na) 176 lx 0.56



P�ehled výsledk�, wc mu�i

P�ehled výsledk�, Oblast hodnocení 1

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_spodek_final

Typ �. výrobce

VYRTYCH a.s.
7 11 Objednací �. : BANDOG3-218

Název svítidla : Downlight, lesklý reflektor s m�í�kou
Osazení : 2 x DD 18/840 G24d-2 18W  / 1200 lm



wc bez b. mu�i

P�ehled výsledk�, wc bez b. mu�i

P�ehled výsledk�, Oblast hodnocení 1

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_spodek_final

38.0 38.4 38.8 39.2 39.6
[m]

15.25

15.50

15.75

16.00

16.25

16.50

16.75

17.00

17.25

17.50
[m]

N

150 200 300 500 750
Intenzita osv�tlení [lx]

Obecn�
Pou�itý algoritmus výpo�tu vysoký podíl nep�ímé slo�ky
Vý�ka roviny svítidel 3.00 m
Udr�ovací �initel 0.80

Celkový sv�telný tok v�ech zdroj� 4800 lm
Celkový výkon 72.0 W
Celkový výkon na plo�e (5.11 m2) 14.10 W/m2 (4.26 W/m2/100lx)

Oblast hodnocení 1 Srovnávací rovina 1.1
Vodorovná

Em 330 lx
Emin 306 lx
Emin/Eav (Uo) 0.93
Emin/Emax (Ud) 0.88
UGR (2.0H 2.0H) <=17.4
Pozice 0.75 m

Hlavní plochy Em Uo
m 1.5 (Strop) 185 lx 0.97
m 1.1 (St�na) 215 lx 0.77
m 1.3 (St�na) 260 lx 0.63
m 1.4 (St�na) 245 lx 0.69

Typ �. výrobce



wc bez b. mu�i

P�ehled výsledk�, wc bez b. mu�i

P�ehled výsledk�, Oblast hodnocení 1

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_spodek_final

VYRTYCH a.s.
7 2 Objednací �. : BANDOG3-218

Název svítidla : Downlight, lesklý reflektor s m�í�kou
Osazení : 2 x DD 18/840 G24d-2 18W  / 1200 lm



P�ehled výsledk�, byt-ložnica

P�ehled výsledk�, Oblast hodnocení 1

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_spodek_final

45.5 46.5 47.5 48.5 49.5 50.5
[m]

14.0

14.5

15.0

15.5

16.0

16.5

17.0

17.5

18.0

18.5

19.0

19.5
[m]

N

100 150 200 300 500
Intenzita osv�tlení [lx]

Obecn�
Použitý algoritmus výpo�tu centrální podíl nep�ímé složky
Výška roviny svítidel 3.05 m
Udržovací �initel 0.80

Celkový sv�telný tok všech zdroj� 9600 lm
Celkový výkon 140.8 W
Celkový výkon na ploše (28.50 m2) 4.94 W/m2 (2.14 W/m2/100lx)

Oblast hodnocení 1 Srovnávací rovina 1.1
Vodorovná

Em 231 lx
Emin 175 lx
Emin/Eav (Uo) 0.76
Emin/Emax (Ud) 0.66
UGR (3.3H 2.9H) <=27.6
Pozice 0.75 m

Hlavní plochy Em Uo
m 1.6 (Strop) 89 lx 0.67
m 1.1 (St�na) 147 lx 0.57
m 1.2 (St�na) 121 lx 0.00
m 1.3 (St�na) 159 lx 0.58
m 1.5 (St�na) 111 lx 0.62



P�ehled výsledk�, byt-ložnica

P�ehled výsledk�, Oblast hodnocení 1

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_spodek_final

Typ �. výrobce

VYRTYCH a.s.
9 4 Objednací �. : BANDOG-SQUARE-218

Název svítidla : Interior luminaire reccessed
Osazení : 2 x Osram DULUX D/E 18W/840  / 1200 lm



Byt-vstup+chodba

P�ehled výsledk�, Byt-vstup+chodba

P�ehled výsledk�, M��ící rovina 1

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_spodek_final

50.50 51.25 52.00 52.75
[m]

