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TECHNICKÝ SEMINÁ � SRVO PARDUBICE 17. – 18. 5. 2007 

tradi �n� nazývaný „Jarní setkání p�átel ve�ejného osv�tlení“ 
Tém�� na den p�esn� se Technický seminá� SRVO konal po p�ti letech op�t v Pardubicích. P�ed p�ti lety jsme se 
sešli v hotelu Labe na tehdy ješt� Jarním setkání p�átel ve�ejného osv�tlení sdružených do Spole�nosti pro rozvoj 
ve�ejného osv�tlení a jak se lze do�íst na stránkách Zpravodaje 2-2002 bylo to setkání s bohatým programem a s 
 nejvyšší ú�astí v historii. 

Tak jako p�ed p�ti lety, byly i tentokrát hostitelem a sponzorem Služby m�sta Pardubice pod záštitou �editelky  
Ing. L. Tomkové. Organiza�ním garantem spolu se SRVO byl p. Milan Ryšán, ved.divize VO.  

Služby m�sta Pardubic a.s. slaví v tomto roce desáté výro�í zahájení �innosti. 

Záštitu nad Technickým seminá�em p�evzal primátor Statutárního m�sta Pardubice Ing. Jaroslav Deml, který se 
zahájení seminá�e zú�astnil spole�n� se svým nám�stkem panem Kizlingem a na úvod pozdravil p�ítomné. 

Jednání seminá�e probíhalo v prostorách ABC 
klubu, programem provázel Ing. František Luxa. 
Ubytování bylo zajišt�no v hotelu EURO. Oba 
prostory jsou vzdálené cca 100 m.  

Odborný program seminá�e byl zam��en zejména na 
m�sto a jeho osv�tlení a v�tšina referátu se vázala 
k tomuto motivu. 

 
P�ednáškový sál 

 

Na zahájení odborného programu zazn�l p�ísp�vek �editelky Služeb m�sta Pardubic a.s. Ing. L. Tomkové, která 
p�ítomné seznámila s organizací a �inností firmy. 

Úvodním odborným referátem bylo vystoupení pana Milana Ryšána, SmP a.s., ved. divize VO, který nás 
seznámil s tím, jak se svítí v Pardubicích a co je v tomto m�st� nového od našeho posledního setkání v referátu 
Ve�ejné osv�tlení ve m�st� perníku po p�ti letech od setkání v Pardubicích 

Podle vašich ohlas� se setkalo s ohlasem téma z p�edcházejících seminá��, které bychom mohli obecn� nazvat 
Architekti a osv�tlení. I Pardubice pat�í k  historickým m�st�m zem� �eské a sv�telní technici znají polemiky s 
odbory památkové pé�e p�i �ešení jak ve�ejného tak architekturního osv�tlení. 

Se svými názory na tuto problematiku p�ítomné seznámil Akad. arch. Ing. 
Miroslav �epa a Mgr A. Martina Kulhavá ve spole�ném p�ísp�vku Slovo 
architekta a sv�tlo ve m�st� a VO v m�stských památkových rezervacích. N�které 
realizace p. architekta jsme m�li možnost zhlédnout p�i ve�erní exkurzi. 

�asto diskutovaným tématem na Technických seminá�ích SRVO z mnoha úhl� 
pohledu je problematika rušivého sv�tla. S výstupy z grantu, �ešeného pracovním 
týmem, které by m�ly p�imést kvantifikaci tohoto jevu a budou zpracovány do 
materiálu pro obce, nás seznámil prof. Ing. Karel Sokanský z TU VŠB v referátu 
Výstupy z grantu Výzkum emisí sv�telného rušení vyvolaného ve�ejným 
osv�tlením. 

Diskuse mezi sv�telnými techniky a odborníky a odborníky zabývající se zejména 
astronomií  o rušivém sv�tle, sv�telném zne�išt�ní �i jaké všechny pojmenování 
této problematiky jsme již slyšeli, probíhá již mnoho let a m�li jsme možnost ji 
sledovat i na našich seminá�ích. 

 
                Arch. Ing. �epa a Mgr.A.  Kulhavá 

Z pohledu �eské astronomické spole�nosti se v p�ísp�vku  Nové trendy v ochran� no�ního prost�edí a jak se do 
toho vejde ve�ejné osv�tlení se touto problematikou zabýval p.Pavel Suchan, �AS/AÚ AV �R.  

Stejné problematiky se dotkl i Ing. Tomáš Maixner ve svém referátu Úhel pohledu. 

K údržb�, rekonstrukci, výstavb� i provozu VO je t�eba i n�kdy relativn� nákladné a p�edevším spolehlivé 
techniky. S požadavky, vlastnostmi a konstrukcí zdvihací techniky nás seznámil pan Zbyn�k Tomášek: Zdvihací 
technika pro ve�ejné osv�tlení. 

O tom, jaké nové trendy platí pro architekturní osv�tlení  jsme m�li možnost se dozv�d�t z referátu Ing. Petra 
Žáka PhD.: Vývoj v architekturním osv�tlení. 
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O novinkách v normách pro ve�ejné osv�tlení jsme na našich seminá�ích pr�b�žn� informováni Ing. Jaroslavem 
Kotkem který se ve svém p�ísp�vku Normy pro VO zabýval p�edevším novinkami v této oblasti.  

Sou�ástí seminá�e byla i výstava výrobk�, která je nedílnou sou�ástí našich seminá��, umíst�ná v p�edsálí 
p�ednáškového sálu a p�ed budovou ABC centra. Své produkty prezentovaly firmy AKTÉ spol. s r. o., 
ELEKTROSVIT Svatobo�ice a. s., ELSTAV Lighting, s. r. o., ROTHLEHNER pracovní plošiny s. r. o. a TYCO 
Electronics CZECH s. r. o..  

V bloku, v�novaném vnit�ním záležitostem SRVO se tajemník SRVO Ing. Luxa zmínil o probíhající úprav� web 
stránek a vyzval p�ítomné k zasílání nám�t� pro nápl� webu a zlepšení jeho kvality. 

Na základ� nám�t� na minulých Technických seminá�ích a diskuse s �leny SRVO p�edsednictvo dosp�lo 
p�edsednictvo k záv�ru, že Zpravodaj bude i nadále distribuován v tišt�né podob� a vedle toho bude na webu 
umíst�na i jeho verze ke stažení ve formátu *.pdf. 

Na záv�r byli ú�astníci, a prost�ednictvím tohoto Zpravodaje i celá �lenská základna, vyzváni k zasílání nám�t� 
na aktualizaci a zlepšení �innosti SRVO. Ú�ast na Technických seminá�ích v posledních dvou letech klesala 
(výjimkou byl Seminá� v Pardubicích), resp. pom�r mezi ú�astí na setkáních a po�tem �len� se prohluboval. 
P�edsednictvo si uv�domuje, že ke zvýšení zájmu m�že p�isp�t i inovace nápln� seminá�� podle vašich nám�t�. 
Nám�ty je možno posílat na adresu tajemníka (luxaf@seznam.cz, luxaf@seznam.cz), p�edsedy 
(kotekj@centrum.cz) nebo srvo@srvo.cz. 

Na záv�r seminá�e pozval všechny �leny SRVO na podzimní Technický seminá� ve dnech 18. – 19. 10. 2007 do 
Zlína Ing. Jaroslav Polínek z firmy AKTÉ, která bude spole�n� s Technickými službami Zlín organiza�ním 
garantem a hostitelem. Ve Zlín� bude jist� mnoho zajímavého, nap�. m�sto již z více než 80% využívá regulaci 
nap. nap�tí soustavy VO. 

V záv�ru technického seminá�e pozval za hostitelskou firmu p. Milan Ryšán p�ítomné na raut v prostorách 
hotelu EURO, p�i kterém probíhala neformální diskuse, byly navazovány nové a utužovány stávající kontakty. 

V pr�b�hu rautu se v 21:00 hod uskute�nila prohlídka osv�tlených Pardubic. Ú�astníci byli autobusy p�epraveni 
do centra m�sta a p�i p�ší procházce ve�erním m�stem s výkladem p. Ryšána m�li možnost se seznámit 
s významnými realizacemi architekturního i ve�ejného osv�tlení.  

Trasa prohlídky : 
1) Park Br. Veverkových – svítidla HELLUX NMB – 401/70W, PHILIPS Pompei 70W, Tempo 150W 
2) Divadlo – slavnostní nasvícení pr��elí – svítidla SCHREDER Focal 150W, Tera 100W, 
3) Smetanovo nám. – svítidla SCHREDER Neos 150W, NERI 70 a 100W, Flaminia D 70W, fontána PHILIPS 
150W 
4) Jahnova ulice – pohled od divadla – svítidla NERI 
5) Pernštýnské nám., ul. Pernštýnská, A. �eské – svítidla iGuzini Open 70W, Lingoto a Light –Up 35-70W 
6) B�lobranské nám., ul. Na T�ísle – svítidla NERI 100W 

7) Prokop�v most – svítidla DL–Systém, REGION IV 
150W 
8) Bubeníkovi sady – svítidla HELUX NMB – 401/ 70W 
9) P�es lávku návrat do Euro hotelu – svítidla Flaminia B 
70W 

Dopl�kovým a velice p�íjemným programem druhého dne 
byla exkurze na pardubickou dostihovou dráhu. Mohli jsme 
se seznámit s historií závodišt� a p�i projíž�ce ko�árem si 
zblízka prohlédnout v�hlasné p�ekážky, známé z Velké 
pardubické steeplechase. 

Z dostihového závodišt� 
Technický seminá� m�l i podle ohlas� ú�astník� vysokou odbornou úrove� a byl velmi dob�e zorganizován. 

O zájmu sv�d�í i 91 podpis� na prezen�ní listin�. 

Pod�kování pat�í hostitel�m a organizátor�m a všem, kte�í se na p�íprav� a hladkém pr�b�hu seminá�e podíleli, 
všem, kte�í p�ednesli své odborné referáty a nashledanou ve Zlín�.  

V tomto Zpravodaji jsou otišt�ny autorizované referáty, které p�ednášející zaslali k otišt�ní. 

 

Bohužel, n�které referáty se poda�ilo získat až po �etných urgencích nebo je p�ednášející nezaslali, ostatn� jak se 
stává smutnou tradicí. 
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N�co o míst� konání seminá�e 

Území dnešního m�sta a jeho okolí osídlovaly lidské rody již odpradávna.  Reliéf krajiny 
Pardubické kotliny však formovaly p�edevším �eky, zvlášt� Labe, které splavovalo 
krkonošskou p�du a ukládalo ji v pardubické rovin�, dále pak Chrudimka a Lou�ná.  

Zdaleka viditelnou dominantou kraje je vyv�elina Kun�tická hora (295 m n.m.), p�esahující 
své rovinaté okolí o více než 70 m. Kun�tická hora udávala od 
pradávna sm�r obchodním cestám vedoucím v blízkosti �eky Labe 
a jejich brod�. 

Tyto bezpe�né brody podmínily vznik tržní osady zvané Pordoby 
�i Pordobic. V pr�b�hu 13. století v blízkosti soutoku Labe a Chrudimky vznikaly  
Pardubice. Nejprve byl vystav�n klášter cyriak�, s jehož existencí jsou Pardubice prvn� 
zmín�ny roku 1295. Krom� kláštera s kostelem sv. Bartolom�je vyrostla v místech 
nyn�jšího zámku tvrz, uvedená poprvé roku 1318. Ta p�ešla na p�elomu první a druhé 
t�etiny 14. století do rukou  Arnošta z Hostyn�, jenž ji roku 1340 odkázal svým syn�m. Po 
této vrchnosti  potom p�evzaly Pardubice sv�j znak - bílou (st�íbrnou) p�lku kon� se zlatou 
uzdou na �erveném štítu. Vykonavatelem otcovy v�le se stal nejstarší syn Arnošt z 
Pardubic (asi 1297 až 1364), pozd�jší první arcibiskup pražský (1344), p�ední �eský 
diplomat, p�ítel a rádce Karla IV. P�ed rokem 1340 byly Pardubice povýšeny na m�sto a asi 
v roce 1390 období byla p�estav�na zdejší tvrz v gotický vodní hrad.  

Po�átkem jara 1421 nabylo p�evahy ve východních �echách husitské  hnutí.  
kostel.sv. Bartolom�je 

Roku 1491 koupil Pardubice moravský 
pán Vilém z Pernštejna (1448-1521), který 
dosáhl roku 1490 hodnosti nejvyššího 
hofmistra Království �eského na dvo�e 
krále Vladislava Jagellonského. Roku 
1512 Vilém vydal zvláštní m�stské z�ízení: 
m�sto muselo vytvo�it hospodá�ské zázemí 
pro pot�eby pernštejnského dvora a �etné 
vznešené návšt�vy. Muselo však také 
reprezentovat rezidenci p�edního velmože 
v zemi. Gotický hrad byl postupn� dále 

renesan�n� p�estavován ve velkolepé rovinné sídlo, které spolu s m�stem tvo�ilo 
jednotný obranný celek. Z té doby se zachovala zámecká kaple T�í král� z konce 
15. století, skv�lý renesan�ní hlavní portál z roku 1529 s výzdobou severoitalských 
um�lc�, rytí�ské sály, renesan�ní stropy a malby. Velký požár roku 1507 dal 
Vilému  z Pernštejna podn�t k nové výstavb� m�sta.   

Bylo postaveno nové m�stské opevn�ní, z n�hož se zachovala Zelená brána s v�ží. Roku 
1538 vyho�elo m�sto podruhé. P�estavba hradu na okázalý renesan�ní zámek byla 
ukon�ena roku 1543. Roku 1560 byly Pernšt�jnové nuceni pardubické panství prodat 
�eské královské komo�e, která je držela až do po�átku šedesátých  let 19. století.  

Pardubice jako komorní m�sto upadaly v následujících dvou stoletích hospodá�sky i 
kulturn�. Z pohrom t�icetileté války a válek o d�dictví habsburské v polovin� 18. století 
se Pardubice za�aly vzpamatovávat až na p�elomu 18. a 19. století.  

