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Jsem zejména
znepokojena,
)e oproti
vyhlá'ce
nové na(ízení
11/2014 vypou'tí
havou
obracím
prosbou
se na vás
o pro'et(ení
s naléhavou
správnosti
prosbou
§ 45
o pro'et(ení
na(ízení
+.správnosti
11/201426/1999
§ 45 na(ízení
+. 11/2014
po)adavky
na proslun&ní
byt, zcela
bez náhrady
a sni)uje po)adavek
to
spolu
na(ízení,
s p(ílohou
k pro'et(ení
4 k tomuto
správnosti
na(ízení,
té kskute+nosti,
pro'et(ení
správnosti
)e atoto
té skute+nosti,
)e toto na denní
osv&tlení n&kter*ch (vybran*ch) obytn*ch místností zhruba na polovinu
adavky
na(ízení
naneobsahuje
proslun&ní po)adavky
byt,,
a s prosbou
na proslun&ní
o pozastavení
byt,, a platnosti
s prosbou o pozastavení platnosti
d
uvedeného
se v&c nevyjasní.
na(ízeníNa(ízení
dokud
se11/2014
nevyjasní.
záva)n*m
Na(ízení
zp,sobem
11/2014
m&ní
záva)n*m
zp,sobem
m&ní +asového
Dovoluji
siv&c
upozornit,
)e sv&tlo
není
d,le)ité
jen pro
vid&ní, ale
i k synchronizaci
+lov&ka
s vn&j'ím
24 ochrany
hodinov*m
dnem a slune+ní
zhygienické
projednánípo)adavky
s orgány systému
ochrany
bez projednání
ve(ejného
s orgány
zdraví.
ve(ejného
zdraví.sv&tlo z(ejm& kladn& ovliv-uje
lidsk* psychick* stav a imunitní systém.

na,
Jsem
)ezejména
oproti vyhlá'ce
znepokojena,
26/1999
)enové
oproti
na(ízení
vyhlá'ce
11/2014
26/1999
vypou'tí
nové na(ízení 11/2014 vypou'tí
D&kuji Vám za pozornost, kterou v&nujete mé prosb&.
po)adavky
byt, zcela anabez
proslun&ní
náhrady
byt,
a
sni)uje
zcela
po)adavek
a
bez
náhrady
na
denní
a
sni)uje
na denní
Otázka kvizu zní: po+adavkypo)adavek
na denní
osv&tlení
an*ch)
osv&tlení
obytn*ch
n&kter*ch
místností
(vybran*ch)
zhruba
obytn*ch
na polovinu
místností zhruba na polovinu
S p&kn*m
pozdravem

obytn*ch místností a na proslun&ní byt- v

normách evropsk*ch stát- byly zavedeny:

Prof.
RNDr.
Helena
sv&tlo
Dovoluji
není
si d,le)ité
upozornit,
jen)e
pro
sv&tlo
vid&ní,
není
aled,le)ité
i kIllnerová,
synchronizaci
jenDrSc.
pro vid&ní,
+asového
ale i k synchronizaci +asového
m
systému
24 hodinov*m
+lov&kadnem
s vn&j'ím
a slune+ní
24 hodinov*m
sv&tlo z(ejm&
dnemkladn&
a slune+ní
ovliv-uje
sv&tlo z(ejm& kladn& ovliv-uje
1. aby bylo mo+no navrhovat uli(ní fronty dom- tradi(ní m&stské zástavby, která
https://www.irmo.cz/?ssid=.QGG07NZlll1dGi01crlP7LiPI03TtTt1c5…5dPJqu9YDjOMbkEc5oT6bZR6LVQMGzCJ8v0oGaC203Os9p0oGaCH1vzWm0f1
munitní
lidsk* psychick*
systém. stav
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obyvatele m&st p)edstavuje p)irozené obytné prost)edí,
2. jako v*mysl zpracovatel- norem s cílem omezit zisky developer- a sní+it odm&ny s
S p&kn*m pozdravem
nimi spolupracujících architekt-,
ová,
Prof.DrSc.
RNDr. Helena Illnerová, DrSc.
3. jako v*sledek zvá+ení zdravotního rizika p)ípadného nedostatku denního sv&tla a
p)ímého slune(ního zá)ení v bytech.
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Správnou odpov&. hledejte v záv&ru tohoto p)ísp&vku.
Stavební sv&telná technika zahrnuje problematiku proslun&ní a denního osv&tlení budov.strana 1/4
Proslun&ním se rozumí p)ím* dopad slune(ního zá)ení do interiéru budovy. Denní

