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}í Dne 25. 3' 2021 ve 18:30 bylo provedeno měření hodnot umělého

osvětlení hokejbalového hřjště na adrese: Na ]ežkovce' 538 03 Heřmanův

Městec.

Měření bylo provedeno na hňšti v rovnoměrně rozloŽených bodech v
psdoryse ve výke 2cm nad hrací plochou.

Naměřené hodnoty umělého osvětlení - owětlenost V bodech Eo

(počáteční osvětlenost), jsou uvedeny v následujících ta bulkách'

Měřeno je celkové venkovní osvětlení'

Měření je provedeno jako provozní měření s přesností t 10 o/o, s čímž
je při vyhodnocení počÍtáno.

Použité předpisv

Pro měřenía ryhodnocení byly pouŽity hrto předpisy:

csn rtq i.ztg: Světlo a owětlení * osvětlení sportovišť a požadavek

investora na splněníosvětlenosti Em = 500lr. Dle pokynů pro měření 
'

čeď.omórausťér,o svazu hokejbalu je dán parametr: Intenzita osvětlení

venkovního hřiště min. 400lux na 1m2'

Měřicí technikp

Měření provedl Mgr' David Bouška přenosným digitálním luxmetrem CHAUVIN

ARNOUý c.A. 1110 rnýrobníčíslo 137655QLH, ktený byl naposledy'.kalibrován v

tt'ai páná, ánu lz.ti.zozo Uvďené naměřené hodnoty jsou již korigovány

podle kalibračního protokolu.

Pro hrací plochu hokejbalového hřiště odpovídá udržovaná owětlenost
prácovní ptóše, dle CSlv Éru rzrg: a požadavků investora, Em = 50olx'



Vzhledem k tomu, že byly měřeny prostory s novymi wítidly, je nutné

naměřené hodnoty snižit hodnotou ztrátového činitele stárnutí světelných

zJ'o:ů. Činitel je možné stanovit přibližnou. hodnotou k = 0,8. Tímto

koeficientem se naměřená E*o vynásobí, a tím získáme hodnotu konečnou, E*

v lx, Kerá se porovnává s normovou.

Em = 0,8 . E*o (lx)

Požadovaná rcv.noměrnost osvětlení :

_ dle normy Čstv EN 12193 poŽadována rovnoměrnost osvětlení v ploše {r =

E*iďťp) r = 0'6

Popis měřenúch pro9tor:

Mantinely bílé, plastovy povrch šedý. Venkovní teplota 9"C, napětí

v owětlovacím obvodu 23t V.

osvětlovací systém:

LED průmys|ová wítidla UNI2-300A 740 300w 140lm/vv 4000K

Podmínkv měření

Měření zapďalo minimálně 20 minut p zapnutí LtD wítidel.

Před měřením by|a měřicí ťotonka luxmetru 5 minut exponována'
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MĚŘENÍ

V následující tabulce jsou uvedeny místně průměrné a časově

maximální hodnoty osvětlenosti v lx, dále přepďítané časově minimální

hodnoty, normové hodnoý, a rovnoměrnosti naměřeného owětlení. Index P

značí iiů*ěrnou hodnotu. index ,,ÍilQ' značí časově pďáteční a místně

průměinou hodnotu osvětlenosti měřené místnosti nebo její části. Index ,,m"

značí místně průměrnou hodnotu a časově minímální'

Tabulka měření
naměřená přepočtená normová naměř

Ens(lx) Enilx) E* (lx) r

Hrací plocha 668 534 500 0,60

Vvhodnocení

Ze změřených, korigovaných
celkového umělého osvětlení Wp|'wá,
požadavky Čsrv rru 12193.

a přepočítaných hodnot osvětlenosti
že iso+l splněnv stanovené normové

l.;,.
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