Polovina 19. století znamená pro Pardubice dobu hospodá�ského, politického a 
kulturního rozvoje, kterému zna�n� napomohla stavba železnice Olomouc - Pardubice - 
Praha, slavnostn� otev�ená 20. srpna 1845. Vzniká zde �ada továren, zejména významné 
chemi�ky. 

B�hem n�kolika desetiletí na p�elomu 19. a 20. století se Pardubice rozrostly na nejv�tší 
východo�eské m�sto a pat�ily k deseti m�st�m s nejrychlejším r�stem obyvatel 
v Rakousku Uhersku. O rozkv�tu sv�d�í i dodnes známé pardubické akce. První ro�ník 
známého dostihu Velká pardubická steeplechase se konal již v roce 1874. Na motocyklu 
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zde jezdil jako první již od roku 1895 baron Artur Kraus a závod plochodrážních motocykl� o Zlatou p�ilbu se 
po�ádá již od roku 1929. Roku 1910 v Pardubicích vzlétl na letadle jako první �ech Ing. Jan Kašpar. Rok poté (1911) 
uskute�nil první dálkový p�elet Pardubice - Praha, což byl v evropském m��ítku mimo�ádný výkon.  

M�sto je dnes i sídlem �ady škol v�etn� Univerzity Pardubice, výzkumných ústav� a kulturních za�ízení, z nichž 
vyniká zejména Východo�eské divadlo, Komorní filharmonie, muzeum a galerie.  

V posledních letech je dokon�ena oprava zámku, historického i širšího m�stského centra a celý soubor ve�ejného 
osv�tlení a pr�b�žn� je inovováno a dopl�ováno architekturní osv�tlení.  Pardubice se stávají d�stojným statutárním 
m�stem, sídlem kraje. 

 

 

SLUŽBY M�STA PARDUBIC a.s.  

Ing. Lea Tomková, �editelka Služby m�sta Pardubic a.s. 

Vážené dámy, vážení pánové, 

vítám vás po p�ti letech v Pardubicích a jsem velmi pot�šena, že se Vás sešlo tolik a doufám, že setkání bude 
minimáln� tak d�lné a doprovodný program tak zda�ilý jako setkání  v Harachov�, kterého jsem se zú�astnila.  

Akciová spole�nost Služby m�sta Pardubic má ve vý�tu svých zásad a hodnot bod, který zní „T	ŠME SE Z PRÁCE 
A SLAVME ÚSP	CHY“. Tato hodnota se zejména hodí k dnešnímu dni, k dnešnímu setkání nás, p�átel ve�ejného 
osv�tlení. 

Jsem p�esv�d�ena, že v�tšina p�ísp�vk�,  referát�, které zde zazní, bude o dosažených úsp�ších v oblasti ve�ejného 
osv�tlení. I my se máme �ím chlubit, ale to p�enechám kolegovi, panu Ryšánovi. Úsp�chy však p�icházejí, když nás 
práce, kterou  d�láme baví a výsledek  t�ší.  

Práci, kterou Služby m�sta Pardubic vykonávají pro m�sto a jeho ob�any nás t�ší, a není to jen o svícení. Je to o 
úklidu, likvidaci odpad�, spravování silnic a chodník�, udržování park� a záhon�, ale také o provozování krematoria 
a správ� h�bitov�. Nemohu zapomenout ani na služby v podob� poskytování informa�ního servisu výlepem plakát� a 
naviga�ním systémem, na který využíváme své vlastní sloupy ve�ejného osv�tlení.   

A protože tyto všechny služby poskytujeme již 10 let, a nemusíme se za n� styd�t, slavíme v letošním roce první, 
kulaté výro�í naší existence jako akciové spole�nosti. 

V sou�asné dob� zam�stnáváme 200 pracovník� a náš obrat se pohybuje kolem 210 mil. K�. P�ed deseti lety jsme 
m�li o 50 zam�stnanc� více a o 100 mil.K� nižší obrat.  

Znamená to, že dnes musí každý náš zam�stnanec vytvo�it hodnotu za více jak jeden milion korun. Vážíme si 
každého jednotlivce, aA je to meta�, elektriká�, ú�ednice nebo vedoucí divize. Všechny se snažíme zapojit do 
spole�ného poslání, kterým je  uspokojit pot�eby a o�ekávání našich zákazník�.  

Našim nejv�tším zákazníkem je Statutární m�sto Pardubice, které nás zcela vlastní, ale zákazníky jsou i m�stské 
obvody, kterých máme v Pardubicích osm, dále okolní obce, instituce, podnikatelé a samoz�ejm� ob�ané. 

V sou�asné dob� máme v databázi více jak 2000 právnických i soukromých osob, pro které naše služby s r�znou 
�etností a v r�zné škále poskytujeme. Mohu �íci, že jsme se za�adili mezi seriózní obchodní partnery. Naše síla 
spo�ívá v komplexnosti poskytovaných technických služeb.   

Velkým krokem na této cest� bylo získání certifikátu shody s normou ISO 9001 p�ed �ty�mi lety a získání certifikátu 
ISO 14 001 v roce 2005, kterým deklarujeme shodu s enviromentální p�ístupem k životnímu prost�edí ve 
všech našich �innostech. Zavedení procesního �ízení, ale i jeho pr�b�žná aktualizace nám pomohla k jednozna�nému 
pojmenování povinností a zodpov�dnosti každého jednotlivce  za spln�ní svého úkolu. Na druhé stran� je však 
každému dána pravomoc, se kterou v�tšina nakládá ve prosp�ch naši  akciové  spole�nosti. 

Za deset let existence jsme se dopracovali k ur�ité form� firemní kultury, kde jednu z hlavních rolí  hraje 
zam�stnanec. P�esv�d�ili jsme se, že pé�e o jeho sebev�domí a loajalitu k firm� a majiteli je dobrou investicí pro 
dosažení vysoké úrovn� kvality odvedené práce. 

Velké zm�ny se nám poda�ily i v oblasti technického vybavení. P�ed deseti lety nám byl vložen majetek tém�� 
odepsaný, nyní se ro�ní odpisy pohybují v �ástce 18 milion�. Samoz�ejm� podíl z této �ástky �iní i odpisy 
z vloženého souboru ve�ejného osv�tlení. Úrove� ve�ejného osv�tlení v Pardubicích jist� posoudíte sami. Já tady jen 
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mohu konstatovat, že se o n�j  staráme od roku 2002, kdy jsme se stali jeho vlastníky, s maximální pé�í a pravideln� 
vytvá�íme zdroje na jeho obnovu. V pr�m�ru se jedná o 15 milion� ro�n�.  

Vozový park a strojní za�ízení, se kterými dnes pracujeme jsou n�kolikamilionových hodnot, a proto jejich výb�r a 
doslova individuální konstrukce každého vozidla, podléhá složitým konzultacím s výrobci. Jedním z d�kaz� je p�ed 
budovou vystavená plošina, která taktéž byla „ ušitá“ na míru. 

Od roku 1998 se náš hospodá�ský výsledek ani jednou nezabarvil do �ervena. Od roku 2000 jsme od m�sta 
neobdrželi, ani nežádali o žádnou dotaci. Co skute�n� na m�st� žádáme s vehemencí je práce. Dnes pro m�sto a 
m�stské obvody d�láme necelých  60% výkon�.  

Rok uplynulý byl v prozatímní historii hospodá�sky nejúsp�šn�jším a naším p�áním je, abychom nastartovaný trend 
udrželi a ve všech našich �innostech z�stali hlavním dodavatelem pro m�sto Pardubice. 

P�eji Vám všem p�íjemný pobyt v Pardubicích mnoho pracovních úsp�ch�, zdraví a pocitu osobního št�stí. 

 

 

 

 

ODBORNÁ �ÁST  
 

Ve�ejné osv�tlení ve m�st� perníku po p�ti letech od prvního setkání 
v Pardubicích  

Milan Ryšán, Služby m�sta Pardubic a.s., vedoucí divize VO 

Vážené dámy, vážení panové, 

dovolte mi, abych Vás i já, op�t po p�ti letech p�ivítal na jarním setkání SRVO v Pardubicích. Se zájmem jsem si ve 
Zpravodaji SRVO p�e�etl, že to p�edešlé Pardubické setkání, bylo co do ú�asti nejúsp�šn�jším v celé historii SRVO. 
Zárove� mohu konstatovat, že i toto letošní pat�í k t�m nejsledovan�jším. Jsem rád, že jste pozvání p�ijali a p�eji 
Vám p�íjemný pobyt v našem m�st�. 

Mým dnešním úkolem je p�edstavit Vám divizi „Ve�ejné osv�tlení“ Služeb m�sta Pardubic a.s. a krátce pohovo�it o 
n�kterých zajímavostech z naší práce. 

Divize VO je co do po�tu pracovník� nejmenší divizí naší spole�nosti. V sou�asné dob� má 16 zam�stnanc�, další 
dva pracovníci p�sobí v technické podpo�e na investi�ním odd�lení naší a.s.. Hlavním posláním této divize je zajistit 
bezproblémové osv�tlení m�sta Pardubic, v�etn� zajišAování postupné modernizace souboru VO. Dále pak vyvíjíme 
obchodní aktivity v oblasti ve�ejného osv�tlení ve m�st�, ale i mimo n�j. Modernizace a výstavba nových �ástí 
ve�ejného osv�tlení tvo�í více jak polovinu naší práce.  

Každý ve�er se v našem m�st� rozsvítí více jak deset tisíc sv�tel. Staráme se o 15 sv�telných k�ižovatek. Sou�asn� 
zajišAujeme nep�etržitou pohotovostní službu. Provádíme investi�ní výstavbu pro r�zné investory, v�tšinou formou 
subdodávek.  

Do roku 1999 divize VO SmP a.s. provád�la pouze údržbu ve�ejného osv�tlení v majetku m�sta Pardubice na 
základ� smlouvy.  

 První investi�ní akci realizovala naše divize, v zá�í roku 1999, v podob� rekonstrukce jedné �ásti VO. V roce 2000 
jsme na základ� rozhodnutí vedení spole�nosti p�ipravili „Koncepci rozvoje ve�ejného osv�tlení na území m�sta 
Pardubic“. Námi navržené postupy byly schváleny Radou m�sta Pardubic a od ledna roku 2001 jsou tyto materiály 
závaznými pro naši �innost.  

V prosinci 2001 nám byl soubor VO vložen do majetku, a tím na nás p�ešla všechna práva, ale zejména povinnosti 
vlastníka, vyplývající ze zákona. Na tomto míst� se musím zmínit, že tehdy hodnota vloženého VO byla 33 mil. 
korun, v sou�asné dob� spravujeme majetek v odpisové hodnot� za tém�� 120 mil. 

Naší nejv�tší zakázkou je každoro�n� smlouva s m�stem na službu svícení. Zde jsme se zejména zam��ili na 
provád�ní rozsáhlé údržby a modernizace, za použití kvalitních a moderních komponent�, které vyhovují 
nejnov�jším trend�m v oblasti osv�tlování. 
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Od ledna letošního roku jsme na základ� výb�rového �ízení zm�nili dodavatele el. energie a p�ešli jsme od �EZu k 
nezávislému obchodníkovi s el. energií. 

P�ed p�ti lety, p�i minulém setkání SRVO v Pardubicích jsem Vám p�edstavil, tehdy úplnou novinku – nasvícení 
p�echodu pro chodce. Dnes je tímto osv�tlením u nás nasvíceno více jak osmdesát p�echod�. A t�ší m�, že jsme byli 
jedni z prvních, kte�í byli u zrodu, dnes již dokonce normou vyžadované novinky. 

Pardubice a jejich VO se mohou pyšnit i další zajímavostí. Tou je zcela jedine�ný p�ístup k masivnímu používání 
svítidel s rovným sklem a clonami, které používáme v dalších typech svítidel. Jist� i toto osv�tlení má svá úskalí, 
nedostatky a odp�rce. Ale spokojit se, po více jak šesti letech diskusío s konstatováním, že text v zákon� byl zm�n�n 
tak, že se nemusíme nad další cestou zp�sobu svícení VO zabývat, tak jak bylo publikováno v posledním zpravodaji 
SRVO, je dle mého názoru krátkozraké. Vliv ekolog� bude jist� sílit a je jen otázkou �asu, kdy se bude o otázce 
svícení op�t mluvit. P�iznávám, že v roce 1998, kdy v Pardubicích byla namontována první svítidla s rovným sklem, 
nikdo z nás neuvažoval o „Temném nebi“. Toto rozhodnutí m�lo spíše praktický d�vod a to nesvítit lidem zbyte�n� 
do o�í a oken jejich byt�. Dnes však bude tlak na svícení tam, kam je t�eba, bez zbyte�ného obt�žování okolí, sílit. A 
zde, jak se domnívám, m�že námi zvolený zp�sob ukázat možnosti dalšího vývoje v cest� za funk�ním a všeobecn� 
p�ijatelným �ešením ve�ejného osv�tlení.  

Na jeden z nej�ast�jších argument� o menších rozte�í stožár� p�i použití svítidel s rovným sklem, mohu reagovat 
ihned. (Než ho n�kdo z Vás vysloví). U nás v Pardubicích se VO stav�lo v 70. letech minulého století a byla použita 
svítidla Elektrosvit. Tehdy byly stanoveny rozte�e stožár� pro tato svítidla, �áste�n� se t�mto svítidl�m p�izp�sobilo 
i trak�ní vedení pro trolejbusy. Tomu se samoz�ejm� v pr�b�hu let p�izp�soboval i m�stský provoz, aA už jde o r�zné 
další inženýrské sít�, vjezdy, p�echody pro chodce apod. Z našich zkušeností vyplývá, že tedy není prakticky možné 
tyto rozte�e p�i rekonstrukcích stožár� m�nit a natahovat na maximum, pro použití klasických svítidel. Na základ� 
sv�telných výpo�t� provád�ných zástupci výrobc� svítidel jsme zjistili, že d�ív�jší rozte�e pro stará svítidla s 
p�íkonem 250 – 400W zcela vyhovují námi používaným svítidl�m s rovným sklem o p�íkonu 100 – 150W.  

