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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 17037:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 169 Světlo a osvětlování,
jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2019 udělit status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska,
Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie,
Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska
a Turecka.



Úvod
Denní světlo má být významným zdrojem osvětlení ve všech vnitřních prostorech s osvětlovacím
otvorem (otvory). Denní světlo uživatelé budov s oblibou využívají k zajištění vyhovujícího osvětlení
vnitřních prostorů i k dosažení úspor energie na elektrické osvětlení.

Ve vnitřních prostorech lze denním světlem zajistit významné množství světla s velmi dobrým
podáním barev a proměnností v průběhu dne i ročních období. Osvětlovací otvory poskytují výhled
a spojení s vnějším prostředím a přispívají k psychické pohodě uživatelů vnitřních prostorů.
Osvětlovacími otvory lze také zajistit proslunění vnitřních prostorů, které je důležité například
v bytech, nemocničních pokojích a mateřských školách. Prostory, ve kterých se vykonávají činnosti
odpovídající zrakovou náročností čtení, psaní nebo práci na zobrazovacích zařízeních, se pro
omezení zrakové nepohody mají vybavit stínicím zařízením. Tato norma vychází z charakteristik
denního světla v průběhu roku. Osvětlení vnitřních prostorů má být během roku po významnou část
denní doby zajištěno denním světlem. Příspěvek denního světla závisí především na dostupnosti
denního světla ve venkovním prostoru (tj. na převládajících místních klimatických podmínkách), na
okolním prostředí budovy, na prvcích nejbližšího okolí osvětlovacího otvoru a na uspořádání
vnitřních prostorů.

Tato norma je určena architektům a projektantům budov pro posuzování a návrh vhodného denního
osvětlení prostorů. Norma také umožňuje architektům a projektantům budov a developerům
zohlednit v jejich záměrech další hlediska související s návrhem denního osvětlení, jako jsou výhled,
ochrana před oslněním a doba proslunění.



1 Předmět normy
Tento dokument obsahuje základy pro dosažení přijatelného subjektivního pocitu světlosti vnitřních
prostorů prostřednictvím přírodního světla a pro zajištění přijatelného výhledu. Současně obsahuje
doporučení pro dobu proslunění užívaných místností.

Tento dokument obsahuje informace o využití denního světla při osvětlení interiérů a o způsobech
omezování oslnění. Současně definuje parametry pro hodnocení denního osvětlení a obsahuje
principy pro jeho výpočet a ověřování. Tyto principy umožňují řešit problémy související
s proměnností denního světla v průběhu dne i roku.

Tento dokument platí pro všechny prostory, které mohou být pravidelně užívány lidmi po delší dobu,
s výjimkou případů, kdy s ohledem na povahu a účel vykonávané práce je použití denního světla
vyloučeno.

Stanovení požadavků na osvětlení vnitřních pracovních prostorů s konkrétními zrakovými úkoly je
uvedeno v EN 12464-1 a není součástí tohoto dokumentu.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


