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Abstrakt 

Bakalářská práce hodnotí stávající stav osvětlení v tělocvičně a přilehlých prostor v Základní 

škole v Dobré, a zároveň nabízí varianty způsobů rekonstrukce osvětlovací soustavy  

s využitím nejmodernějších osvětlovacích prostředků a metod. Nabízí nám vícekriteriální 

pohled na možné varianty použitelné při řešení této problematiky. Návrh osvětlovací soustavy 

vznikl pomocí softwaru Relux , který splňuje požadavky norem pro realizaci osvětlovacích 

soustav. Práce rovněž poukazuje na výhody a nevýhody možných variant. Souhrnné 

zhodnocení vybírá nejideálnější volbu osvětlení pro vybraný objekt. V úvahu musíme brát  

i fakt, že požadavky na úspory nesmí mít vyšší prioritu než požadavky na osvětlení samotné, 

tudíž návrh osvětlení je třeba provést s maximálně efektivně při přijatelné ceně.  

Klíčová slova 

Osvětlení, osvětlovací soustava, varianta osvětlení, svítidlo, tělocvična, prostory, návrh, 

rekonstrukce 

Abstract 

Bachelor thesis evaluates the current state of lighting in the gym and adjoining areas in 

primary school in Dobrá, and also offers a variety of ways to reconstruct the lighting system 

using the latest lighting equipment and methods. It offers us more criterial view of the possible 

variants useful in resolving this issue. Draft lighting system was created using the software 

Relux that meets the standards for the implementation of lighting systems. Work also offers 

the advantages and disadvantages of possible options. The final evaluation selects the most 

ideal lighting option for the selected object. We must also take into account the requirements 

of the savings must not take priority over the requirements for light, lighting design is to be 

carried out with maximum efficiency while accepting the price. 
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CYKY  typ měděného kabelu 

DPH  daň z přidané hodnoty 

E  intenzita osvětlení 

lx  jednotka intenzity osvětlení 

Ra  index podání barev 
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W  jednotka výkonu 
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1 Úvod 

Osvětlení patří k jedné z nejdůležitějších potřeb v našem životě, a zároveň se stalo jeho 

nedílnou součástí. Pro správný návrh osvětlení je potřeba dodržování určitých zásad a norem.  

V některých objektech se můžeme setkat s osvětlovací soustavou která již nevyhovuje 

dnešním požadavkům. Tento případ nastává v Základní škole Dobrá, kde osvětlovací soustavy 

nesplňují požadavky z hlediska bezpečnosti a z hlediska získání ideálních světelných 

podmínek pro uživatele těchto prostor. Práce se zabývá několika způsoby osvětlení tělocvičny, 

přilehlých prostor a zároveň jejich nejlepší variantou. Návrhy osvětlovacích soustav jsou 

provedeny ve výpočtovém programu Relux, který vytváří i simulace. Obsahem jsou i tabulky  

s orientačními cenami elektromateriálu, a grafy zobrazující osvětlenost ploch. 
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2 Podstata osvětlení 

Osvětlení se velmi významně podílí na spotřebě elektrické energie. Podle oficiálních údajů 

publikovaných v roce 2009 mezinárodní komisí pro osvětlení CIE se tento podíl ve vyspělých 

zemí pohybuje mezi 5-15%, přičemž v rozvojových zemích je podstatně vyšší a v některých 

případech dosahuje dokonce více než v 80%. V celosvětovém měřítku činí spotřeba elektrické 

energie připadající na osvětlení 19%. Vezmeme-li k úvaze, že ani při této spotřebě nejsou 

vždy dodržovány normami požadované hladiny a kvalita osvětlení, je úloha moderních, 

energeticky účinnějších a současně i ekonomicky přijatelných světelných zdrojů stále 

naléhavější. [1] 

Světlo je pro člověka především prostředkem k přenosu a získání informací o prostředí, které 

ho obklopuje. Aby člověk zmíněné informace přijímal na všech úrovních zrakového systému, 

zpracovával s dostatečnou rychlostí, bez zkreslení a bez zbytečné námahy, musí být osvětlení 

přiměřené charakteru zrakové činnosti tedy zajištující jak potřebný zrakový výkon, tak také 

nezbytnou zrakovou pohodu. 