Situace by samoz�ejm� byla trochu jiná p�i výstavb� nových komunikací v nezastav�ném prostoru, ale mohu Vás 
ujistit, že i pro tuto situaci máme p�ijatelné �ešení, které výrobci svítidel dnes nabízejí. Jedná se o svítidla s 
tvarovanými skly, která jsou ur�itým kompromisem mezi rovným sklem a prizmatickými kryty. 

Samoz�ejm� vítám, že do našeho dnešního programu byla za�azena p�ednáška pana profesora Sokanského, která 
souvisí s problematikou emisí rušivého sv�tla a sám jsem nesmírn� zv�dav na záv�ry z tohoto výzkumu. Bedliv� též 
sleduji publikované názory pana ing. Maixnera.  

P�i ve�erní prohlídce Pardubic budete mít možnost, si prohlédnout n�které zajímavé aplikace VO našeho m�sta, ale 
už nyní bych cht�l n�která z použitých svítidel zde prezentovat a upozornit na jejich zvláštnosti. 
− klasické osv�tlení komunikace svítidly s rovným sklem - MC 2. 
− svítidlo kulového tvaru se zastín�ním nahoru, jde o svítidlo REGION, tato svítidla jsou odsouhlasena a 

umíst�na v blízkosti Pardubického letišt�, kde byl dán požadavek na nerušení leteckého provozu z d�vodu 
blízkosti p�istávací plochy.  

− svítidlo  op�t kulového tvaru s vloženou clonou pro minimalizaci úniku sv�tla nahoru,  název tohoto svítidla je 
Open. 

−  svítidlo NERI, které má op�t vloženou clonu. 
−  svítidlem s clonou je Flaminia D. 
−  obdoba p�edešlého svítidla s názvem Flaminia B. 
−  svítidlo NMB. 

Na výše uvedených p�íkladech jsem Vám cht�l ukázat možnosti, které dnes máme, díky výrobc�m, p�i volb� svítidel 
s co nejmenším únikem sv�tla tam kam nechceme, a p�itom vyhov�t architektovi, památká�i, ob�anovi, ekologovi, 
astronomovi, ale i nap�íklad leteckému provozu. 

P�ed �asem, na setkání SRVO v Harrachov� m� náš pan p�edseda položil otázku, jak bych si já p�edstavoval nápl� 
našich setkání. Dnes mu odpovím. Setkání SVRO by m�lo být zam��eno na naši pom�rn� úzkou problematiku. 
Ú�astníci by m�li mít možnost dozv�d�t se o názorech druhých a zajímavostech z jejich práce a samoz�ejm� i o 
možnostech, které nám dnes dávají výrobci svítidel a další výrobci za�ízení, která souvisí s naší �inností.  

Proto jsme se jako spolupo�adatelé dnešního setkání zapojili i do p�ípravy p�ednášek a požádali n�kolik odborník� o 
jejich p�ísp�vky, které, jak se domnívám, mohou obohatit naše v�domosti. Zárove� chci všem, kte�í p�ijali mou 
žádost o spolupráci, tímto pod�kovat a osobn� je p�ivítat. 

Dovolte mi, abych p�ivítal pana architekta �epu, spoluautora tehdy �eskoslovenského pavilonu na EXPO 67 v 
Montrealu a dalších krásných staveb, se kterým spolupracujeme p�i atypických �ešeních VO v našem m�st�, pana 
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ing. Žáka z firmy ETNA, který je autorem dnes již kompletního osv�tlení naší historické �ásti m�sta, dále pak pana 
Tomáška z firmy ROTHLEHNER, výrobce vysokozdvižných plošin, který nám pomohl postavit vysokozdvižnou 
plošinu na „míru“ p�esn� podle našich p�edstav a samoz�ejm� i místop�edsedu �eské astronomické spole�nosti pana 
Suchana. 

V��ím, že se od nich dozvíme samé zajímavé v�ci, a že jejich p�ísp�vky budou pro každého z nás p�ínosem pro další 
naši práci.  

Ješt� se chci zmínit o tom, že v následující p�ednášce pana architekta �epy jsou použity obrázky z realizací VO v 
našem m�st�, na kterých jsme se podíleli p�i projektování a zárove� jsme je i realizovali vlastními silami. 

Záv�rem Vás zvu na zhruba hodinovou prohlídku ve�erních Pardubic. AA každý z Vás posoudí jak se nám naše práce 
da�í. Rád bych Vám ukázal osv�tlení dvou park�, dále pak osv�tlení historické �ásti m�sta, která byla dokon�ena 
naší a.s. v minulém roce a skládala se ze �ty� etap.  

Ješt� jednou p�eji všem p�ítomným, p�íjemný pobyt a d�kuji za pozornost. 

 

 

Ve�ejné osv�tlení v m�stské památkové rezervaci a Slovo architekta  

Akad. arch. ing. M. �epa a Mgr. A. M. Kulhavá, Magistrát m. Pardubice, ved. odb. kultury 

Otišt�ný p�ísp�vek zpracovala Mgr. A M. Kulhavá a shrnula v n�m názory obou p�ednášejících. 
Z pohledu památkové pé�e se odbor kultury, sportu a cestovního ruchu - úsek památkové pé�e p�i Magistrátu m�sta 
Pardubic vyjad�uje ke stavebním úpravám spojeným s instalací ve�ejného i jiného osv�tlení, konkrétn� k instalaci 
kabeláže �i rozvad��� a k použitým materiál�m, nap�íklad u sloup�, sv�tel nebo k osazení konkrétních prvk�, 
sou�ástí osv�tlení, to vše na území m�stské památkové rezervace a ochranného pásma této rezervace. 

Úsek památkové pé�e m�že doporu�it typ a vhodnost osv�tlení, avšak není k tomuto oprávn�n ze zákona. V ideálním 
p�ípad� se stane sou�ástí týmu odborník�, kte�í posuzují vhodnost i míru konkrétního nasvícení.  

Návrh ve�ejného osv�tlení pro danou lokalitu je vždy záležitostí architekta, který toto �eší ve spolupráci s historiky a 
dalšími odbornými pracovníky. V Pardubicích se tato spolupráce jednozna�n� osv�d�ila, a to i za ú�asti odborník� 
z oblasti památkové pé�e. 

Kvalitní nasvícení území, na n�mž se nacházejí památkov� hodnotné objekty, je jednozna�n� v zájmu památkové 
pé�e. V Pardubicích jsou v M�stské památkové rezervaci osv�tleny tém�� všechny významné památky (na 
Pernštýnském nám�stí nap�íklad D�m u Jonáše, radnice, Krajská knihovna, Morový sloup a Zelená brána, v dalších 
místech kostel sv. Jana, sv. Bartolom�je, zámek, Východo�eské divadlo Pardubice a �ada pomník� nejen v oblasti 
památkové rezervace).  

V p�ípad� posledn� zmi�ovaných se nasvícení velmi osv�d�ilo, neboA pomníky a drobná architektura, jenž je 
osv�tlena, snižuje riziko vandalismu. 

Efektní nasvícení objekt� a celé turisticky zajímavé lokality m�sta p�ispívá k atmosfé�e m�sta, p�i�emž zhodnocuje a 
podtrhuje kvalitu významných objekt�. Je zde možnost upozornit na detaily, kterých by si za normálních podmínek 
všiml pouze erudovaný historik. Pro cestovní ruch se m�že stát kvalitn� osv�tlená památka, jako nap�íklad 
pardubický zámek nebo Pernštýnské nám�stí, vyhledávaným cílem p�i ve�erních procházkách a v zájmu m�sta je 
toto propagovat. 

Krom� ve�ejného a dekorativního osv�tlení disponuje m�sto také kvalitním slavnostním osv�tlením. To se využívá 
p�i slavnostních p�íležitostech, jako je konání M�stských slavností, Pernštýnské noci, Št�drove�erního zpívání, p�i 
oslavách a výro�ích atd. Slavnostn� je nasvíceno Pernštýnské nám�stí, zámek, kostel sv. Bartolom�je, Východo�eské 
divadlo a OC Grand. 

 

 

Pozn. redakce: vzhledem k možnostem reproduk�ní techniky možnostem �ernobílého tisku jsme vybrali z celé škály 
fotografií realizací ve�ejného a architekturního osv�tlení z archivu SmP obrázky, které jsou v této úprav� alespo� 
trochu z�etelné. Jejich vypovídací hodnota v barevném provedení, nebo ješt� lépe v reál, je úpln� jiná. 
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Ilustra�ní obrázky architekturního osv�tlení v Pardubicích: 
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Problematika rušivého sv�tla 

Prof. Karel Sokanský, Ing. Tomáš Novák PhD, VŠB TU Ostrava,  

karel.sokansky@vsb.cz, tomas.novak1@vsb.cz 

 

1. Úvod 
Sv�telné zne�išt�ní(1) jako všeobecný pojem reprezentuje celkový souhrn nep�íznivých vliv� um�lého venkovního 
osv�tlení, který zahrnuje jednak projevy rušivého sv�tla, ale i jeho sekundární projevy �et�zci jeho geneze. Tento 
hojn� používaný termín je však diskutabilní. Nutnou podmínkou pro to, aby bylo n�co zne�išt�no je, že to z�stane 
zne�išt�no i tehdy, když to p�estane být zne�išAováno. Je-li nap�. sv�tlo sm�rováno na oblohu, tak se v ovzduší 
rozptýlí a zvýší závojový jas oblohy – zhorší podmínky pro pozorování. V okamžiku kdy se vypne, zmizí i jeho 
ú�inky. Sv�tlo tedy není polutant, pouze ruší zmín�né pozorování. 

Rušivé sv�tlo(2) je rozptýlené (nadm�rné, parazitní) elektromagnetické zá�ení ve viditelné oblasti produkované 
um�lými sv�telnými zdroji ší�ící se ve venkovním prostoru v d�sledku množství, sm�ru, nebo spektrálního složení 
v daném kontextu zp�sobuje rušení, nepohodu, nebo omezení viditelnosti a rozpoznání základních zrakových 
informací (viz. Obr. 1.1).  

Rozptýlené (nadm�rné, parazitní) sv�tlo je takové, které dopadá mimo hranice osv�tlované oblasti, a které zp�sobuje 
p�evážn� nežádoucí jevy jako jsou: 

• zvýšený jas oblohy zhoršující viditelnost kosmických t�les a jev� ve vesmíru, 

• r�zné formy oslnivého sv�tla,  

• sv�telný p�esah - p�esahující sv�tlo osv�tlující plochy mimo relevantní oblast narušující p�irozený stav 
no�ního prost�edí. 

Rozptýlené sv�tlo není ú�eln� sm�rováno a vyzna�uje se negativními sekundárními jevy v podob� ztrát, tzn. zvýšená 
spot�eba elektrické energie, nerostných surovin atd. Sv�telný tok, který je neú�eln� distribuován ve venkovním 
prostoru nám pak kvantifikuje míru nevyužitého sv�telného zá�ení. 

Abychom byli schopni aplikovat poznatky a požadavky na omezení rušivého sv�tla pro osv�tlovací praxi je nutné 
problém  kvantifikovat a sv�teln� technicky popsat. Je nutno analyzovat sv�telné d�je a procesy a optické zákonitosti 
a zhodnotit vliv d�sledk� rušivého sv�tla na proces vid�ní.   

Místo zrakového úkolu

Osv�t lovaná relevantní oblast(ME)SR SR

Rozptýlené sv�t lo

Užitné sv�t lo Sv�telný p�esah (Ev, I,L)

P�ímé sv�t lo do horního poloprostoru (ULR)

Odražené sv�t lo

Osln�ní rozptýleným
sv�t lem (T I, G, D)

Osln�ní rozptýleným
sv�t lem (T I, G, D)

 

Obr. 1.1  Rušivé sv�tlo 

 

                                                           
1   Mezinárodn � ozna �ováno jako Light Pollution  
2   CIE 150:2003- Guide on the limitation of the eff ects of obtrusive light from outdoor 

lighting installations.  
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2. P�edpisy a doporu�ení v oblasti rušivého sv�tla  
Problematikou rušivého sv�tla se zabývají dokumenty Mezinárodní komise pro osv�tlování, nap�. publikace CIE 
126:1997 „Guidelines for minimizing sky glow“ (Sm�rnice pro minimalizaci zá�e oblohy) a CIE 150:2003 „Guide 
on the limitation of the effects of obtrusive light from outdoor lighting installations” (P�íru�ka k omezování ú�ink� 
rušivého sv�tla ze soustav venkovního osv�tlení). Obdobná hodnocení rušivého sv�tla se vyskytují i v posledním 
návrhu evropské normy z 15. zá�í 2005 pro osv�tlování venkovních prostor (ISO/FDIS 8995-2 „Lighting of work 
places – Part 2: Outdoor“). V prost�edí �eské republiky se termín sv�telné zne�išt�ní objevuje v zákon� �. 395/2005 
Sb.,  “O ochran� ovzduší a o zm�n� n�kterých dalších zákon�“. V �SN EN 13201 „Osv�tlení pozemních 
komunikací“ je v�nována pozornost hledisk�m, která ovliv�ují vzhled a vliv na životní prost�edí.  

Sm�rnice CIE 
Výše uvedené dokumenty CIE obsahují mimo jiné základní požadavky na omezení rušivých ú�ink� sv�tla (viz. Tab. 
2.1), nap�. požadavky na vnikání sv�tla do oken obytných budov, na omezení svítivosti svítidel a na omezení jas� 
fasád budov a reklamních za�ízení, a to podle tzv. zón životního prost�edí.  
 