14.0

14.5

15.0

15.5

16.0

16.5

17.0

17.5
[m]

N

75 100 150 200 300
Intenzita osv�tlení [lx]

Obecn�
Pou�itý algoritmus výpo�tu vysoký podíl nep�ímé slo�ky
Vý�ka hodnotící plochy 0.05 m
Vý�ka roviny svítidel 3.00 m
Udr�ovací �initel 0.80

Celkový sv�telný tok v�ech zdroj� 7200 lm
Celkový výkon 104 W
Celkový výkon na plo�e (10.56 m2) 9.85 W/m2

Intenzity osv�tlení
Udr�ovaná osv�tlenost Em 165 lx
Minimální osv�tlenost Emin 141 lx
Maximální osv�tlenost Emax 181 lx
Rovnom�rnost Uo Emin/Em 1:1.17 (0.85)
Rovnom�rnost Ud Emin/Emax 1:1.28 (0.78)

Typ �. výrobce

VYRTYCH a.s.
6 4 Objednací �. : BANDOG3-126

Název svítidla : Downlight, lesklý reflektor s m�í�kou
Osazení : 1 x DD 26/840 G24d-2 26W 26 W / 1800 lm



P�ehled výsledk�, Byt-vstup+chodba

P�ehled výsledk�, M��ící rovina 2

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_spodek_final

50.50 51.25 52.00 52.75
[m]

14.0

14.5

15.0

15.5

16.0

16.5

17.0

17.5
[m]

N

75 100 150 200 300
Intenzita osv�tlení [lx]

Obecn�
Pou�itý algoritmus výpo�tu vysoký podíl nep�ímé slo�ky
Vý�ka hodnotící plochy 0.05 m
Vý�ka roviny svítidel 3.00 m
Udr�ovací �initel 0.80

Celkový sv�telný tok v�ech zdroj� 7200 lm
Celkový výkon 104 W
Celkový výkon na plo�e (10.56 m2) 9.85 W/m2

Intenzity osv�tlení
Udr�ovaná osv�tlenost Em 127 lx
Minimální osv�tlenost Emin 103 lx
Maximální osv�tlenost Emax 147 lx
Rovnom�rnost Uo Emin/Em 1:1.23 (0.81)
Rovnom�rnost Ud Emin/Emax 1:1.43 (0.7)

Typ �. výrobce

VYRTYCH a.s.
6 4 Objednací �. : BANDOG3-126

Název svítidla : Downlight, lesklý reflektor s m�í�kou
Osazení : 1 x DD 26/840 G24d-2 26W 26 W / 1800 lm



byt-koupelna

P�ehled výsledk�, byt-koupelna

P�ehled výsledk�, Oblast hodnocení 1

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_spodek_final

52.0 52.5 53.0 53.5 54.0 54.5 55.0
[m]

18.0

18.2

18.4

18.6

18.8

19.0

19.2

19.4

19.6
[m]

N

150 200 300 500 750
Intenzita osv�tlení [lx]

Obecn�
Pou�itý algoritmus výpo�tu vysoký podíl nep�ímé slo�ky
Vý�ka roviny svítidel 3.04 m
Udr�ovací �initel 0.80

Celkový sv�telný tok v�ech zdroj� 3400 lm
Celkový výkon 48.0 W
Celkový výkon na plo�e (6.11 m2) 7.85 W/m2 (2.81 W/m2/100lx)

Oblast hodnocení 1 Srovnávací rovina 1.1
Vodorovná

Em 280 lx
Emin 254 lx
Emin/Eav (Uo) 0.91
Emin/Emax (Ud) 0.85
UGR (2.0H 2.0H) <=16.3
Pozice 0.75 m

Hlavní plochy Em Uo
m 1.5 (Strop) 239 lx 0.92
m 1.1 (St�na) 235 lx 0.33
m 1.2 (St�na) 231 lx 0.37
m 1.3 (St�na) 257 lx 0.68