Dobré osvětlení má velký význam také pro bezpečnost lidí. Nesprávné osvětlení zrakového 

úkolu při pracovních činnostech se projevuje nejen zrakovou, ale i celkovou únavou. Po určité 

době se dostavuje pálení očí, bolest hlavy a další obtíže, je však třeba zkoumat, zda-li se na 

únavě nepodílejí i jiné okolnosti popřípadě různá onemocnění zrakového ústrojí. Nevhodné 

osvětlení může být příčinou  také úrazů nejen při práci a při běžném pohybu po komunikacích 

uvnitř budov nebo venku, ale všeobecně při nejrůznějších činnostech, (včetně sportovních 

aktivit), které jsou spojeny s rychlým pohybem a jeho náhlými změnami vyžadujícími 

okamžité reakce jak na přijaté zrakové vjemy, tak i na jiné podněty. 
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3 Stávající stav osvětlovací soustavy objektu  

Aktuální technicky stav osvětlení je vyhovující pouze v tělocvičně a prostorách sprch. 

V tělocvičně je dodržena hodnota pro osvětlenost, avšak při provozování sportů, při kterých se 

uživatel musí dívat směrem nahoru (volejbal, badminton) je oslněn, což není ideální. 

Rekonstrukce by však vyhovovala z důvodů reprezentativních a bezpečnostních, neboť 

stávající osvětlovací soustava je původní z roku 1978-1978. V tělocvičně by tato rekonstrukce 

pomohla pro menší oslnění při pohledech nahoru a pomohla by snížit náklady na elektrickou 

energii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Situační popis svítidel a ovládacích prvků v současném stavu 
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3.1 Popis jednotlivých prostor 

3.1.1 Tělocvična (č. 112) 

V tělocvičně se nachází 12 metalhalogenidových svítidel. Svítidla jsou na stopě připevněna na 

železnou konstrukci tvořenou kulatými profily. Železné profily sloužící k uchycení svítidel 

jsou odsazeny ve vzdálenosti asi 60 cm od stropu tělocvičny. V tělocvičně se v současném 

stavu nacházejí tři řady po sedmi místech, kde je možno, bez jakéhokoliv zásahu svítidla 

instalovat. Místa jsou opatřená ochrannou mříží, která slouží k ochraně svítidel před 

poškozením. Kabel je veden od vypínače až po strop v drážce ve zdi. Pod stropem tělocvičny 

je umístěn kabel v železném pouzdře z důvodů prevence před mechanickým poškozením. Stav 

železné konstrukce je výborný, a může se použít pro novou osvětlovací soustavu, což 

představuje značnou úsporu při rekonstrukci z hlediska času a financování. Vypínač se 

nachází mimo tělocvičnu, a to u jejího vstupu.  

 

 

 

Obr. 2 Současná osvětlovací soustava v tělocvičně 
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3.1.2 Předsíň tělocvičny (č. 111) 

V předsíni jsou použita dvě zářivková svítidla s výkonem 2x40 W. Vypínač se nachází  

u vstupních dveří této místnosti.   

 

3.1.3 Vstupní hala (č. 108) 

Ve vstupní hale jsou čtyři svítidla, která jsou vybaveny klasickou žárovkou o výkonu 100 W. 

V této hale jsou použity vypínače č. 6 a nachází se na obou koncích chodby. 

 

Obr. 11 Osvětlení předsíně tělocvičny 

Obr. 4 Osvětlení předsíně tělocvičny Obr. 3 Osvětlení předsíně tělocvičny 

Obr. 5 Osvětlení vstupní haly 
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Obr. 7 Osvětlení WC č. 1  Obr. 8 Osvětlení WC č. 1  

3.1.4 Spojovací chodba (č. 101) 

V spojovací chodbě je použito 18 svítidel, které jsou vybaveny klasickou žárovkou o výkonu  

o výkonu 60 W. V této hale je použity vypínače č. 6 a nachází se u vstupu do vstupní haly  

a vstupu do prostor školy. 

