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Výklad STP 04/2008 

Osvětlení prostoru hracích drah a kuželek 

Úvod 
Občas se vyskytnou snahy některých oddílů, které chtějí zatraktivnit svoji kuželnu 
zajímavým nasvícením kuželek. Co se někomu jeví jako zajímavý počin, jiný kritizuje. 
Nevhodným nasvícením se snižuje viditelnost jednotlivých kuželek a hráče to může také 
rušit při hře. VV ČKA se proto rozhodl vydat na toto téma závazný výklad Technických 
předpisů ČKA. 
Technické předpisy ČKA řeší v podstatě jen metodiku kolaudace kuželen a jejich 
zařazování do kvalitativních tříd. V otázce technických parametrů, které musí jednotlivé 
kuželny pro mistrovské soutěže ČKA splňovat se v plném rozsahu odkazují na aktuální 
znění Technických předpisů WNBA – jejich český překlad je k dispozici na našich 
webových stránkách. 
Problematika osvětlení drah a prostoru kuželek je řešena v bodu 1.3.1 TP WNBA, kde se 
můžeme dočíst: „U umělého světla mají být jednotlivé dráhy osvětleny tak, že v hracím 
prostoru je intenzita osvětlení nejméně 100 luxů. Směrem k prostoru kuželek se intenzita 
nemění nebo se plynule snižuje, aby bezprostředně před prostorem kuželek měla hodnotu 
přibližně 60 luxů. Kuželky musí být vždy osvětleny tak, že jsou pro hráče, funkcionáře a 
diváky zřetelně viditelné.“ 
Současně je třeba upozornit na bod 1.2 TP WNBA, kde se hned v první větě píše: 
„Všechny náležitosti stavby kuželen, jejich vnitřní vyhotovení a technické vybavení musí 
splňovat všechny místní úřední předpisy.“ V souvislosti s tím je třeba připomenout, že 
existuje česká státní norma ČSN EN 12193, která se týká osvětlení na kuželnách a pro 
prostor drah přímo uvádí hodnotu osvětlení 500 luxů. I když ČSN není právně závaznou 
normou, je vhodné k ní přihlížet. 

Výklad 
Pro mistrovské soutěže ČKA musí být kuželkářské dráhy osvětleny bílým světlem 
o intenzitě min. 100 luxů. 

Zdůvodnění 
VV ČKA v návaznosti na zmocnění v TP WNBA a s přihlédnutím k ČSN EN 12193 vydal 
výše uvedený výklad, kterým by mělo být zaručeno správné osvětlení pro mistrovské 
soutěže ČKA. 
 
V Praze 8. října 2008 
 
Se sportovním pozdravem 
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