Typ �. výrobce



byt-koupelna

P�ehled výsledk�, byt-koupelna

P�ehled výsledk�, Oblast hodnocení 1

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_spodek_final

VYRTYCH a.s.
10 2 Objednací �. : CORSO-124-�irý

Název svítidla : Interiérové - p�isazené nebo záv�sné, zdroj TC-F
Osazení : 1 x DF 24/840 2G10 24W 24 W / 1700 lm



byt-wc

P�ehled výsledk�, byt-wc

P�ehled výsledk�, Oblast hodnocení 1

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_spodek_final

50.7 51.0 51.3 51.6
[m]

18.0

18.2

18.4

18.6

18.8

19.0

19.2

19.4

19.6
[m]

N

150 200 300 500 750
Intenzita osv�tlení [lx]

Obecn�
Pou�itý algoritmus výpo�tu vysoký podíl nep�ímé slo�ky
Vý�ka roviny svítidel 3.00 m
Udr�ovací �initel 0.80

Celkový sv�telný tok v�ech zdroj� 1800 lm
Celkový výkon 26.0 W
Celkový výkon na plo�e (2.23 m2) 11.68 W/m2 (4.29 W/m2/100lx)

Oblast hodnocení 1 Srovnávací rovina 1.1
Vodorovná

Em 272 lx
Emin 258 lx
Emin/Eav (Uo) 0.95
Emin/Emax (Ud) 0.91
UGR (2.0H 2.0H) <=16.5
Pozice 0.75 m

Hlavní plochy Em Uo
m 1.3 (Strop) 211 lx 0.99
m 1.1 (St�na) 253 lx 0.72
m 1.2 (St�na) 239 lx 0.56

Typ �. výrobce



byt-wc

P�ehled výsledk�, byt-wc

P�ehled výsledk�, Oblast hodnocení 1

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_spodek_final

VYRTYCH a.s.
6 1 Objednací �. : BANDOG3-126

Název svítidla : Downlight, lesklý reflektor s m�í�kou
Osazení : 1 x DD 26/840 G24d-2 26W 26 W / 1800 lm



Byt obyvák+kuchyn

P�ehled výsledk�, Byt obyvák+kuchyn

P�ehled výsledk�, M��ící rovina 1

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_spodek_final

54 55 56 57 58 59 60 61
[m]

14.0

14.5

15.0

15.5

16.0

16.5

17.0

17.5

18.0

18.5

19.0

19.5
[m]

N

200 300 500 750 1000
Intenzita osv�tlení [lx]

Obecn�
Pou�itý algoritmus výpo�tu vysoký podíl nep�ímé slo�ky
Vý�ka hodnotící plochy 0.93 m
Udr�ovací �initel 0.80

Celkový sv�telný tok v�ech zdroj� 18190.8008 lm
Celkový výkon 267 W
Celkový výkon na plo�e (43.34 m2) 6.16 W/m2

Intenzity osv�tlení
Udr�ovaná osv�tlenost Em 499 lx
Minimální osv�tlenost Emin 427 lx
Maximální osv�tlenost Emax 538 lx
Rovnom�rnost Uo Emin/Em 1:1.17 (0.86)
Rovnom�rnost Ud Emin/Emax 1:1.26 (0.79)

Typ �. výrobce

VYRTYCH a.s.
8 3 Objednací �. : BANDOG3-226

Název svítidla : Downlight, lesklý reflektor s m�í�kou
Osazení : 2 x DD 26/840 G24d-2 26W  / 1800 lm

Lucis
3 3 Objednací �. : S12.2X1.300 EVG

Název svítidla : DIADEM 
Osazení : 1 x OSRAM Dulux D/E 26W/830 27 W / 1800 lm



Byt obyvák+kuchyn

P�ehled výsledk�, Byt obyvák+kuchyn

P�ehled výsledk�, M��ící rovina 1

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_spodek_final

�»�LED Linear GmbH
4 60 Objednací �. : W822

Název svítidla : VarioLED FIex ECO HD8 W822 62,5
Osazení : 1 x LED module 0.5 W / 33.18 lm



P�ehled výsledk�, Byt obyvák+kuchyn

P�ehled výsledk�, M��ící rovina 2

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_spodek_final

54 55 56 57 58 59 60 61
[m]