1. aby bylo mo+no navrhovat uli(ní fronty dom- tradi(ní m&stské zástavby, která pro
obyvatele m&st p)edstavuje p)irozené obytné prost)edí,
2. jako v*mysl zpracovatel- norem s cílem omezit zisky developer- a sní+it odm&ny s
nimi spolupracujících architekt-,
3. jako v*sledek zvá+ení zdravotního rizika p)ípadného nedostatku denního sv&tla a
p)ímého slune(ního zá)ení v bytech.
Správnou odpov&. hledejte v záv&ru tohoto p)ísp&vku.
Stavební sv&telná technika zahrnuje problematiku proslun&ní a denního osv&tlení budov.
Proslun&ním se rozumí p)ím* dopad slune(ního zá)ení do interiéru budovy. Denní
osv&tlení je osv&tlení místností p)ím*m slune(ním sv&tlem spolu se sv&tlem rozpt*len*m
v atmosfé)e. Nové pra+ské stavební p)edpisy se v uvedeném ohledu li,í od dosud platné
vyhlá,ky 26/1999 ve dvou v&cech:
1. vypou,t&jí po+adavky na proslun&ní byt- zcela a bez náhrady. Je tedy p)ípustné
ignorovat po+adavky na p)ístup p)ímého slune(ního zá)ení do byt-.
Denní osvětlení a proslunění budov v novém pražském nařízení č. 11/2014 | IRMO.cz
2. sni+ují
po+adavekbudov
na denní
osv&tlení
n&kter*ch
(vybran*ch)
obytn*ch
místností
Denní osvětlení
a proslunění
v novém
pražském
nařízení
č. 11/2014
| IRMO.cz
zhruba na polovinu. To znamená v*znamné sní+ení p)ístupu denního sv&tla do
byt-.
byt-.

https://www.irmo.cz/?ssid=I9r.0e4tFyd3dGi01crlP7LiPI03TtTt1c5…65dPJqu9YDjOMbkEc5oT6bZR6LVQMGzCJ8s