 

3.1.5 WC (č. 109, č. 110) 

V prostorách WC č. 1. jsou použita 3 svítidla, na WC č. 2. jsou použita 4 svítidla, která jsou 

všechny vybavena klasickou žárovkou o výkonu 60 W. Dvě svítidla se nachází v prostorách 

umyvadla a třetí v prostorách mísy. Dva vypínače jsou umístěny vedle sebe hned vedle dveří.  

 

 

Obr. 6 Osvětlení spojovací chodby  
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3.1.6 Sprchy (č. 103, č. 106) 

Ve sprchách jsou umístěny 3 zářivková svítidla obsahující jednu zářivku a výkonu 40 W. 

Vypínač se nachází mimo prostor, a to u dveří, před jeho vstupem v šatně. 

 

3.1.7 Šatny (č. 102, č. 107) 

V šatně se nachází 5 svítidel zavěšených zhruba 75 cm od stropu, tyto svítidla jsou vybaveny 

klasickou žárovkou o výkonu 60 W. Vypínač se nachází u vstupních dveří. 

Obr. 10 Osvětlení šatny č. 1 Obr. 11 Osvětlení šatny č. 2  

Obr. 9 Osvětlení Sprch č. 1 a 2. 



9 

 

3.1.8 Místnost vyučujících (č. 104, č. 105) 

V místnosti pro vyučující je 5 svítidel zavěšených podobně jako v šatně, zhruba 75 cm od 

stropu. Tyto svítidla jsou vybaveny klasickou žárovkou o výkonu 60 W. Vypínač se nachází  

u vstupních dveří. 

 

3.1.9 Sklad nářadí v tělocvičně (č. 113) 

V místnosti skladu nářadí se nacházejí dvě zářivkové svítidla se čtyřmi světelnými zdroji  

4x36 W. Svítidla jsou přichyceny na stropě bez závěsů. Vypínač se nachází u vstupu do této 

místnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 Osvětlení místnosti pro vyučující č. 1 

 

Obr. 13 Osvětlení místnosti pro 

vyučujícíč.2 

 

Obr. 14 Osvětlení skladu nářadí v 

tělocvičně 
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3.1.10 Příkony svítidel 

Druh prostoru Příkon svítidla v současném 

stavu [W] 

Příkon svítidla po rekonstrukci 

[W] 

Tělocvična 4800 Záleží na variantě-viz. str. 9. 

Vstupní hala 400 144 

Spojovací chodba 1080 432 

WC 180 216 

Sprcha 120 216 

Šatna 300 216 

Místnost vyučujících 300 324 

Předsíň tělocvičny: 80 96 

Sklad nářadí v TV 144 144 

Tabulka 1. Elektrické příkony a měrné výkony svítidel 

4 Požadavky pro osvětlení, návrh rekonstrukce tělocvičny, varianty 

řešení 

4.1 Požadavky pro osvětlení v rekonstruovaných prostorách 

Požadavky dle normy ČSN EN 12464-1 

Druh prostoru, úkolu nebo činnosti Em UGRl Ra 

Tělocvična 300 22 80 

Vstupní hala 200 22 80 

Spojovací chodba 100 25 80 

WC 200 22 80 

Sprcha 200 22 80 

Šatna 200 22 80 

Místnost vyučujících 300 19 80 

Předsíň tělocvičny 100 25 80 

Tabulka 2. Požadavky pro osvětlení dle ČSN EN 1246-1  
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4.2 Všeobecné požadavky na osvětlení sportovišť 

Volba třídy osvětlení (viz. Tab. 3), dává dostatečný návod na zatřídění úrovně jednotlivých 

sportů, vyjma požadavků na osvětlení pro přenosy barevné televize. Na základě tohoto 

rozčlenění jsou stanoveny minimální požadavky na osvětlení pro jednotlivé typy sportů. [2] 

Úroveň soutěže Třída osvětlení 

I II III 

Mezinárodní a národní *   

Krajská * *  

Místní * * * 

Nácvik  * * 

Pohybová reakce, školní sporty (tělesná výchova)   * 

Tabulka 3. Třídy osvětlení pro sportoviště 

4.3 Udržovací činitel 

V úvahu musíme brát důležitý parametr udržovací činitel, který je odvozen od charakteristiky 

světelných zdrojů a jejich předřadníku, plánu údržby svítidel i místností. Další vlivy, které  

se uvažují u udržovacího činitele, způsobují i vlastnosti daného prostředí. Tento parametr 

může značně ovlivnit cenu osvětlovací soustavy. 