Zóny životního prost�edí: 
P�edpokládá se, že definici následujících zón provede p�íslušné pracovišt� místní samosprávy, nap�. odbor výstavby. 
E1: oblasti obzvlášt� tmavé (národní parky nebo chrán�ná území) 
E2: oblasti s nízkým jasem (pr�myslové nebo obytné venkovské oblasti) 
E3: oblasti se st�edním jasem (pr�myslové nebo obytné oblasti na okrajích m�st) 
E4: oblasti s vysokým jasem (centra m�st a obchodní zóny) 

 

LIMITY RUŠIVÉHO SV �TLA (SV�TELNÉHO ZNE �IŠT�NÍ) 

Maximální svislá osv�tlenost 
okolních nemovitostí  

(p�edevším v rovin� oken 
obytných budov, sou�et od 

všech osv�tlovacích soustav) 
Ev [lx] 

Maximální svítivost svítidel 
v navrhovaných sm�rech 

I  [cd] 

Jas fasád budov  

-2L [cd.m ] 

Jas reklamních  

za�ízení  

-2L [cd.m ] 

p�ed policejní hodinou 

 i po ní 

Zóna  Podíl sv�telného 
toku svítidel do 

horního 
poloprostoru 

ULR [%] 

p�ed 
policejní 
hodinou 

po policejní 
hodin� 

p�ed 
policejní 
hodinou  

po policejní 
hodin� 

(pr�m�rná hodnota) 

E1 B 0 B 2 0* B 2 500 0**  0 B 50 

E2 B 5 B 5 B 1 B 7 500 B 500 B 5 B 400 

E3 B 15 B 10 B 5 B 10 000 B 1 000 B 10 B 800 

E4 B 25 B 25 B 10 B 25 000 B 2 500 B 25 B 1 000 
ULR = pom�r sv�telného toku dopadajícího na vodorovnou rovinu t�sn� nad svítidlem v provozní  
poloze, k celkovému sv�telnému toku svítidla 
*  v p�ípad� svítidel osv�tlení ve�ejných komunikací platí hodnota � 1 lx 
** v p�ípad� svítidel osv�tlení ve�ejných(pozemních) komunikací platí hodnota � 500 cd 
 

Pozn.: Pojem „policejní hodina“ není v �R zaveden. M�žeme jej chápat jako za�átek období no�ního klidu (nap�. od 22:00 do 
6:00). 

Tab. 2.1 Limity rušivého sv�tla 

V p�ípad� posouzení vlivu osv�tlených reklamních za�ízení na životní prost�edí je možno použít p�edevším limit� 
uvedených v pravém sloupci tabulky „Tab. 2.1“. Dále je možno zvážit vliv reklamních za�ízení na svislou 
osv�tlenost okolních nemovitostí, p�edevším v rovin� oken obytných budov. Pro hodnocení osln�ní od jiných 
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osv�tlovacích soustav než jsou osv�tlovací soustavy pozemních komunikací se uvád�jí maximální hodnoty 
prahového p�ír�stku TI (viz. Tab.2.2). 

 

Sv�teln�technické 
parametry 

T�ída komunikacea) 

jiné než osv�tlení 
pozemní 

komunikace 
M5 M4/M3 M2/M1 

Prahový p�ír�stek TI 
b) 15% p�i 

adapta�ním jasu 
0,1 cd/m 

15% p�i adapta�ním 
jasu 1 cd/m 

15% p�i adapta�ním 
jasu 2 cd/m 

15% p�i adapta�ním 
jasu 5 cd/m 

a) Klasifikace osv�tlovacích soustav silni�ních komunikací podle CIE 115-1995 

b)Omezení se používají tam, kde se u uživatel� dopravního systému projevuje snížení schopnosti vid�t základní 
informace. Hodnoty platí pro relevantní polohu a pohled ve sm�ru komunikace. 

Tab.  2.2  Maximální hodnoty prahového p�ír�stku TI 

Maximální hodnoty závojového jasu (Lv) vztažené k limitním hodnotám TI jsou uvedeny v tabulce „Tab. 2.3“. 

T�ída komunikace 

jiné než osv�tlení 
pozemní komunikace 

M5 M4/M3 M2/M1 

0,04 0,23 0,4 0,84 

Tab. 2.3  Maximální hodnoty závojového jasu vztažené k limitním hodnotám TI 

 Zákon �. 395/2005 Sb., o ochran� ovzduší a o zm�n� n�kterých dalších zákony  /zákon o 
ochran� ovzduší/  
Zákon �. 395/2005 Sb., kterým se m�ní zákon �. 86/2002 Sb., o ochran� ovzduší a o zm�n� n�kterých dalších zákon� 
/zákon o ochran� ovzduší/, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� v § 2 odst. 1 písmeno r) definuje tzv. sv�telné zne�išt�ní 
(„sv�telným zne�išt�ním se pro ú�ely tohoto zákona v oblasti ochrany ovzduší rozumí viditelné zá�ení um�lých 
zdroj� sv�tla, které m�že obt�žovat osoby nebo zví�ata, zp�sobovat jim zdravotní újmu nebo narušovat n�které 
�innosti a vychází z umíst�ní t�chto zdroj� ve vn�jším ovzduší nebo ze zdroj� sv�tla, jejichž zá�ení je do vn�jšího 
ovzduší ú�elov� sm�rováno“) a v § 50 odst. 3 uvádí, že „obec m�že závaznou vyhláškou v oblasti opat�ení proti 
sv�telnému zne�išt�ní regulovat promítání sv�telných reklam a efekt� na oblohu“. 

2.3 �SN EN 13201 Osv�tlení pozemních komunikací. 

Pro osv�tlování pozemních komunikací v �R platí soubor norem �SN EN 13201 „Osv�tlení pozemních 
komunikací“. Osv�tlovací soustava osv�tlující relevantní oblast pozemní komunikace, zp�sobuje míru zhoršení 
viditelnosti omezujícím osln�ním svítidly osv�tlovací soustavy. V relevantní oblasti  hodnotíme osln�ní tzv. 
prahovým p�ír�stkem (TI). Prahový p�ír�stek je definován pro t�ídy osv�tlení ME a MEW, které se vztahují na �idi�e 
motorových vozidel pohybujících se po pozemních komunikacích st�ední a vysokou povolenou rychlostí (Sv�telné 
situace A1, A2, A3 a B1, B2). V tomto smyslu nehodnotíme rušivé sv�tlo ve smyslu sv�telného zne�išt�ní.  

Naopak sv�tlo distribuované osv�tlovací soustavou dopadající mimo místo zrakového úkolu považujeme za 
rozptýlené vykazující rušivé vlivy. Osln�ní rušivým sv�tlem mimo relevantní oblast lze hodnotit pomocí prahového 
p�ír�stku, nebo t�ídou clon�ní a t�ídou osln�ní. 

Hodnocením rušivého sv�tla osv�tlovacích soustav pozemních komunikací se zabývá druhá �ást (�SN EN 13201-2) 
v kapitole 7 „Vzhled a vliv na životní prost�edí“, kde se uvádí, že vzhled a rozmíst�ní jednotlivých prvk� osv�tlovací 
soustavy m�že zna�n� ovlivnit vzhled komunikace a životního prost�edí b�hem dne a noci. To platí nejen pro 
uživatele komunikace, ale i pro pozorovatele, který vnímá osv�tlovací soustavu s ur�itým odstupem. Z hlediska 
rozptýleného sv�tla p�sobící rušiv� je nutné pozornost v�novat hledisk�m, které ovliv�ují: 
 

1. vzhled a p�íjemné p�sobení v noci: 

• barevný tón sv�tla 
• podání barev 
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• montážní výška svítidel 
• vzhled svítící osv�tlovací soustavy 
• optické vedení zajišAované p�ímým sv�tlem svítidel 
• regulace hladiny osv�tlení 

2. omezení sv�tla vyza�ovaného do sm�r�, kde není pot�eba, nebo kde je nežádoucí: 

• venkovské a p�ím�stské oblasti, kde osv�tlovací soustava p�sobí rušiv� p�i dálkových pohledech 
p�es otev�enou krajinu 

• minimalizace rušivého sv�tla vnikajícího do objekt� 
• vyza�ování nad vodorovnou rovinu, které rozptylem v atmosfé�e narušuje p�irozený pohled na 

hv�zdy a zhoršuje podmínky pro astronomická pozorování 
 

V p�íloze A se uvádí, že jako m��ítka pro hodnocení obt�žujícího (rušivého) sv�tla je možno použít t�íd svítivosti G 
(G1 až G6), které udávají limitní hodnoty svítivosti v cd/klm pro úhly 70°, 80°a 90°  od svislice sm�rem vzh�ru (viz. 
Tab. 2.4). 

Maximální svítivost [cd/klm] T�ída 
p�i 70° a) p�i 80° a) p�i 90° a) 

Jiné požadavky 

G1  B 200 B 50 žádné 
G2  B 150 B 30 žádné 
G3  B 100 B 20 žádné 
G4 B 500 B 100 B 10 svítivost nad 95° 1) je nula 
G5 B 350 B 100 B 10 svítivost nad 95° 1) je nula 
G6 B 350 B 100  0 svítivost nad 90° 1) je nula 
1) Svítivost v uvedeném úhlu m��eném zdola od svislice, v libovolném sm�ru, pro svítidlo v provozní poloze. 

Tab. 2.4 Maximální svítivost svítidel 

Norma v sou�asné dob� ne�eší, kterou t�ídu svítivosti a kdy použít. Proto se v návrhu zm�ny Z1 (listopad 2006) této 
normy definuje t�ída clon�ní v závislosti na zón� životního prost�edí. P�edpokládá se, že vymezení zón životního 
prost�edí provede p�íslušné pracovišt� místní samosprávy, nap�. odbor výstavby. Navrhovaná doporu�ená t�ída 
clon�ní v závislosti na zón� životního prost�edí je uvedena v tabulce „Tab. 2.5“. 
 

Zóna životního 
prost�edí 

P�ípustná t�ída 
clon�ní 

E1 G6 

E2 G6 až G4 

E3 G6 až G2 

E4 G6 až G1 

Tab. 2.5  T�ída clon�ní svítidla v závislosti na zón� životního prost�edí 

Pro hodnocení osln�ní obt�žujícím (rušivým) sv�tlem je možné využít t�íd osln�ní. Norma v sou�asné dob� ne�eší, 
kterou t�ídu svítivosti kdy použít. Proto se v návrhu zm�ny Z1 (listopad 2006) této normy definuje t�ída osln�ní 
v závislosti na montážní výšce a jasu okolí. Použití t�íd osln�ní podle tabulky „Tab. 2.6“ se doporu�uje v obytných 
oblastech a p�ších zónách, kde je rušivé osln�ní chodc� a �idi�� v�tšinou zp�sobeno jasem jednotlivých svítidel 
nacházejících se v blízkosti obvyklého sm�ru pohledu pozorovatele. Doporu�ení pro použití t�íd osln�ní je uvedeno 
v tabulce „Tab. 2.7“.  
 

T�ída DO D1 D2 D3 D4 D5 D6 

Hodnota sou�initele osln�ní - B 7000 B 5500 B 4000 B 2000 B 1000 B 500 

Tab. 2.6  T�ída osln�ní 
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Montážní výška svítidel H [m] T�ída osln�ní Poznámky 

H > 6 D1  

6 C H > 4,5 D2  

4,5  C H > 3 D3  

D4 velký jas okolí 

D5 st�ední jas okolí 3  C H 

D6 malý jas okolí 

Tab. 2.7 Doporu�ení pro použití t�íd osln�ní 

3. Zdroje rušivého sv�tla 
Zdrojem sv�telného rušení jsou svítidla a sv�tlomety v osv�tlovacích soustavách, které se používají pro: 

1. Osv�tlení pozemních komunikací 

Osv�tlení pozemních komunikací zahrnuje osv�tlení v m�stských aglomeracích (ulice, chodníky, cyklistické stezky, 
p�echody pro chodce), osv�tlení d�ležitých dopravních uzl� a dálkových komunikací, osv�tlení dopravních terminál� 
(autobusových i vlakových nádraží, p�ekladišt�, p�ístavy apod.) a osv�tlení tunel� a podjezd�. Je z�ejm� 
nejpo�etn�jší formou venkovního osv�tlení a má tudíž velký podíl na vzniku rušivého sv�tla. 

2. Osv�tlení letiš�  

Je zám�rn� uvedeno odd�len� od pozemních komunikací, neboA jsou zde z d�vod� bezpe�nosti letového provozu 
kladeny zvýšené nároky na omezování rušivého sv�tla, zejména osln�ní. Od osv�tlení pozemních komunikací se také 
liší tím, že svítidla mohou být p�ímo ur�ena ke svícení do horního poloprostoru. 

3. Osv�tlení venkovních sportoviš�  

Je specifické použitím svítidel s výkonnými zdroji sv�tla pro dostate�né osv�tlení velkých ploch a prostor. 

4. Osv�tlení venkovních pracoviš�  

Jedná se o osv�tlení velkých výrobních závod� a  pr�myslových zón. 

5. Architektonické osv�tlení 

Osv�tlení významných památek a budov, r�zných monument� a osv�tlení park� a zahrad. V této oblasti se �asto 
používají svítidla svítící do horního poloprostoru, která mají významný podíl na závojovém jasu oblohy. 

6. Reklamní osv�tlení 

Jedná se o osv�tlení billboard�, reklamních ploch, sm�rových ukazatel� obchodních center, osv�tlení �erpacích 
stanic apod. Hlavním problémem bývá nep�im��en� vysoká hladina osv�tlenosti t�chto ploch. 

4. M��ení sv�telných parametr� pod no�ní oblohou 
Vzhledem k tomu, že cest k získání znalostí vlastností no�ní oblohy z pohledu sv�teln�-technických parametr� bylo 
hned n�kolik pokusili jsme se je vyzkoušet pomocí námi dostupných prost�edk�. De–facto jsme zatím použili 3 
metody  hodnocení stavu no�ní oblohy: 

• vyhodnocování jas� oblohy – k vyhodnocování jasu no�ní oblohy jsme použili jak klasický jasom�r, tak 
jasovou kameru, pomocí které lze získat informace z výrazn� v�tší plochy vyšet�ované no�ní oblohy. Tato 
metoda, která je podrobn� popisována v rámci jiných p�ísp�vk�, dovoluje mimo jiné i srovnávání výsledk� 
s m��eními, která jsou provád�na v rámci astronomických pozorování. Touto metodou jsme nicmén� 
nemohli snímat celou no�ní oblohu  a ani jsme nemohli m��ení provád�t v delších �asových úsecích a 
porovnávat více nam��ených hodnot p�i r�zných stavech oblohy. 