Stejn& jako celostátní vyhlá,ka 268/2009 Sb. o technick*ch po+adavcích na stavby se
Stejn& jako celostátní vyhlá,ka 268/2009 Sb. o technick*ch po+adavcích na stavby se
dosud platná pra+ská vyhlá,ka (. 26/1999 ve v&ci proslun&ní byt- odkazuje na po+adavky
dosud platná pra+ská vyhlá,ka (. 26/1999 ve v&ci proslun&ní byt- odkazuje na po+adavky
platné #SN 73 4301 Obytné budovy. Na)ízení 11/2014 ale po+adavky na proslun&ní bytplatné #SN 73 4301 Obytné budovy. Na)ízení 11/2014 ale po+adavky na proslun&ní bytvypou,tí - nezmi'uje se o nich. P)i praktickém uplat'ování po+adavk- na proslun&ní bytvypou,tí - nezmi'uje se o nich. P)i praktickém uplat'ování po+adavk- na proslun&ní bytv podmínkách, které na)ízení 11/2014 nastoluje, bude docházet k nep)íjemn*m
v podmínkách, které na)ízení 11/2014 nastoluje, bude docházet k nep)íjemn*m
komplikacím. Stavební ú)ady ji+ nebudou pr-kaz o proslun&ní vy+adovat. V p)ípad&
komplikacím. Stavební ú)ady ji+ nebudou pr-kaz o proslun&ní vy+adovat. V p)ípad&
stí+nosti u+ivatel- stín&n*ch byt- v,ak bude posuzováno (p)i neexistenci po+adavk- na
stí+nosti u+ivatel- stín&n*ch byt- v,ak bude posuzováno (p)i neexistenci po+adavk- na
proslun&ní v 11/2014) podle nejblí+e platného p)edpisu - tedy podle vyhlá,ky 268/2009
proslun&ní v 11/2014) podle nejblí+e platného p)edpisu - tedy podle vyhlá,ky 268/2009
Sb. resp. op&t podle #SN 73 4301. Zv*,í se tak po(et úsp&,n& podan*ch odvolání v
Sb. resp. op&t podle #SN 73 4301. Zv*,í se tak po(et úsp&,n& podan*ch odvolání v
pr-b&hu )ízení o umíst&ní staveb.
pr-b&hu )ízení o umíst&ní staveb.
Ve v&ci denního osv&tlení se nové na)ízení 11/2014 od stávající vyhlá,ky (. 26/1999 na
Ve v&ci denního osv&tlení se nové na)ízení 11/2014 od stávající vyhlá,ky (. 26/1999 na
první pohled p)íli, neli,í. Oba p)edpisy se v po+adavcích odkazují na platné vyhlá,ky (.
první pohled p)íli, neli,í. Oba p)edpisy se v po+adavcích odkazují na platné vyhlá,ky (.
361/2007 Sb. a (. 410/2005 Sb. a na platné (eské technické normy. V*jimkou jsou obytné
361/2007 Sb. a (. 410/2005 Sb. a na platné (eské technické normy. V*jimkou jsou obytné
místnosti ve stavbách v uli(ní front& s uzav)enou stavební (arou, kde auto)i na)ízení
místnosti ve stavbách v uli(ní front& s uzav)enou stavební (arou, kde auto)i na)ízení
11/2014 vyt*(ili zcela nové, dosud nikde neaplikované limity. Kritériem z-stává (initel
11/2014 vyt*(ili zcela nové, dosud nikde neaplikované limity. Kritériem z-stává (initel
denní osv&tlenosti ve dvou kontrolních bodech v polovin& hloubky místnosti. Po+adovaná
denní osv&tlenosti ve dvou kontrolních bodech v polovin& hloubky místnosti. Po+adovaná
hodnota tohoto (initele se v,ak sni+uje oproti dosud platnému po+adavku tém&) na
hodnota tohoto (initele se v,ak sni+uje oproti dosud platnému po+adavku tém&) na
polovinu. Namísto pr-m&rné hodnoty 0,9 % se po+aduje jen minimální hodnota 0,5 %. P)i
polovinu. Namísto pr-m&rné hodnoty 0,9 % se po+aduje jen minimální hodnota 0,5 %. P)i
uvád&ní (initele denní osv&tlenosti zaokrouhlen& na jedno desetinné místo, jak po+aduje
uvád&ní (initele denní osv&tlenosti zaokrouhlen& na jedno desetinné místo, jak po+aduje
#SN 73 0580-1, vyhoví novému po+adavku i hodnota 0,45 %.
#SN 73 0580-1, vyhoví novému po+adavku i hodnota 0,45 %.
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polovinu. Namísto pr-m&rné hodnoty 0,9 % se po+aduje jen minimální hodnota 0,5 %. P)i
uvád&ní (initele denní osv&tlenosti zaokrouhlen& na jedno desetinné místo, jak po+aduje
#SN 73 0580-1, vyhoví novému po+adavku i hodnota 0,45 %.