4.4 Stroboskopický jev 

Je děj, který narušuje plynule vnímání pohybu a tím zhoršuje podmínky pro činnosti spojené  

s pohybem. Tento děj může v našem případě nastat při osvětlování zářivkami. Rychlý pohyb 

by mohl vypadat jako neplynulý, což značně zhoršuje podmínky pro sport. 

Tomuto jevu můžeme zabránit pomocí elektrického předřadníku. Pro vytvoření lepších 

podmínek, tzn. odstranění zvukového efektu, je třeba vybrat předřadní s pracovní frekvencí  

v rozmezí 30-100 kHz, která se již nachází za slyšitelným spektrem. Touto volbou zároveň 

zajišťuje větší střední dobu života světelného zdroje. 
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4.5 Návrh rekonstrukce prostor 

4.5.1 Tělocvična (č. 112) 

Vzhledem k charakteru tělocvičny je ideální volbou světla umístit ve stropní části tělocvičny, 

neboť západní strana tělocvičny je tvořena okny, a je tedy nevhodná pro umístění osvětlení  

z bočních stran. Z dřívější doby jsou úchyty pro osvětlení ve stropní části opatřeny ochrannou 

mříží, která je vhodná i pro další použití. Při návrhu se musíme řídit normou ČSN EN 12193 

(osvětlení sportovišť). 

Návrh se zabývá třemi variantami použití svítidel i světelných zdrojů, při zachování 

optimálních pořizovacích, provozních a udržovacích nákladů na provoz soustavy s ohledem na 

nejširší sportovní využití. 

4.5.1.1 Varianta č. 1 

První varianta se zabývá použitím světelných zdrojů s technologií LED, kde je potřeba použít 

25 kusů svítidel Tulux Zen-4. Spotřeba odpovídá energii 2633,5 W. [3] 

4.5.1.2 Varianta č. 2 

Druhá varianta se zabývá použitím světelných zdrojů s halogenidovou výbojkou, kde je 

potřeba k použití 9kusů svítidel Vyrtych K3-400S s 400 W výbojkou. Spotřeba odpovídá 

energii 4050 W. [6] 

4.5.1.3 Varianta č. 3 

Třetí varianta s použitím zářivkových svítidel kde je potřeba použít 21 kusů svítidel Vyrtych 

GORDON-280-WR3-EP2x80 W. Spotřeba odpovídá energii 3570 W. [6] 
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4.5.2 Předsíň tělocvičny (č. 111) 

V prostorách předsíně tělocvičny se budou nacházet tři svítidla Vyrtych BOXER-224-EP, toto 

svítidlo splňuje IP54 a proto vyhovuje charakteru prostoru předsíně, kde může docházet ke 

kolizi sportovních pomůcek se světly při čekání uživatelů na přesun do tělocvičny.  

4.5.3 Vstupní hala (č. 108) 

V prostorách vstupní haly se budou nacházet dvě svítidla Vyrtych FOX-236-EP , která budou 

montována bez závěsu, a to z důvodů prevence před poškozením při přemisťování materiálu  

a pomůcek při konání sportovních akcí v tělocvičně. 

4.5.4 Spojovací chodba (č. 101) 

V prostorách spojovací chodby se bude nacházet šest svítidel Vyrtych FOX-236-EP , která 

budou montována bez závěsu, a to z důvodů prevence před poškozením při přemisťování 

materiálu a pomůcek při konání sportovních akcí v tělocvičně. 