14.0

14.5

15.0

15.5

16.0

16.5

17.0

17.5

18.0

18.5

19.0

19.5
[m]

N

200 300 500 750 1000
Intenzita osv�tlení [lx]

Obecn�
Pou�itý algoritmus výpo�tu vysoký podíl nep�ímé slo�ky
Vý�ka hodnotící plochy 0.93 m
Udr�ovací �initel 0.80

Celkový sv�telný tok v�ech zdroj� 18190.8008 lm
Celkový výkon 267 W
Celkový výkon na plo�e (43.34 m2) 6.16 W/m2

Intenzity osv�tlení
Udr�ovaná osv�tlenost Em 480 lx
Minimální osv�tlenost Emin 387 lx
Maximální osv�tlenost Emax 525 lx
Rovnom�rnost Uo Emin/Em 1:1.24 (0.81)
Rovnom�rnost Ud Emin/Emax 1:1.36 (0.74)

Typ �. výrobce

VYRTYCH a.s.
8 3 Objednací �. : BANDOG3-226

Název svítidla : Downlight, lesklý reflektor s m�í�kou
Osazení : 2 x DD 26/840 G24d-2 26W  / 1800 lm

Lucis
3 3 Objednací �. : S12.2X1.300 EVG

Název svítidla : DIADEM 
Osazení : 1 x OSRAM Dulux D/E 26W/830 27 W / 1800 lm



P�ehled výsledk�, Byt obyvák+kuchyn

P�ehled výsledk�, M��ící rovina 2

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_spodek_final

�»�LED Linear GmbH
4 60 Objednací �. : W822

Název svítidla : VarioLED FIex ECO HD8 W822 62,5
Osazení : 1 x LED module 0.5 W / 33.18 lm



P�ehled výsledk�, Byt obyvák+kuchyn

P�ehled výsledk�, M��ící rovina 3

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_spodek_final

54 55 56 57 58 59 60 61
[m]

14.0

14.5

15.0

15.5

16.0

16.5

17.0

17.5

18.0

18.5

19.0

19.5
[m]

N

100 150 200 300 500
Intenzita osv�tlení [lx]

Obecn�
Pou�itý algoritmus výpo�tu vysoký podíl nep�ímé slo�ky
Vý�ka hodnotící plochy 0.75 m
Udr�ovací �initel 0.80

Celkový sv�telný tok v�ech zdroj� 18190.8008 lm
Celkový výkon 267 W
Celkový výkon na plo�e (43.34 m2) 6.16 W/m2

Intenzity osv�tlení
Udr�ovaná osv�tlenost Em 204 lx
Minimální osv�tlenost Emin 150 lx
Maximální osv�tlenost Emax 324 lx
Rovnom�rnost Uo Emin/Em 1:1.36 (0.73)
Rovnom�rnost Ud Emin/Emax 1:2.16 (0.46)

Typ �. výrobce

VYRTYCH a.s.
8 3 Objednací �. : BANDOG3-226

Název svítidla : Downlight, lesklý reflektor s m�í�kou
Osazení : 2 x DD 26/840 G24d-2 26W  / 1800 lm

Lucis
3 3 Objednací �. : S12.2X1.300 EVG

Název svítidla : DIADEM 
Osazení : 1 x OSRAM Dulux D/E 26W/830 27 W / 1800 lm



P�ehled výsledk�, Byt obyvák+kuchyn

P�ehled výsledk�, M��ící rovina 3

Objekt
Popis
�íslo projektu
Datum

:  Sokolovna
:  Návrh osv�tlení sokolovny
:  2
:  01.03.2016

-please put your own address here-

Osv�tlení_spodek_final

�»�LED Linear GmbH
4 60 Objednací �. : W822

Název svítidla : VarioLED FIex ECO HD8 W822 62,5
Osazení : 1 x LED module 0.5 W / 33.18 lm



E Změny v půdorysech sokolovny oproti navrhnutému projektu 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. E-1: Změny v zadní chodbě a v baru - Původní návrh vlevo a provedené úpravy vpravo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. E-2: Změny v osvětlovačské místnosti a kanceláři - Původní návrh vlevo a provedené úpravy vpravo  