• vyhodnocování spekter sv�telného toku, která dopadají z no�ní oblohy na vyšet�ovanou plochu. Tato 
metoda, která je prozatím ve stádiu oživování si klade za cíl vyseparování spojité složky sv�telného toku 
(p�írodní zdroje) od spektra vysokotlakých sodíkových výbojek, které se vlivem provozu ve�ejného 
osv�tlení podílejí p�edevším na um�lé složce sv�telného toku dopadajícího z no�ní oblohy 
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• vyhodnocování osv�tleností – „nejjednodušší“ metoda vyhodnocování, která umož�uje integrování 
parametr� celé oblohy pomocí dostate�n� citlivého standardního �idla s kosinovým nástavcem. 
Rozpracování této metody a ukázky prozatím dosažených výsledk� bude dále hlavní náplní tohoto 
p�ísp�vku. 

4.1 Jak chceme získat informace o no�ní obloze pomocí m��ení osv�tlenosti  
Možností jak získat informace o no�ní obloze je hned n�kolik: 

- dlouhodobé m��ení osv�tlenosti pod no�ní oblohou v prost�edí, o kterém lze p�edpokládat že je ovlivn�no 
rušivým sv�tlem vygenerovaným um�lými zdroji sv�tla 

- dlouhodobé m��ení osv�tlenosti pod no�ní oblohou v prost�edí, o kterém lze p�edpokládat že není ovlivn�no 
rušivým sv�tlem vygenerovaným um�lými zdroji sv�tla 

- dlouhodobé m��ení osv�tlenosti pod no�ní oblohou v prost�edí, o kterém lze p�edpokládat že je ovlivn�no 
rušivým sv�tlem vygenerovaným um�lými zdroji sv�tla a sou�asn� v prost�edí, o kterém lze p�edpokládat 
že není ovlivn�no rušivým sv�tlem vygenerovaným um�lými zdroji sv�tla. Tato m��ení musí být v malé 
zem�pisné vzdálenosti, tak aby bylo možné p�i malé dynamice zm�n obla�nosti získat z hodnot obou t�chto 
m��ení pouze um�lou složku osv�tlenosti, kterou je ovlivn�na první m��ená oblast 

- dlouhodobé m��ení doplnit o vyza�ování definovaného sv�telného toku do horního poloprostoru tak, 
abychom mohli získávat hodnoty osv�tlenosti s odraženým tokem v�etn� tohoto definovaného sv�telného 
toku a t�sn� po odpojení tohoto sv�telného zdroje ode�íst hodnotu osv�tlenosti bez námi definovaného 
rušivého zdroje sv�tla. Tímto zp�sobem chceme získat základní informace o odrazných vlastnostech 
r�zných druh� no�ní oblohy 

- sou�asn� s m��ením osv�tleností je nutné vyhodnocování stavu obla�nosti a pov�trnostních podmínek 
v�bec. Protože do osv�tlenosti m�že výrazným zp�sobem zasahovat i m�síc p�i jasné obloze, je nutné 
sledovat i tento faktor. Meteorologická a astronomická data budou získávána z institucí k tomu ur�ených. 
Tedy z �HMÚ a z planetária Johanna Palisy. 

4.2 Nam��ené hodnoty 
M��ící aparatura na st�eše budovy NK v areálu VŠB-TU Ostrava byla zprovozn�na 5. kv�tna 2006. Od tohoto data 
snímá osv�tlenost no�ní oblohy nad Ostravou. St�echa budovy byla zvolena zám�rn�, aby nedocházelo k ovliv�ování 
m��ení p�ímými složkami osv�tleností z blízkých zdroj� um�lého osv�tlení. M��ení se automaticky spouští a vypíná 
p�i dosažení úrovn� osv�tlenosti 5 lx. Nad touto hodnotou se �idlo luxmetru dostává do oblasti saturace. Také z 
hlediska m��ení osv�tlenosti no�ní oblohy jsou hodnoty vyšší než 5 lx nezajímavé.  

První m�síc v rámci kterého jsme vyhodnocovali hodnoty no�ní osv�tlenosti v Ostrav� je kv�ten 2006. Komplexní 
výsledky osv�tleností jsou uvedeny v grafu na obrázku 4.1 Hodnoty osv�tlenosti  jsou vyneseny pro každou noc 
jednou k�ivkou. 

Kv�ten 2006
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Obrázek 4.1  - graf závislosti no�ní osv�tlenosti na �ase – kv�ten 2006 
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Rozsah no�ních osv�tleností ukazuje na velkou dynamiku no�ní osv�tlenosti v oblasti s výskytem rušivého sv�tla. 
Tuto dynamiku je nutné p�i�ítat zejména zm�nám vlastností no�ní oblohy, následn� fázím m�síce pokud je obloha 
jasná a v neposlední �ad� i zm�nám rušivého um�lého osv�tlení. Nam��ené minimum se pohybuje v oblasti 0,02 lx 
zatímco maximum v oblasti 0,35 lx což je rozdíl víc než jednoho �ádu. 

Další m�síc – m�síc �ervenec 2006 se sice p�íliš neliší svými minimálními hodnotami, zato hodnoty maximální jsou 
výrazn� nižší než u m�síc� p�edchozích viz. Obr. 4.2 Tento fakt si vysv�tlujeme tím, že m�síc �ervenec byl výrazn� 
jasn�jší (bezobla�ný a bez srážek) než m��ené m�síce p�edchozí. 
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Obrázek 4.2  - graf závislosti no�ní osv�tlenosti na �ase – �ervenec 2006 

 
B�hem m�síce srpna 2006 došlo k výraznému zhoršení po�así. S tím korespondují i výsledky m��ení, které se 
v maximálních hodnotách p�ibližují až k hodnot� 0,5 lx viz. Obr.4.3. Ov��ením této hodnoty v meteorologické 
stanici jsme došli k záv�ru, že práv� vytrvale pršelo. Zajímavé je i zjevné zachycení osv�tlenosti generované 
identifikovatelným létajícím objektem – vrtulníkem. Tato hodnota bodov� vysko�ila až tém�� k hranici 1 lx.   

Srpen 2006
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Obrázek 4.3  - graf závislosti no�ní osv�tlenosti na �ase – srpen 2006 

Z výše uvedených nam��ených hodnot, které byly porovnávány s meteorologickými daty m�žeme vyhodnotit, že 
nejvyšší osv�tlenosti byly dosaženy p�i nízké obla�nosti kombinované s dešt�m (0,5 lx). Lze p�edpokládat, že b�hem 
zimního období se sn�hovou pokrývkou a sn�žením m�žeme p�edpokládat ješt� vyšší hodnoty osv�tleností. Nejnižší 
hodnoty byly naopak nam��eny za jasných bezm�sí�ných nocí (0,02 lx). Protože se však pohybujeme v oblasti 
ovlivn�né rušivým sv�tlem provedlili jsme také m��ení osv�tlenosti v oblasti v �R minimáln� ovlivn�né - na horním 
jeze�e elektrárny Dlouhé strán� p�i jasné a bezm�sí�né noci. Námi použitá technika ukazovala na hranici svých 
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možností hodnoty mezi 0,001 lx - 0,002 lx což je ješt� o jeden �ád mén� než hodnoty v oblasti Ostravy. Domníváme 
se, že tyto hodnoty m�žeme zatím považovat za minimální dosažitelné v �R. 

Protože cílem našeho snažení je rozd�lení osv�tleností podle parametr� oblohy, u�inili jsme první pokus  s doposud 
nam��enými hodnotami. Osv�tlenosti jsme dle jejich výskytu roz�lenili do skupin po 0,1 lx. Do t�chto oblastí jsme 
umístili všechny nam��ené body a procentuáln� vyjád�ili jejich výskyt (viz. Tab. 4.1). 

 
Tab. 4.1  - tabulka rozt�íd�ní nam��ených hodnot do jednotlivých pásem osv�tleností 

Pokud ud�láme základní, jednoduché hodnocení rozd�lením nam��ených hodnot na dv� �ásti pak uvažujme jako 
d�lící �áru hodnotu 0,25 lx. Tato hodnota je obecn� udávána jako osv�tlenost vyvolaná m�sícem, pak zjistíme že i 
v oblasti Ostravy je b�hem no�ních hodin tato hladina  p�i dobrých rozptylových podmínkách p�ekra�ována pouze 
minimáln�.  

4.3 Podn�ty k zamyšlení 

Obecn� známé limitní hodnoty osv�tlenosti: 

- Osv�tlenost vyvolaná m�sícem až 0,25 lx  

- Oko je schopno vnímat základní obrysy p�i osv�tlenostech od hodnot 0,25 lx 

Nam��ené limitní hodnoty: 

- 0,001 lx – jasná bezm�sí�ná noc 

- 0,02 lx - minimální v Ostrav� doposud nam��ená hodnota - jasno 

- 0,6 lx - maximální v Ostrav� doposud nam��ená hodnota – vytrvalý déšA 

 

5. Záv�r - prost�edky pro omezení projev� rušivého sv�tla 
Omezení projev� rušivého sv�tla zp�sobující závojový jas oblohy, osln�ní a sv�telný p�esah je nutné brát v úvahu p�i 
návrhu, instalaci, provozu a údržb� venkovního osv�tlení a lze je dosáhnout p�edevším t�mito zp�soby: 

- nerealizovat osv�tlení tam kde není nutné, 

- správn� navrhnout provoz a údržbu osv�tlovací soustavy,  

- vypínat a regulovat osv�tlovací soustavy, 

- vhodn� instalovat a sm�rovat svítidla,  

- zm�nou optických vlastností prostoru, 

- vlivem um�lých a p�írodních bariér. 

Sv�telné zá�ení, které je p�í�inou závojového jasu oblohy je možné p�i astronomickém pozorování eliminovat 
použitím: 

- monochromatických sv�telných zdroj�, zejména nízkotlakých sodíkových výbojek, za cenu nízkého 
barevného podání, 

- odfiltrováním krajních postranních pásem viditelného zá�ení sv�telných zdroj� pomocí filtr�. 

6. Literatura 
[1] Sokanský .K. a  kol.: Výzkum emisí sv�telného rušení vyvolaného ve�ejným osv�tlením za ú�elem jeho 

omezení v doprav� m�st a obcí, výzkumný úkol MMR, MR 4515011, Ostrava, VŠB-TU, 2006 
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Úhel pohledu 

Ing. Tomáš Maixner, Siteco Lighting, s.r.o., p�edseda TS Rušivé sv�tlo p�i �NK CIE  

P�vodn� jsem m�l v úmyslu reagovat na p�ísp�vek pana Suchana p�ednesený v Pardubicích. Bohužel, podle sd�lení 
redakce Zpravodaje, zmín�ný sv�j text k otišt�ní nezaslal. Vybral sem si tedy jiný z množství publikovaných text�, 
abych na jeho p�íklad� ukázal rozdílný náhled astronom� a sv�telných technik�.  

V �lánku [1] redaktora Šverdíka praví respondent – �editel prost�jovské hv�zdárny Ji�í Prudký: „Proto se bijeme jako 
lvi, aby hv�zdárna m�la dobré podmínky k fungování.“ A to je práv� nejv�tší p�ekážka k domluv� mezi hv�zdá�i a 
„zbytkem“ populace. Astronomové se snaží p�izp�sobit okolí hv�zdárn�, nikoliv hv�zdárnu okolí. Hv�zdárny jsou 
umíst�ny na okrajích i v centrech m�st, aby p�ístup k nim byl co nejpohodln�jší. Pak se nelze divit nežádoucím 
dopad�m z toho plynoucím. 

Cituji dále: „Hv�zdá�i proto do parlamentu podali návrh, že ve vzdálenosti do jednoho kilometru od hv�zdárny nemá 
být sv�tlo a je-li tam nutné, tak má být zaclon�no.“ To by konkrétn� v p�ípad� Prost�jova znamenalo zhasnout 
svítidla i na nám�stí. Nebo je zaclonit. V Návrhu provád�cího p�edpisu k Zákonu o ovzduší [2] se praví v odstavci 1, 
že: „Veškeré nové instalace osv�tlovacích soustav umíst�ných ve vn�jším ovzduší, stejn� jako úpravy soustav 
dosavadních, musí vyhov�t pravidl�m pro prevenci sv�telného zne�išt�ní dle tohoto paragrafu…“ a dále, že „Za 
osv�tlovací soustavy, neprodukující sv�telné zne�išt�ní a minimalizující i další zne�išt�ní ovzduší jsou považovány 
pouze takové soustavy, které … jsou složené ze svítidel, která nesvítí do horního poloprostoru….“… v poslední verzi 
Návrhu provád�cího p�edpisu [3] jsou požadavky ješt� p�ísn�jší – v chrán�ných lokalitách (rozum�j kolem 
hv�zdáren) se nesmí instalovat žádné zdroje sv�tla a v okolí (do vzdálenosti 300 m až 8 km) jsou velice p�ísné 
požadavky. Pozor! Oba zmín�né Návrhy jsou neoponované návrhy astronom�. Skute�ný (zna�n� odlišný) návrh je 
na stránkách MŽP (www.env.cz). 

Dovolil bych si ukázat dopady t�chto požadavk� na p�íkladu zmín�ného Prost�jova. Ten má necelých 100 tisíc 
obyvatel. Z toho lze odhadnout, že v Prost�jov� je asi 10 tisíc svítidel VO. P�ipustím zcela idealistickou p�edstavu, 
že by u všech svítidel bylo možné zam�nit sou�asn� používané kryty za plochá skla (která jsou astronomy 
považována za svítidla nevyza�ující do horního poloprostoru) p�i zachování kvality osv�tlení podle noremních 
požadavk�. P�i cen� úpravy cca 1300 K� na jedno svítidlo [4] to znamená investi�ní náklad 13 milion�. Ve 
skute�nosti by byly výdaje ješt� vyšší, protože nelze tuto zám�nu provést u všech svítidel. T�eba z prostého d�vodu, 
že pro n� neexistují schválené kryty s plochým sklem. Tak by byla nutná vým�na celých svítidel. N�kde by bylo 
nutné snížit rozte�e svítidel (tedy zvýšit jejich po�et), což znamená další vysoké náklady na stožáry a zemní práce. A 
to neuvažuji zvýšené náklady na provoz – vyšší spot�eba elektrické energie. Myslím si, že postavení pozorovatelny 
v nedalekém vojenském újezdu – snad by dohoda byla s armádou možná – by bylo levn�jší. Tam budou podmínky 
pro pozorování jist� mnohem lepší než ve m�st�. Žádný p�epych – pozorovatelna s vybavením ze stávající 
hv�zdárny, která by nadále mohla sloužit jako zázemí a za�ízení pro popularizaci astronomie p�i pozorování jasných 
objekt�. Náklady by nemusely p�ekro�it cenu st�edn� velikého (malého) rodinného domku. A ješt� by zbylo na 
mikrobus pro p�esun.  