4.5.5 WC (č. 109, č. 110) 

V prostorách WC se budou nacházet tři svítidla Vyrtych FOX-236-EP. Při rekonstrukci těchto 

prostor musíme dodržovat normy pro příslušné zóny, a to z důvodu umístění vypínače 

vzhledem k umístění umyvadla. Světelné okruhy pro prostory WC musí být vybaveny 

proudovými chrániči. V přítomnosti prostor spojených s užíváním tělocvičny, zde budou 

svítidla stále v zapnutém stavu. 

4.5.6 Šatny (č. 102, č. 107) 

V prostorách šaten se budou nacházet tři svítidla Vyrtych FOX-236-EP , která budou 

montována bez závěsu přímo na strop. Toto řešení zajišťuje menší pravděpodobnost 

mechanického poškození při pohybu žáků ZŠ v těchto prostorech. 

4.5.7 Místnost vyučujících (č. 104, č. 105) 

V prostorách šaten se budou nacházet tři svítidla Vyrtych FOX-254-EP, která budou 

montována bez závěsu přímo na strop.  

4.5.8 Sklad nářadí v tělocvičně (č. 113) 

V prostorách šaten se budou nacházet dvě svítidla Vyrtych FOX-236-EP, která budou 

montována bez závěsu přímo na strop. Toto řešení zajišťuje menší pravděpodobnost 

mechanického poškození při manipulaci se sportovním nářadím. 
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4.5.9 Sprchy (č. 103, č. 106) 

V prostorách sprch se budou nacházet tři svítidla Vyrtych SALUKA-236-EP, zde bylo 

zvoleno svítidlo s IP 66. Tato ochrana již zahrnuje možnost rekonstrukce sprchových baterií  

s odnímatelnou hlavicí pro sprchování. Vypínače, osvětlení i krabice musí splňovat minimálně 

IPX4. Při rekonstrukci těchto prostor musíme dodržovat normy pro příslušné zóny. Světelné 

okruhy pro prostory sprch musí být vybaveny proudovými chrániči. 

Obr. 15 Zóny v prostorách sprch 

4.6 Vypínaní osvětlovací soustavy 

Vypínání bude řešeno pomocí stykačů, které budou navrhnuty podle počtu řad svítidel  

v tělocvičně, a to z důvodu regulace osvětlení při osvětlením sdruženém. V praxi by to 

vypadalo tak, že na každou řadu svítidel by připadal jeden vypínač se stykačem. Pro realizaci 

byl vybrán osvědčený, kvalitní a cenově přijatelný vypínač značky ABB série Tango. Jako 

stykač vyhovuje stykač značky Hager řady ESC 125. Pro spínání v ostáních prostor bude 

vypínač ABB Tango S1, s výjimkou spojovací chodby a vstupní haly, kde bude použit spínač 

tango S6. Další variantou spínání osvětlovací soustavy může být i spínaní pomocí impulzního 

relé. 

 

 

Obr. 16 Spínač S1, řada Tango [5] Obr. 17 stykač Bonega ESC 125 [4] 
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4.7 Nouzové osvětlení 

V prostorách tělocvičny je u čtyř kusů svítidel přidán modul nouzové osvětlení Vyrtych 

Atlantic. Na chodbách jsou použity dva kusy nouzové osvětlení značky Vyrtych SKOPOS, 

které je vždy umístěno nad východem z místnosti a slouží i k zobrazení únikové cesty, tento 

modul můžeme doplnit i piktogramem.  

Pro nouzové osvětlení je zvolen typ osvětlení s vlastním akumulátorem. Napájecí sít trvale 

zajišťuje dobíjení akumulátorů. V případě požáru a při případném přehoření kabelu se svítidlo 

rozsvítí na svůj vlastní zdroj. Existují také svítidla s centrálním bateriovým systémem, která 

mají řadu výhod oproti svítidlu s vlastním zdrojem. Test těchto svítidel bude probíhat pomocí 

vypínače, který při testu přepneme do polohy 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 Provozní osvětlení 

Provozní osvětlovací soustava slouží k okamžitému osvětlení prostoru tělocvičny. Toto 

osvětlení lze použít např. při zjištění stavu prostoru při sepnutí zabezpečovacího zařízení nebo 

pro činnost nevyžadující normovanou hladinu osvětlení. Může být také využito pro zlepšení 

hladiny osvětlení při sportovní činnosti. 