Z hlediska technického bude t)eba novému limitu 0,5 % p)izp-sobit doporu(ení #SN 73
0580-1 t*kající se (initele jasu stínících p)eká+ek. Hodnota (initele jasu k = 0,1
doporu(ená normou pro v*po(et ji+ nebude na stran& bezpe(nosti posouzení v situacích s
tak nízk*mi hodnotami (initele denní osv&tlenosti. Je p)íli, vysoká. Podle po+adavkna)ízení 11/2014 bude toti+ mo+no navrhovat tak úzké ulice a malé dvorky, +e v
nejni+,ích podla+ích u+ bude v&t,í ,ero, ne+ p)edpokládá doporu(ení #SN 73 0580-1. Po
p)íslu,né úprav& metodiky v*po(tu ale nep)edstavuje zm&na, kterou nové na)ízení
11/2014 p)iná,í, formáln& +ádn* problém. Je v,ak t)eba zvá+it zdravotní riziko obou
uveden*ch zm&n.
Na tomto míst& je t)eba se vrátit k úvodní hádance a vybrat správnou odpov&. na
zadanou otázku. Samoz)ejm& ad 3) je správn&. Omlouvám se za pon&kud divotvornou
formulaci mo+ností ad 1) a ad 2). Aby )e,ení hádanky bylo jednozna(né, bylo nutno v
t&chto bodech zvolit naprosto nesprávné a zavád&jící odpov&di. V této chvíli v,ak musí
skon(it ve,kerá zábava s hádankami, proto+e pojednávan* problém je p)esp)íli, záva+n*.
T*ká se kvality +ivota a ochrany zdraví obyvatel na,eho hlavního m&sta. Technická
ve)ejnost a ob(ané Prahy pot)ebují mít naprostou jistotu, +e se jim s nov*mi pra+sk*mi
stavebními p)edpisy bude da)it nejmén& stejn& dob)e, jako dosud.
Po+adavky na proslun&ní a denní osv&tlení vznikly jako v*sledek hodnocení zdravotního
rizika a jakákoli zm&na v t&chto po+adavcích musí b*t z tohoto hlediska znovu zvá+ena.
Tak se postupuje i p)i úpravách (esk*ch technick*ch norem, kde v p)íslu,né Technické
normaliza(ní komisi pro osv&tlení (TNK 76) z)ízené Ú)adem pro technickou normalizaci,
metrologii a státní zku,ebnictví pracuje i n&kolik odborník- ze zdravotních ústav- a
vysok*ch ,kol léka)ského zam&)ení. K hodnocení zdravotního rizika nov& vydan*ch PSP
v,ak nem-+e tato komise slou+it, proto+e její statut jí dovoluje vyjad)ovat se pouze k
technick*m normám, nikoli v,ak k na)ízením a vyhlá,kám.

https://www.irmo.cz/?ssid=I9r.0e4tFyd3dGi01crlP7LiPI03TtTt1c5…65dPJqu9YDjOMbkEc5oT6bZR6LVQMGzCJ8s
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Pro hodnocení zdravotních rizik (ehokoli máme v na,em stát& vysoce profesionální
instituce, které jsou podle zákona 258/2000 Sb. za ochranu ve)ejného zdraví odpov&dné a
které pr-b&+n& sledují zdravotní stav obyvatelstva, shroma+.ují poznatky o vlivu +ivotních
podmínek na zdraví a vedou v této v&ci vlastní v*zkum. T&mito institucemi jsou Hlavní
hygienik #eské republiky spolu s Odborem ochrany ve)ejného zdraví Ministerstva
zdravotnictví, dále sí/ zdravotních ústav- a hygienick*ch stanic a v&deckov*zkumná
základna, kterou je Státní zdravotní ústav. Pro uklidn&ní ve)ejnosti i spor-, které se a+
dosud ve v&ci stavební sv&telné techniky v PSP vedly, jako+ i pro budoucí kvalitní a
úsp&,nou spole(nou práci investor-, architekt-, projektant- a státní správy p)i plánování
rozvoje na,eho hlavního m&sta, je naprosto nezbytné zve)ejnit, na jaké úrovni a s jak*m
v*sledkem bylo na)ízení 11/2014 projednáno s orgány zdravotní prevence. Uká+e-li se, +e
neexistence po+adavk- na proslun&ní a sní+ení limitu denního osv&tlení v bytech jsou
odpov&dn*mi zdravotními orgány schváleny, pak se domnívám, +e po drobn*ch v*,e
uveden*ch úpravách metodiky v*po(tu bude mo+no bez obav nové na)ízení 11/2014
uplat'ovat ve stavební praxi.
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