Další citace z uvedeného �lánku: Na dotaz redaktora „Co by se stalo, kdyby v parku okolo hv�zdárny byly pouli�ní 
svítilny?“ odpov�d�l J. Prudký: „To by byl konec….“ Dovolím si tvrdit, že tomu tak není. Hv�zdá�i na Pet�ín� 
provedli zajímavý experiment vlivu VO na pozorovací podmínky [5]. Ukázalo se, že …. „K dosažení maximálního 
možného "temna" posta�í zhasnout dv� ‚lampy‘ u hv�zdárny a p�ípadn� rozhlednu. K on�m dv�ma ‚lampám‘ mají na 
hv�zdárn� vypína�...“ Omezit osv�tlení v kilometrovém okruhu (Hrad, Karl�v most, velká �ást Smíchova) by 
nep�ineslo žádný výrazn�jší efekt. Zcela stejn� se chová sv�tlo i v jiných lokalitách.  

A další prohlášení z �lánku: „Dnes se totiž v�bec nehledí na konstrukci svítidel. Nejproblemati�t�jší je bílá koule, 
která svítí do prostoru. Pro� nedat nahoru kryt a sm��ovat sv�tlo dol�.“ Dost sm�lé tvrzení. Jsem p�esv�d�en, že na 
konstrukci svítidel pro ve�ejné osv�tlení z hlediska sm�rování sv�telného toku do dolního poloprostoru výrobce 
hledí. A to velice usilovn�. VždyA se vlastn� jedná o ú�innost svítidla a tedy i o provozní úsporu elektrické energie – 
tedy o konkurenceschopnost svítidla. Krom toho nejsou úpravy svítidel tak jednoduché jak se autor citátu domnívá. 
Podle Zákona 22/1997Sb. a dalších souvisejících p�edpis� a na�ízení [6] je možné provozovat pouze takové výrobky 
(tedy i svítidla), pro které je vystaveno prohlášení o shod�. Odstran�ním krytu, nebo jeho náhradou jiným, 
nehomologovaným, nebo nat�ením �ásti difuzoru, ztrácí svítidlo prohlášení o shod� a nesmí se tedy provozovat! 
P�ípadná zm�na teplotních režim� ovlivní životnost sv�telných zdroj� a svítidel (a n�kdy i životnost obsluhy – 
teplem m�že dojít k porušení izola�ních vlastností). Zm�ní se rozložení svítivosti a ú�innost svítidla. Vliv 
(p�ípustných) úprav je z�ejmý z následujících obrázk�:  
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Obr. 1 – Klasická „koule“, která je typickým p�edstavitelem zdroje rušivého 
sv�tla. P�esto jsou místa, kde sv�tlo sm��ující do horního poloprostoru je 
v souladu s pravidlem „svítit jen tam, kde je t�eba" – nap�íklad pokud svítí na 
fasádu významného objektu. Není bez zajímavosti, že celková ú�innost svítidla je 
79% a je rozd�lena tak, že do dolního poloprostoru je sm�rována p�esn� polovina 
(39,5%). Vhodn�jší by byla ukázka s �irým difuzorem jaký je u následujících 
svítidel. Žel v sou�asné nabídce firmy Siteco není, takže jsem jej nemohl použít. Ale 
pro p�edstavu je to myslím vyhovující. Na oblohu se (velice) teoreticky dostává 
sv�telný tok roven sou�tu velikosti p�ímého sv�telného toku a sv�telného toku 
vyzá�eného do dolního poloprostoru zmenšeného úm�rn� �initeli odrazu terénu. 
Odrazí-li se od terénu 15% sv�telného toku, tak na oblohu se dostává (39,5+39,5 
×0,15)/100×1000 = 454 lm z každého klm sv�telného zdroje.  

 

Obr. 2 – Klasická „koule“ s továrn� vyrobeným (a tedy homologovaným) 
refraktorem, který usm�rní sv�tlo do horního poloprostoru a p�itom z�stává 
zachován vzhled svítidla (respektování architektonického nebo historického 
pohledu). I p�i �irém difuzoru celková ú�innost svítidla klesá na 60,7%. Je 
rozd�lena tak, že do dolního poloprostoru je sm�rováno 41,2% a k obloze 19,5%. 
Svítidlo m�že mít nepatrn� vyšší �initel využití oproti klasické kouli (41,2/39,5 = 
1,04×) K obloze vyšle p�ímo necelou polovinu sv�tla co klasická koule. Na oblohu 
se za stejných podmínek jako v p�edešlém p�ípad� vyzá�í 
(19,5+41,2×0,15)/100×1000 = 257 lm na 1 klm zdroje (56% klasické koule).  

 

 

Obr. 3 – Tam, kde je t�eba maximáln� zamezit vyza�ování sv�tla do horního 
poloprostoru, je možné refraktor doplnit clonou napa�enou p�ímo na kulový 
difuzor. I zde je samoz�ejm� zbytkový podíl sv�telného toku vyzá�en do horního 
poloprostoru; v tomto p�ípad� 1,5%, což je rozumná a p�ijatelná hodnota. Do 
dolního poloprostoru je vyzá�eno 45,6% sv�telného toku a celková ú�innost 
svítidla je 47,1%. Na oblohu se za stejných podmínek jako v p�edešlém p�ípad� 
vyzá�í 86 lm na 1 klm zdroje (necelých 20% klasické koule). I zde m�že svítidlo mít 
nepatrn� vyšší �initel využití oproti klasické kouli 1,19×. To je v rozporu s údaji 
uvád�nými v aktivistické literatu�e, že zaclon�ním koule lze snížit sv�telný tok 
zdroje na t�etinu p�i zachování stejné osv�tlenosti. Jak vidno, sv�telný tok by snad 
bylo možné snížit – s velkými výhradami na 84% p�vodního. Kdyby tvrzení 
aktivist� platilo, tak by místo 39,5% muselo na terén dopadat 3×39,5=118,5%. 

Ukázka možností úpravy charakteristik svítidel je výmluvným argumentem potvrzujícím, že je možné najít �ešení 
vyhovující všem zú�astn�ným. Je to pouze o chuti, �i nechuti, spolupracovat. Ze strany sv�telných technik� padla již 
�ada nabídek. Z nepochopitelných d�vod� nevyslyšených.  

 

Literatura a odkazy: 
1. Šverdík, M., Proti sv�tlu bojujeme jako lvi, Mladá fronta DNES, regionální mutace st�ední Morava, str. 3, 

12.04.2007 

2. Návrh provád�cího p�edpisu dle § 55 zákona 86/2002 Sb. (zákona o ovzduší, dále jen Zákon) (tj. návrh Na�ízení 
vlády �R), �tvrtá verze, listopad 2002 http://svetlo.astro.cz/zakon/v4_zo_s.html 
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3. Návrh v.IIIa Na�ízení vlády ze dne ... 2003, kterým se stanoví místa a prostory, kde nesmí docházet k výskytu 
sv�telného zne�išt�ní, a další pravidla pro snižování sv�telného zne�išt�ní, 
http://amper.ped.muni.cz/jenik/light/zakon_oo/mzp/v10_zo_sv.htm (Poznámka autora, jedná se ve skute�nosti o 
desátou verzi – viz ono „…/v10…“ v odkazu)  

4. Cena za ploché sklo, http://www.dql.cz/texty/cena.htm 

5. Kotek, J., Maixner, T., Muchová, A., „Temné“ nebe nad Pet�ínem, www.darksky.cz; 
http://www.dql.cz/texty/petrin2.htm 

6. Zákon �. 22/1997 Sb o technických  požadavcích  na  výrobky a o zm�n� a dopln�ní n�kterých zákon� 

7. Hollan, J., Vliv no�ního svícení na zdraví (poznámky hlavn� dle první sv�tové konference konané v kv�tnu na 
universit� v Kolín� nad Rýnem) p�edneseno na 21. Kursu osv�tlovací techniky 16. �íjna 2002 v Morávce 

8. Apletauer, T., Sv�tlo nám krade hv�zdy i zdraví, �as. 21. století, 21. 10. 2003 
http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2003102124 

9. Stránky skupiny Rušivé sv�tlo p�i �NK CIE – www.darksky.cz 

10. Stránky �AS (�eská astronomická spole�nost) v�nované ru 

 

Zdvihací technika pro ve�ejné osv�tlení  

Zbyn�k Tomášek, Rothlehner s.r.o. 

Údržba ve�ejného osv�tlení, dopravní signalizace a podobných technických za�ízení umíst�ných ve výškách, je 
typickou prací provád�nou pomocí pohyblivých pracovních plošin. Všichni zde p�ítomní jste v této branži velmi 
zkušení a pokusím se proto hovo�it cílen�  o problematice této �innosti. 

V�tšina provozovatel� již pochopila náro�nost a nebezpe�í spojená s provád�ním prací ve výškách a vyhledává proto 
moderní, rychlou a bezpe�nou techniku.šivému sv�tlu (a odtud je možné se dostat dále na neskute�né množství 
aktivistických materiál�) http://www.astro.cz/znecisteni/ 

Pro �asov�  krátké zakázky s �etnými p�esuny a pro práce na komunikacích, kde je d�ležitá co nejmenší ší�ka 
jakéhokoli za�ízení v pracovní pozici a jeho rychlé ustavování, jsou vhodné plošiny umíst�né na podvozcích 
nákladních automobil�. Jsou tedy nezastupitelné zejména p�i údržb� ve�ejného osv�tlení. 

Výb�r a hmotnosti podvozk� 
Nástavby s výškou obvyklou pro údržbu osv�tlení lze úsp�šn� montovat na automobily s celkovou hmotností do    
3,5 t. Díky tomu je možné využít pro obsluhu �idi�e skupiny „B“ a podstatn� snížit po�izovací i následné provozní 
náklady. Bohužel neustálé zvyšování požadavk� zákazník� nutí výrobce plošin montovat na 3,5 t podvozky stále 
vyšší nástavby, a�koli výrobci podvozk� neustále zvyšují jejich hmotnosti. Posledním p�ípadem je náb�h motor� 
EURO 4. V�tšina výrobc� sou�asn� s náb�hem zvýšila hmotnost podvozk�, zv�tšila rozm�r kabin a n�kte�í dokonce 
zakázali vstup do kabiny, která je na op�rách vyzdvižena ve výšce.  Výrobci plošin sice nabízí za�ízení s výškou až 
25 m, ale v pr�m�ru lze konstatovat že p�i sou�asném stavu techniky u nástaveb vyšších než 17, 18 m bude                    
3,5 tunový podvozek na hranici nosnosti, nebo minimáln� nezbude užite�né zatížení pro náklad. Výjimku tvo�í 
pouze hliníkové konstrukce. V této váhové kategorii nelze prakticky použít podvozek 4x4.  

Dob�e zvažte pot�ebu použití 3,5 tunových podvozk�. Leh�í podvozek bude mít širší zástavbu a možná i menší 
nosnost v koši. B�žn� m�že dojít k p�etížení jedné z náprav. Zatajené p�etížení je u �ady dodavatel� stále reálné.  

V kategorii podvozk� N1 do 3,5 t jsou vhodné podvozky Nissan ,MB, VW, Renault, Iveco, Ford, Pegueot. V�tšina 
z uvedených má k dispozici i ucelenou �adu podvozk� v kategorii N2 do 7,5t. N�kte�í výrobci však nezajišAují 
výstupy pro pomocný náhon, nebo nepovolují vstup do kabiny, když je op�rami zvednuta do výše. Pouze n�kte�í 
jsou schopni nabídnout na p�ání dvoumístné provedení kabin, což �áste�n� �eší váhový problém. 

Podvozky 4x4 vhodné pro plošiny jsou vždy o jednu váhovou kategorii vyšší. Vhodné podvozky N2 4x4 jsou MB 
Vario, SCAM, FUMO, Boucher, Reform.   
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Nemén� d�ležitý je výb�r vhodného typu plošiny 
Pro výškové práce provád�né na  komunikacích, lze použít r�zné typy výložník�: 

1. Kloubové plošiny ( p�íkladem jsou všem známé MP 13 a MP16 ) V�tšina výrobc� od jejich výroby pro 
jejich nevýhody již odstoupila. Klasické kloubové plošiny se používají p�i údržb� vysokého nap�tí, kde 
se využívá délka ramene jako izolovaný díl. 

2. Teleskopické plošiny 

 Vícedílné teleskopy jsou nejb�žn�ji používaná za�ízení  pro údržbu ve�ejného osv�tlení. Jsou technicky jednoduché, 
lehce ovladatelné a pom�rn� levné. 

1. Teleskopické plošiny s JIB ramenem ( ramenem koše ):     
 V�tší variabilita avšak na úkor vyšší hmotnosti a vyšší ceny. 

2. Kloubov� - teleskopické plošiny ( Pantel ):      
 Velmi dobré zkušenosti s pom�rem možného využití, hmotnosti, technických parametr� a ceny. 

3. Dvojité kloubové rameno s teleskopem ( PX ):      
 Vynikající vlastnosti jsou využitelné spíš ve stavebnictví a úklidu. 

4. Výložníky umíst�né na dodávkových vozidlech:       
 V Evrop� velmi obvyklé a frekventované za�ízení. Není vhodné pro náro�né terény s velkými 
sklony. Pracovní výšky do cca 17 m.   

 
Nástavba pracovní plošiny na podvozku je velmi složité za�ízení. P�i specifikaci se nesoust�e�te pouze na podvozek 

ale jednejte vždy i s dodavateli plošiny. 
Výrobci dodávají pro komunální pot�eby širokou paletu nástaveb plošin s r�znými typy výložník� a volitelnými typy 
op�r s ocelovými, hliníkovými nebo plastovými koši nap�íklad i speciáln� upravenými  pro pro�ezávání strom�.  