Realizace tohoto osvětlení proběhla pomocí svítidel AEC Illuminazione, TABLED BAR 0H. 

Provozní osvětlení bude mít největší význam při volbě osvětlení varianty č. 2 a č.3. Neboť 

metalhalogenidové výbojky a zářivky mají z nabízených variant dlouhou dobu náběhu. 

U variant č. 1 ztrácí toto osvětlení na významu, který spočívá v okamžitém nasvětlení 

tělocvičny. 

 

Obr. 19 Nouzové osvětlení Vytrych 

ATLANTIC [6] 

Obr. 18 Nouzové osvětlení Vyrtych 

SKOPOS [6] 



19 

 

4.8.1 Návrh provozního osvětlení 

 

 

 

 

 

 



20 

 

4.9 Rozvaděč 

Rozvaděč bude navrhnut projektantem v průběhu rekonstrukce, neboť může obsahovat jistící 

prvky pro zásuvkové obvody, se kterými se v téhle práci nepočítá. 

4.10 Materiál rozpočet  

Rozpočet je zhotoven z materiálu potřebného k rekonstrukci. Rozpočet zahrnuje jen 

elektrotechnické položky určené k rekonstrukci, nezahrnuje práci a poplatky určené k likvidaci 

vzniklých odpadů. 

Výrobek Typ Množství Cena bez 

DPH 

(Kč) 

Cena celkem 

bez DPH 

(Kč) 

Krabice Univerzální 44 18 792 

Krabice S krytím IP65 12 56 672 

Spínač S1. Tango 18 140,3 2525,4 

Spínač S6. Tango 5 198,3 991,5 

Stykač Bonega ESC 125 3 436,65 1309,95 

Kabel CYKY-J 3x1,5 RE 450 14 6300 

Kabel CYKY-J 3x2,5 RE 35 20 700 

Svítidlo do zbylých 

prostor 

Vytrych FOX-236-EP 15 868 1320 

Svítidlo do prostor 

pro vyučující 

Vytrych FOX-254-EP 6 983 5898 

Svítidlo do předsíně 

tělocvičny 

Vytrych BOXER-224-

EP 

3 4800 14400 

Svítidlo do sprch a 

WC 

SALUKA-236-EP 12 3022 36264 

Nouzové svítidlo – 

chodby 

Vyrtych SKOPOS 3 2984 8952 

Proudový chránič Moeller PF7-

25/2N/003 

4 1236 4944 

Tabulka 4. Ceny Krabic, spínačů, stykačů, kabelů, rozvaděče a svítidel mimo tělocvičnu 
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Typ světelného 

zdroje 

 

Typ svítidla Cena svítidla 

1ks 

Počet 

svítidel 

Cena celkem 

bez DPH 

(Kč) 

LED Tulux ZEN-4 14004 25 350100 

Metalhalogenid XANTI-400S-

ASYM 

3804 9 34236 

Zářivka GORDON-280-

WR3-EP 

2886 21 60606 

Tabulka 5. Přehled typů, cenových variant a počtu kusů svítidel určených pro tělocvičnu 

Výrobek Typ Cena 

svítidla 1Ks 

Počet 

svítidel 

Cena 

celkem bez 

DPH 

Nouzové 

osvětlení 

Vyrtych Atlantic 1386 4 5472 

Provozní 

osvětlení 

AEC Illuminazione, 

TABLED BAR     0H 

S 

2749 9 24741 

Tabulka 6. Osvětlení spojená s provozem tělocvičny 

Obr. 20 Výsledný 3D pohled zepředu 
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Obr. 21 Výsledný 3D pohled z boku 

5 Vícekriteriální zhodnocení osvětlovací soustavy v tělocvičně 

5.1 LED osvětlení 

U první varianty, která se zabývá použitím technologie LED lze považovat za výhodu dlouhou 

životnost, nízkou spotřebu, krátký čas náběhu a možnost regulace, což je výhodou při konání 

kulturních akcích. V budově školy se však nachází kulturní sál, tudíž by tato výhoda v našem 

případě byla zbytečná. Montáž těchto svítidel po technické stránce není náročná, je tady 

možnost použití stávajících ochranných roštů nacházejících se u stropu. Tyto výhody však 

kontrastují s ideálními podmínkami pro uživatele, a to je rovnoměrnost osvětlenosti. U použití 

LED svítidel v některých částech prostoru mohou vznikat tmavé místa. 

