
  

  

Stanovisko NRL k obdrženému dotazu č. 4 (2023) 

 

Dotaz: 

Dobrý den, 

Prosím o odborné stanovisko NRL k předloženému protokolu o měření umělého osvětlení č. 2023-01-01, 

Libor Jurák, Vančurova 8, Nový Jičín. 

Doklad byl požadován v rámci součinnosti při státním zdravotním dozoru, při kterém bylo zjištěno zřízení 

třídy s ložnicí a samostatné pracovny pro děti ve 2.NP budovy školy. Pro bližší představu přikládám: foto 

č. 1 a 2 je nově zřízená třída s rozkládáním lehátek a foto 3 je nově zřízená pracovna dětí.  Jedná se o 

podkrovní prostory s okny pouze v jedné části střechy.      

   

Požadavky KHS: 

1) doklad, že v nově zřízeném oddělení školy v místě poskytovaného vzdělávání nebo školských 
služeb: Mateřské školy, č.p. 42, Petřkovice, 741 01 Starý Jičín, resp. v třídě/herně s ložnicí v 2. NP, 
a dále v pracovně výtvarné výchovy dětí ve 2.NP, odpovídá denní osvětlení normovým 
požadavkům stanoveným v ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s 
ustanovením § 12  vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz 
zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ vyhláška č. 410/2005 Sb.“). 

2) doklad, že v nově zřízeném oddělení školy v místě poskytovaného vzdělávání nebo školských 
služeb: Mateřské školy, č.p. 42, Petřkovice, 741 01 Starý Jičín, resp. v třídě/herně s ložnicí v 2. NP, 
a dále v pracovně výtvarné výchovy dětí ve 2.NP, odpovídá umělé osvětlení normovým 
požadavkům stanoveným v ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s 
ustanovením § 12  vyhlášky č. 410/2005 Sb. 
 

Děkuji Alena Rajskupová 







 

  

 

Odpověď: 

Vážená paní magistro, 

výše uvedený protokol o měření umělého osvětlení je potřeba jako celek zcela odmítnout. Nerespektuje 

požadavky na způsob a vyhodnocení měření denního a umělého osvětlení dané normami ČSN 360011-1, 

ČSN 360020-2, ČSN 360011-3 a rovněž požadavky na sdružené osvětlení podle ČSN 36 0020 a denní 

osvětlení dle ČSN 73 0580-3 Denní osvětlení budov Část 3: Denní osvětlení škol. Zpracovatel pracuje 

s požadavky na umělé osvětlení podle již neplatné normy ČSN EN 12464-1 (Březen 2012). Uvedená výška 

srovnávací roviny měření umělého osvětlení v herně (ve výšce pracovního stolu) nerespektuje vyhlášku 

č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 

vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, kde je předepsaná výška srovnávací roviny 

na úrovni podlahy. V neposlední řadě je luxmetr stanovené měřidlo a jako takové musí mít platný ověřovací 

list (nestačí kalibrační list). Výčet nedostatků zdaleka není konečný (neuvedené nejistoty, kalibrace 

pomocných měřidel, atd.). 

Česká technická norma ČSN 73 0580-3 je zezavázněna vyhláškou č. 410/2005 Sb. Herna ani třída 

nemohou být v uvedené místnosti zřízeny, protože z předložené fotografie je zřejmé, že nebude dodržen 

bod 4.3.2 normy ČSN 73 0580-3. 

 

Česká technická norma ČSN 73 0580-3 

 

 

S pozdravem 

 

Ing. Martin Demel 
vedoucí Národní referenční 

laboratoře pro osvětlení 
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