V nabídce jsou zahrnuty plošiny s jednoduchými nebo dvojitými izolacemi pro použití v blízkosti elektrických �i 
trak�ních vedení, dále také snímatelné plošiny, jejichž podvozky m�že využít majitel b�hem n�kolika minut 
k p�eprav� náklad�, �i jako nosi�e dalšího komunálního ná�adí. B�žn� dodávané jsou i r�zné typy výstražných ramp 
a osv�tlení, síAové �i akumulátorové pohony nástaveb, vyprošAovací háky, hliníkové nájezdové klíny na chodníky a 
desítky dalších drobných dovybavení. 

Dodavateli za�ízení poskytn�te dostatek �asu k jeho výrob�.  

 

Technologické zpracování 
Naše spole�nost nabízí kvalitní dílenské zpracování, jehož standardní sou�ástí je nap�íklad zinkování rám�, použití 
velkoplošných hliníkových plech� upev�ovaných lepením a voskování podvozkových �ástí. Nemén� d�ležitá je i 
spolupráce zákazníka p�i stavb�, kdy podle svých pot�eb a zvyklostí ur�uje rozmíst�ní ovládacích prvk�, tvary a 
rozm�ry sk�íní, schod�, zábradlí �i �asto požadované upevn�ní p�epravovaných sloup�.  

 

 Biologické oleje 
Spole�nost Rothlehner zavedla ucelený systém pln�ní všech typ� za�ízení pln� syntetickým biologicky 
odbouratelným olejem Panolin. Na p�ání m�že být kterékoli za�ízení vybaveno celoživotní náplní Biooleje s  
�išt�ním a ov��ováním kvality v pravidelných intervalech. Dodaný a udržovaný certifikát zjednodušuje zákazníkovi 
jednání s ú�ady p�i p�ípadných ekologických haváriích. 

Vedle plošin firmy ELTODO je bioolej Panolin použit i v plošin� Služeb m�sta Pardubice. Jedná se o nad�asové 
rozhodnutí obou t�chto spole�ností. 

Montáž Mini DaT� 
Na p�ání montujeme do všech typ� stroj� elektronické záznamové za�ízení, které ukládá nebo pomocí SMS 
automaticky odesílá denní hlášení o provozních údajích stroje. 

M�žete zp�tn� kontrolovat každý pohyb plošiny, každé nastartování podvozku, zapatkování, nebo i p�etížení atd. 
Provádíme školení obsluh a vystavujeme pr�kazy obsluhovatel� dle platné vyhlášky 197/92.  

Sou�asn� jsme  získali certifikát mezinárodní organizace IPAF k provád�ní školení obsluh a vystavování 
mezinárodn� uznávané PAL karty pro vyškolené obsluhy. 
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Uv�domte si jako provozovatelé vyhrazených zdvihacích za�ízení svoji právní zodpov�dnost za vytipování rizik a 
dodržování opat�ení na jejich odstran�ní, nebo minimalizaci.   
Provádíme servis a pravidelné prohlídky více než 1 100 prodaných plošin ze dvou st�edisek prost�ednictvím 20 
servisních technik�. 

ZajišAujeme financování zákaznických projekt� sjednáním leasingu nebo úv�ru. 

Provádíme bezplatné poradenství v oblasti vytipování vhodných za�ízení a technologií. 

Mimo b�žných dodávek nástaveb na nákladních automobilech a p�ív�sných plošin rozši�uje  a sm��uje naše 
spole�nost svoji �innost tak, aby splnila nejen dnes již velmi náro�né  požadavky zákazník�, ale i nastupující 
legislativy EU.   

Širší sortiment nabízených výrobk� a více informací o spole�nosti ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. naleznete 
na www.rothlehner.cz 

 

  

Vývoj v architekturním osv�tlení   

Ing. Petr Žák, PhD, ETNA s.r.o. 

Vývoj v této oblasti je možno roz�lenit v samotném p�ístupu k �ešení t�chto úkol� a vývoj v technických prost�edk�, 
které nám výrobci nabízejí pro pln�ní našich p�edstav a po�adavk�. 

1) Vývoj v oblasti projektování 

- zp�sob chápání architekturního osv�tlení (definování vize; otázky: zda?, pro�?, jak? �ím?) 
- komplexní p�ístup (rozsah �ešené problematiky) 
- koncep�ní p�ístup (struktura �ešené problematiky) 
- mezioborová spolupráce a komunikace 

2)  Vývoj v oblasti  technických prost�edk�  

- sv�telné zdroje 
- svítidla  
- �ídicí systémy 

 
 

ad 1)   VÝVOJ V OBLASTI PROJEKTOVÁNÍ  
Studie osv�tleníCíl:   Popis p�edstavy o podob� prostoru a jeho osv�tlení a stanovení souboru pravidel a 
parametr� pro projekt osv�tlení •Základní idea 

- p�edstava o atmosfé�e a p�sobení prostoru na základ� komunikace 

- písemný, grafický popis 

• Koncept osv�tlení 

- souvisí s aplika�ní oblastí a vychází ze základní myšlenky. Nap�. architekturní osv�tlení (osv�tlení z 
dálky / z blízka), osv�tlení výstavních prostor� – osv�tlení difúzní (celkové) / scénické (sm�rové) 

• Definice parametr� a jejich hodnot 

- definice pravidel (oblasti použití svítidel, max. rozte�e svítidel…)   

- definice veli�in a jejich hodnot – E, L, r, UGR, Esc, S 

 



���������	ABCD	E	F	����	

	

 23

Komplexní p�ístup  
K návrhu architekturního osv�tlení je t�eba brát úvahu urbanismus lokality, stávající �i navrhované ve�ejné osv�tlení, 
funkce objektu, význam objektu a �adu dalších navazujících parametr�. 

 

 

 

Koncep�ní p�ístup  
M�l by vycházet ze základní ideje a spl�ovat požadavky jak po komplexní stránce, tak po stránce sv�teln� technické 

  
 

Projekt osv�tlení 
Cíl:   Na základ� využití informací ze studie osv�tlení, návrh kone�né podoby osv�tlovací soustavy  
•Volba typu osv�tlovací soustavy 

- typ – p�ímá, nep�ímá, smíšena 

- rozmíst�ní a upevn�ní soustavy 

- vizuální vzhled 

• Volba sv�telného zdroje 

- využití a funkce osv�tlovací soustavy (barva sv�tla) 

- �asový režim 

• Volba svítidel 

- dle typu osv�tlovací soustavy a sv�telného  zdroje, vyza�ovací charakteristika 

•Volba typu osv�tlovací soustava 

- typ – p�ímá, nep�ímá, smíšena 

- rozmíst�ní a upevn�ní soustavy 

- vizuální vzhled
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Podklady pro �ešení architekturního osv�tlení: 
Je t�eba si ve fázi p�edprojektové p�ípravy �i ideového návrhu uv�domit, že �lov�k, (uživatel) �i �lov�k (tv�rce), 
architekturní osv�tlení a okolí se vzájemn� ovliv�ují. 

OKOLÍ 

                                                                                               
                                               VEDLEJŠÍ VLIVY OSV	TLENÍ NA OKOLÍ 

 

OSV�TLENÍ 

 
     POŽADAVKY NA OSV	TLENÍ PRO UŽIVATELE   

 

�LOV�K 

 

Doporu�ené publikace: 

1) CIE 94/1993 – Guide for floodlighting 

2) CIE 150/2003 – Guide on the limitation of the effects of obtrusive light from outdoor lighting installations 

 

ad 2    VÝVOJ V OBLASTI TECHNICKÝCH ZA�ÍZENÍ  
Sv�telné zdroje: 

Sodíkové vysokotlaké výbojky  

- nezaznamenaly v posledních letech p�evratný technický vývoj, p�íkon 35 – 600 W, vysoký m�rný 
výkon 

Halogenidové výbojky: 

- výkonový rozsah: 20W – 2 kW 

- keramické ho�áky (barevná stabilita) 

Sv�tlo emitující diody: 

- m�rný výkon až 85 lm/W (CREE), laboratorn�  

- 150lm/W (Nichia) 

- doba života 30 000 -50 000 h  

- index podání barev 70 - 80 

V posledních letech zaznamenávají LED prudký technický rozvoj. Týká se to p�edevším zvyšování m�rného výkonu, 
rozši�ování barevné škály vývoj modul� a tím i možností aplikací. 

 Pro ilustraci uvádím historický vývoj LED: 

1967  barevná (�ervená) dioda (GaAs + LaF3YbEr), použití pro indika�ní ú�ely  

1973   žluto-zelená LED 

1975   žlutá LED 

1978   �ervená LED s vysokým jasem 

1993 modrá dioda (fy. Nichia) 

1996  bílá dioda (modrá LED + luminofor YAG - ) 

2001  bílá dioda (UV LED + luminofor) 

2006  do výroby zavedeny LED s m�rným výkonem 95 lm/W (CREE)  

2006  laboratorn� dosaženo 150 lm/W (Nichia) 
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SVÍTIDLA A SV�TLOMETY 
 

Sv�tlomety, velký výkon 
 

                 Ilustra�ní vyobrazení typ� sv�tlomet� 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustra�ní vyobrazení aplikací 

 
Použití: Osv�tlení velkých ploch a celk�, výrazné architektonické detaily, velké vzdálenostiSv�telné zdroje: 
Sodíkové vysokotlaké výbojky, halogenidové výbojky, LED 

 

 

Sv�tlomety, malý výkon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustra�ní vyobrazení                               Možnosti využití t�chto sv�tlomet� sv�tlometu malého výkonu s LED 
Použití:  Malé architektonické detaily, zele� a drobná architektura, malé vzdálenosti 

Sv�telné zdroje: Sodíkové vysokotlaké výbojky, halogenidové výbojky, LED 
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Lineární svítidla  
 

 

 Ilustra�ní vyobrazení typ� svítidel    Aplika�ní možnosti t�chto svítidel 
Použití: Osv�tlení horizontálních prvk� staveb, liniových �ástí 

Sv�telné zdroje:  Zá�ivky T5, T8, Xe, LED 

 

Zemní svítidla 
 
P�íklady aplikací zemních svítidel 

 
Použití: Osv�tlení spodních �ástí budov, 
vertikálních prvk�, zelen�, sochy, 
zvýrazn�ní detail� 

Sv�telné zdroje: M.H., HST, SDW-T, 
Hal, LED 

 

 

 

P�íklad z praxe 
Pardubice se za�adily k m�st�m, které se snaží architekturní osv�tlení z�izovat podle uvedených zásad a provád�jí  
koncep�ní �ešení venkovního osv�tlení. Na následujících obrázcích jsou ilustrovány výsledky. 

 

 
 

Celkové osv�tlení Perštýnského nám�stí                                     Architekturní osv�tlení rekonstruovaného zámku
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Osv�tlení pozemních komunikací podle evropské normy 

Ing. Jaroslav Kotek, ANODA, s.r.o. 

Úvod 

Do soustavy �eských technických norem byly k datu 1. 4. 2007 v plném rozsahu zavedeny evropské p�edpisy [1], 
[2], [3] a [4], a to ve form� následujících norem pro osv�tlení pozemních komunikací:  

�SN CEN/TR 13201-1  Osv�tlení pozemních komunikací - �ást 1: Výb�r t�íd osv�tlení [5] 

�SN EN 13201-2 Osv�tlení pozemních komunikací - �ást 2: Požadavky [6] 

�SN EN 13201-3 Osv�tlení pozemních komunikací - �ást 3: Výpo�et [7] 

�SN EN 13201-4 Osv�tlení pozemních komunikací - �ást 4: Metody m��ení [8] 

Ke stejnému datu byly v plném rozsahu zrušeny staré normy pro ve�ejné osv�tlení [9], [10] a [11].  

Tento p�ísp�vek je v�nován p�edevším vybraným �ástem �eských národních p�íloh k normám [5] a [6], jimiž bylo 
v �eské republice dopln�no zn�ní originálních evropských p�edpis� [1] a [2].  

Regulace osv�tlení dle �SN CEN/TR 13201-1 

Pravidla pro regulaci osv�tlení pozemních komunikací uvedená v 6.1.3 jsou up�esn�na v NA.2. 

Dochází-li v pr�b�hu noci k významných zm�nám intenzity dopravy a/nebo jasu, doporu�uje se použití vhodných 
prost�edk� ke snížení hladiny osv�tlení a tím spot�eby energie. P�i regulaci osv�tlení je t�eba zachovat rovnom�rnost 
osv�tlení. Snížení hladiny osv�tlení má být podloženo analýzou zm�n intenzity provozu na uvažované pozemní 
komunikaci (rozborem pr�m�rných hodinových intenzit provozu) a/nebo zm�n jasu okolí, v pr�b�hu noci (v období 
provozu osv�tlení). P�ipouští se snížení hladiny osv�tlení až o 50 % jmenovité hladiny osv�tlení (pr�m�rné hodnoty 
udržovaného jasu nebo udržované osv�tlenosti), odpovídající p�íslušné t�íd� osv�tlení. V p�ípad� extrémního snížení 
intenzity dopravy je možno hladinu osv�tlení snížit až o 75 % jmenovité hladiny osv�tlení. Snížení osv�tlení o více 
než 50 % jmenovité hladiny osv�tlení musí být podloženo analýzou zm�n intenzity provozu na uvažované pozemní 
komunikaci a schváleno p�íslušným silni�ním správním ú�adem. 

V p�ípad� pozemních komunikací se zvýšeným rizikem kriminality a/nebo nehodovosti v no�ních hodinách se 
regulace osv�tlení nedoporu�uje. 

Z uvedeného vyplývá, že se v b�žných p�ípadech doporu�uje regulace osv�tlení pozemních komunikací až o 50 % 
jmenovité hladiny osv�tlení (v pr�b�hu noci obvykle dochází k významným zm�nám intenzity dopravy a/nebo jasu 
okolí) a že není dovolena regulace osv�tlení vypínáním sv�telných míst (nebyla by zachována rovnom�rnost 
osv�tlení). 