5.2 Metalhalogenidové osvětlení 

Druhá varianta se zabývá použitím světelného zdroje v podobě metalhalogenidové výbojky. 

Tento způsob osvětlení sportovišť je využíván nejčastěji. Pro nasvícení tělocvičny vyhovuje  

9 svítidel se 400 W halogenidovou výbojkou. Výhoda je v jednoduchosti údržby svítidel, 

menšímu počtu svítidel, životnosti a také montáží. Nevýhodou je při tomto použití  stalý chod 

těchto svítidel, neboť při náběhovém čase na jmenovité parametry o délce 10 minut obsluha 

osvětlení nevypíná a tím se zvyšuje spotřeba elektrické energie potřebná pro provoz celé 

soustavy. Při výšce zavěšení svítidel 6-7 metrů, tato varianta není vhodná pro sporty, kde se 

sportovci dívají směrem nahoru, kdy vzniká oslnění, při které je negativně ovlivněna činnost 

zrakového ústrojí. 
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5.3 Zářivkové osvětlení 

Třetí varianta se zabývá použitím zářivkových svítidel typu T8 2 x 80 W. Tato varianta je 

nejvhodnější pro tělocvičnu, neboť zářivky mají dostatečně velký světelný tok při použití 

montážní výšky 7 metrů. Dále taky nezpůsobují oslnění u sportů, při kterých se sportovci 

dívají směrem nahoru. Pro montáž zářivkových svítidel je potřeba přidat dvě řady úchytů  

a ochranných roštů, což při charakteru stropní konstrukce nečiní větší problémy ani zásahy do 

charakteru tělocvičny. Jako nevýhodu můžeme označit fakt, že větší počet svítidel, než  

u předchozích variant, komplikuje čištění a možnou výměnu světelných zdrojů. Avšak 

tělocvična není prostředí s velkým výskytem prachových částic. Při četnosti spínání 8krát za 

24 hodin a při použití elektronického předřadníku můžeme dosáhnout životnosti až 20000h.  

5.3.1 Porovnávací tabulka 

Typ osvětlovací 

soustavy 

Spektrum 

využití 

Investiční 

náklady 

Provozní 

náklady 

Životnost cena 

 LED diodová xxx x xxx xxx x 

Metalhalogenidová x xxx x x xxx 

Zářivkové výbojky xx xx xx xx xx 

Tabulka 6. Porovnání osvětlovacích soustav 

5.4 Revize 

Před spuštěním osvětlovací soustavy, je nutná revize celé soustavy, kterou provede pověřená 

osoba a vyhodnotí revizní zprávu dle norem: ČSN 33 2000-6, ČSN 33 2000-6-61 ED. 2, ČSN 

33 2000-1 ED. 2 

5.5 Souhrnné informace 

Tuto práci můžeme použít jako inspiraci při volbě nové osvětlovací soustavy.  

V ceně 175.888 Kč není zahrnutá práce a DPH. Cena za materiál je jen orientační, a to ke dni 

30.4.2014, skutečná cena se může lišit na poskytnutých množstevních slevách. 
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6 Závěr 

Práce se zabývá několika variantami osvětlovacích soustav v Základní škole Dobrá, kterými je 

možno efektivně nasvítit prostory tělocvičny a přilehlých prostor. Variant osvětlení tělocvičny 

se nám nabízí několik, avšak ne všechny jsou vhodné pro charakter tělocvičny jak z hlediska 

ceny, tak ze spektra využití. Při návrhu osvětlovacích soustav v přilehlých prostorech byl 

kladen důraz na to, že prostory většinou využívají žáci základní školy, což vedlo k řadě 

preventivních a bezpečnostních opatření. Z tohoto důvodů nejsou svítidla opatřena závěsy, 

které účinnost osvětlovací soustavy zvětšují. Dále byla použita mechanicky odolná svítidla  

v prostorech, kde se žáci mohou vyskytovat se sportovním náčiním. V úvahu musíme brát  

i rychlé pokroky v oblasti LED technologie, tudíž cena a efektivnost těchto světelných zdrojů 

je značně proměnlivá. 
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1 Situační popis svítidel a ovládacích prvků po rekonstrukci 

 

Obr. 1. Situační popis svítidel a ovládacích prvků po rekonstrukci 
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2 Návrh napájení navrhnuté osvětlovací soustavy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Návrh napájení navrhnuté osvětlovací soustavy 
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3 Specifikace použitých svítidel 

 

 

Výrobce: VYRTYCH a.s. 

 

BOXER 2x24W  Vandalproof light fitting    
 

      
 

Účinnost svítidla    : 68% 

Účinnost svítidel    : 56.67 lm/W 

Klasifikace    : A40   100.0%   0.0% 

CIE Flux Codes    : 52 85 98 100 68 

UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%)    

C0 / C90    : 24.0 / 24.7 

Předřadník    :   

Celkový příkon systému : 48 W 

Délka    : 595 mm 

Šířka    : 195 mm 

Výška    : 53 mm 

 

Osazeno   

Počet        : 2 

Označení        :   FQ 24 W/840 24W 

Barva        : 

2000 lm Světelný tok        : 
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Výrobce: VYRTYCH a.s. 

 

SALUKA, 
2x58W, IP66  Waterproof and dustproof luminaire    

 

      
 

Účinnost svítidla    : 60.44% 

Účinnost svítidel    : 54.2lm/W 

Klasifikace    : A40   100.0%   0.0% 

CIE Flux Codes    : 45 79 97 100 60 

UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%)    

C0 / C90    : 24.0 / 24.7 

Předřadník    :   

Celkový příkon systému : 116W 

Délka    : 1600 mm 

Šířka    : 192 mm 

Výška    : 90 mm 

 

Osazeno   

Počet        : 2 

Označení        :      L 58 W/840 G13 

Barva        : 

5200 lm Světelný tok        : 
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Výrobce: VYRTYCH a.s. 

 

FOX, 2x36W,  

  Fluorescent luminaire    
 

      
 

Účinnost svítidla    : 73% 

Účinnost svítidel    : 67.93lm/W 

Klasifikace    : A31   92.6%   7.4% 

CIE Flux Codes    : 42 72 91 93 73 

UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%)    

C0 / C90    : 21.0 / 19.4 

Předřadník    :   

Celkový příkon systému : 72W 

Délka    : 1315 mm 

Šířka    : 165 mm 

Výška    : 60 mm 

 

Osazeno   

Počet        : 2 

Označení        :      L 36 W/840 36 

Barva        : 

3350 lm Světelný tok        : 
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Výrobce: VYRTYCH a.s. 

 

FOX, 2x54W,  

  Fluorescent luminaire    
 

      
 

Účinnost svítidla    : 79,2% 

Účinnost svítidel    : 64.31lm/W 

Klasifikace    : A31   92.6%   7.4% 

CIE Flux Codes    : 54 98 100 100 72 

UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%)    

C0 / C90    : 22.1 / 19.3 

Předřadník    :   

Celkový příkon systému : 106 W 

Délka    : 1500 mm 

Šířka    : 240 mm 

Výška    : 50 mm 

 

Osazeno   

Počet        : 2 

Označení        :      FQ 54 W/840 54W 

Barva        : 5025 lm 
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4 Přehled výsledků světelných toků 

4.1 Sprchy (č. 103, č. 106) 
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4.2 Předsíň tělocvičny (č. 111) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

4.3 Vstupní hala (č. 108) 
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4.4 Spojovací chodba (č. 101) 
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4.5 WC (č. 109)  
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4.6 WC (č. 110)  
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4.7 Šatny (č. 102, č. 107) 
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4.8 Místnost vyučujících (č. 104, č. 105) 

 



41 

 

 

4.9 Sklad nářadí v tělocvičně (č. 113) 

 

 

 