Volba udržovacího �initele dle �SN EN 13201-2 

Norma [6] se problematikou volby udržovacího �initele nezabývá. Vzhledem k velkému významu správného 
p�ístupu ke stanovení udržovacího �initele jsou p�íslušná pravidla uvedena v NA.1. 

Pro stanovení udržovacího �initele se doporu�uje využít údaje výrobce použitých sv�telných zdroj� a svítidel, nebo 
dokument [12], který mimo jiné uvádí údaje o poklesu sv�telné ú�innosti osv�tlovacích soustav zne�išt�ním svítidel 
ve venkovním prost�edí (v závislosti na stupni ochrany optických �ástí svítidel p�ed vnikáním cizích p�edm�t� - 
tabulka NA.1) a údaje o poklesu sv�telné ú�innosti osv�tlovacích soustav vlivem stárnutí sv�telných zdroj� (tabulka 
NA.2). 
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Spínání ve�ejného osv�tlení dle �SN EN 13201-2 
Norma [6] se problematikou spínání osv�tlení pozemních komunikací nezabývá. Vzhledem k velkému významu 
správného p�ístupu ke stanovení okamžiku zapnutí a vypnutí osv�tlení jsou p�íslušná pravidla uvedena v NA.2, 
nap�.: 

• Doba provozu osv�tlení pozemních komunikací má vycházet z požadavku zajistit uživatel�m pozemních 
komunikací dostate�nou viditelnost i v dob� od soumraku do svítání. Kratší doba provozu zvyšuje 
nebezpe�í vzniku nehod a úraz�, delší doba provozu zvyšuje provozní náklady na osv�tlení.  

• P�ednostn� se doporu�uje spínat osv�tlení pozemních komunikací pomocí fotobu�ky a respektovat zastín�ní 
pozemních komunikací okolní zástavbou a ve�ejnou zelení. Hodnoty osv�tlenosti nezastín�né vodorovné 
roviny denním osv�tlením, rozhodné pro spínání um�lého osv�tlení pozemních komunikací, jsou uvedeny 
v tabulce NA.3.  

• V p�ípad� spínání osv�tlení pozemních komunikací pomocí spínacích hodin musí být doba provozu 
osv�tlení stanovena �asovým plánem na základ� výsledk� dlouhodobého sledování zm�n denní vodorovné 
osv�tlenosti v dané lokalit� v pr�b�hu roku v období soumraku a svítání. Doporu�uje se využít souvislosti 
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denní osv�tlenosti s hloubkou slunce pod obzorem. I v tomto p�ípad� se p�i stanovení �as� spínání osv�tlení 
odvozují na základ� hodnot osv�tlenosti nezastín�né vodorovné roviny uvedených v tabulce NA.3. 

• Osv�tlení pozemních komunikací má být spínáno tak, aby v období spínání osv�tlení hodnota pr�m�rné 
osv�tlenosti povrchu komunikace (denním osv�tlením) neklesla pod hodnotu odpovídající p�íslušné t�íd� 
osv�tlení p�i�azené dané komunikaci. 

• Místní osv�tlení p�echod� pro chodce s pozitivním kontrastem se doporu�uje ovládat samostatn� tak, aby 
mohlo být zapínáno d�íve a vypínáno pozd�ji než hlavní osv�tlení komunikace. 

 
 

Adapta�ní pásma dle �SN EN 13201-2 
Norma [6] se problematikou z�izování adapta�ních pásem na pozemních komunikacích nezabývá. P�íslušná pravidla, 
vycházející z normy [9], jsou uvedena v NA.3:  

• Adapta�ní pásma se z�izují na komunikacích zat�íd�ných do t�íd osv�tlení ME a MEW s udržovanou 
hodnotou pr�m�rného jasu v�tší než 0,75 cd.m-2.  

• Adapta�ní pásma se �eší postupným p�echodem na nižší hladinu osv�tlení p�i zachování montážní výšky 
svítidel a rovnom�rnosti osv�tlení. Nejmenší délky díl�ích adapta�ních úsek� jsou uvedeny v následující 
tabulce NA.4.  

 

 
 

 

 

Osv�tlení p�echod� pro chodce dle �SN EN 13201-2 

Zp�sob osv�tlení p�echod� pro chodce je prvkem ovliv�ujícím úrove� bezpe�nosti chodc�. V minulosti bylo b�žné 
p�echody pro chodce osv�tlovat osv�tlením s negativním kontrastem. V posledních letech se stále �ast�ji setkáváme 
s požadavkem na zvýšení bezpe�nosti chodc�. Ke zvýšení bezpe�nosti chodc� na p�echodech lze mimo jiné p�isp�t 
místním osv�tlením p�echod� pro chodce s pozitivním kontrastem.  
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Osv�tlení p�echod� pro chodce s pozitivním kontrastem je slovn� specifikováno v p�íloze B normy [6]. Má-li být 
dosaženo pozitivního kontrastu, musí být p�edevším zajišt�na odpovídající sm�rovost osv�tlení, což znamená, že 
sv�telný tok musí p�icházet ze sm�ru p�ijížd�jících vozidel. Místní osv�tlení má zajistit dostate�né osv�tlení chodc� 
ze strany p�ijížd�jících vozidel v celé oblasti p�echodu, tedy i p�ed vstupem chodce do jízdní dráhy (do jízdního 
pásu). Svislá osv�tlenost chodc� má být výrazn� v�tší než vodorovná osv�tlenost p�ilehlé komunikace zajišt�ná 
b�žnou osv�tlovací soustavou komunikace. Osv�tlení omezené na oblast p�echodu pro chodce a na úzký pás kolem 
n�j má za úkol vyvolat divadelní efekt a pomoci upoutat pozornost �idi�� p�ijížd�jících vozidel. K dosažení 
požadované sm�rovosti osv�tlení je vhodné použít svítidla s asymetrickým rozložením svítivosti. V NA.7.1.1 se 
uvádí, že v p�ípad� pot�eby zvýšení bezpe�nosti chodc� na p�echodu se aplikuje místní osv�tlení p�echodu s 
pozitivním kontrastem chodce v��i pozadí (sv�tlý chodec v��i relativn� tmavému pozadí). Ze sv�teln� technického 
výpo�tu, pro použitý typ svítidla s asymetrickou vyza�ovací charakteristikou, vyplyne umíst�ní svítidla, jeho 
vzdálenost a od p�echodu a p�esah v (obrázek NA.1). Projekt a provedení místního osv�tlení musí vycházet 
z individuálního posouzení každého konkrétního p�ípadu. Geometrické umíst�ní svítidla se m�že zna�n� lišit 
v závislosti na délce a ší�ce p�echodu a na rozložení svítivosti daného svítidla. Osv�tlení p�echod� lze zvýraznit i 
odlišnou barvou sv�tla (v p�ípad� osv�tlení komunikace vysokotlakými sodíkovými výbojkami se doporu�uje použití 
halogenidových výbojek).  

Norma nespecifikuje konkrétní požadavky na hladinu osv�tlení. Uvádí, že kvalitativní požadavky na osv�tlení 
p�echod� po dohod� stanoví p�íslušný správce ve�ejného osv�tlení.  

P�íklad rozmíst�ní svítidel místního osv�tlení p�echodu pro chodce s pozitivním kontrastem (na komunikaci 
s obousm�rným provozem) je uveden na obrázku NA.1. 

 

 
Z výše uvedeného vyplývá, že �idi�e p�ijížd�jícího k p�echodu je na blížící se místo, kde hrozí riziko kolize 
s chodcem, možno upozornit vytvo�ením divadelního efektu. K tomuto opat�ení je možno p�ipojit i další, k nimž 
pat�í nap�. levné �ešení, spo�ívající v použití svítidel se svíticími boky (nap�. rozší�ených svítidel „Zebra“ firmy 
Schréder) nebo dodate�ná montáž st�ídav� blikajících dvojic žlutých dopravn� signaliza�ních sv�tel. Výhodou 
uvedených dalších optických opat�ení je to, že díky montážní výšce kolem šesti metr� nad povrchem komunikace na 
kritické místo upozor�ují již ve velkém odstupu p�ed p�echodem, a to i v p�ípadech komunikací s výškovými 
oblouky, kdy divadelní efekt, vytvo�ený p�ídavnými svítidly místního osv�tlení, nemusí být patrný v dostate�ném 
p�edstihu. Nechceme-li instalovat uvedené st�ídav� blikající dvojice žlutých dopravn� signaliza�ních sv�tel (nebo 
jiná samostatná za�ízení pro optickou signalizaci), lze, v porovnání se svítidly s plochým optickým krytem ve 
vodorovné poloze, považovat za vhodn�jší použití zmín�ných svítidel se svíticími boky, které plní úlohu signalizace 
blížícího se nebezpe�í. 

 

 

 

Osv�tlení p�echod� pro chodce s negativním kontrastem se používá v p�ípadech, kdy je dosta�ující zajišt�ní 
b�žné bezpe�nosti chodc�, lze-li v míst� p�echodu pro chodce zajistit dostate�n� velkou úrove� jasu a dostate�n� 
velký negativní kontrast vhodným umíst�ním b�žných svítidel pro osv�tlení pozemních komunikací. Pravidla platná 
pro tento energeticky úsporný zp�sob osv�tlení (p�evzatá z normy [9]) jsou uvedena v NA.7.1.2. Svítidla se umisAují 
tak, aby zajistila co nejv�tší negativní kontrast chodce v��i pozadí (tmavá silueta chodce v��i sv�tlému pozadí). 
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Proto se svítidla nemají umisAovat t�sn� k p�echodu nebo nad n�j. Na komunikacích s obousm�rným provozem se 
sv�telná místa pro rozlišení chodce p�i negativním kontrastu se doporu�ují rozmístit podle obrázku NA.2. 

 

 
 

Osv�tlení sm�rových oblouk� a k�ižovatek dle �SN EN 13201-2 

Pravidla pro rozmíst�ní svítidel pro osv�tlení sm�rových oblouk� a k�ižovatek, p�evzatá z normy [9], jsou uvedena v 
NA.7.2 a NA.7.3. P�íklady uspo�ádání svítidel jsou uvedeny na obrázcích NA.3 a NA.5.  

 

 
Záv�r 

Od 1. 4. 2007 u nás za�al platit kompletní soubor nových �eských technických norem pro osv�tlení pozemních 
komunikací ([5], [6], [7] a [8] a sou�asn� byly zrušeny staré normy [9], [10] a [11]. N�které požadavky starých 
norem byly po aktualizaci zapracovány do národních p�íloh nových norem. 
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NÁRODNÍ KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ Ú �ASTÍ 

SV�TLO 2007 
Ostrava, VŠB -  Technická univerzita Ostrava 

Nová aula 10. – 12. 9. 2007 
 

Akce z oboru sv�tlo a osv�tlování se všemi souvisejícími disciplínami po�ádané pod záštitou VŠB TU Ostrava, 
�SO Ostrava a dalších spolupracujících subjekt� pat�í k nejvýznamn�jším akcím v oboru. A� již se jedná o 
Kurzy, Konference, Seminá�e, zkrátka akce které jsou sepjaty se jménem profesora Ing. Karla Sokanského 
CSc.  

Jako po�adatelé této Národní konference byli uvedeni Vysoká škola bá�ská -Technická univerzita Ostrava, 
Fakulta elektrotechniky a informatiky, �eská spole�nost pro osv�tlování, regionální skupina Ostrava a konala 
se v d�stojných prostorách Nové auly Ostravské technické univerzity. Doprovodnou akcí konference byla 
výstava sv�telné techniky. 

Úvodní projevy pronesli akademi�tí hodnostá�i univerzity, �SO a hosté ze Slovenské republiky. 

V našich Zpravodajích v�nujeme t�mto akcím vždy prostor, protože ne všichni �lenové SRVO se jich mohou 
zú�astnit a zazní zde mnoho p�ísp�vk�, referát� a p�ednášek z oblasti ve�ejného osv�tlení a dalších aktuálních 
problém�, týkajících se osv�tlení, které zaujmou nejširší �lenskou základnu SRVO. 

Ostatn�: informací nikdy není dost . 

V tomto Zpravodaji otiskujeme úvodní slovo odborného garanta uvedené ve Sborníku p�ednášek ke konferen-
ci, seznam p�ednášek uvedených ve Sborníku, v�tšinou se spojením na autory. Pokud by m�l n�kdo zájem o 
jiné, než zde uvedené p�ísp�vky, je možno se spojit p�ímo s autory.  

Z rozsáhlého programu jsme vybrali referáty související s problematikou ve�ejného osv�tlení, referáty �len� 
SRVO a prostor jsme v�novali i problematice LED. Po úvodním nadšení t�mito zdroji, kdy byly p�ebírány 
v�tšinou technické parametry udávané výrobci, se objevuje �ada prací, která tyto zdroje hodnotí na základ� 
m��ení a vyvrací n�které zažité mýty.  Uvádíme také referát, týkající se problematiky rušivého sv�tla, která je 
v naší spole�nosti hojn� diskutována. 

 

Slovo odborného garanta Národní konference 
Konference SV�TLO 2007 navazuje na plejádu konferencí mezinárodního charakteru po�ádaných �eskou spo-
le�ností pro osv�tlování. První z nich se konala v Brn� v roce 1994. Dochází zde tak�ka k pravidelnému st�ídání 
mezi Brnem,Ostravou, ale také mezi �eskou a Slovenskou republikou a dohodli jsme se, že budeme st�ídat i 
konference téhož charakteru s takzvanou Vyšegrádskou �ty�kou.Zam��ení konference je tradi�ní a v podstat� ho 
pojme jedno heslo „Vše o sv�tle“.Nicmén� konference samoz�ejm� zam��ení má a d�lí se podle tohoto zam��ení 
do n�kolika odborných sekcí. 

Hygiena – sekce se zam��uje p�edevším na p�edávání informací mezi pracovníky hygienických stanic, zdravot-
ních ústav� a projektanty. 

Vnit �ní osv�tlení – sekce poslední dobou �eší p�edevším problémy se zvyšujícími se nároky na bezpe�nost a 
nízkou spot�ebu vnit�ního osv�tlení 

Venkovní osv�tlení – s p�echodem na nové evropské normy v oblasti venkovního osv�tlování je tato sekce ob-
sazována nejen elektroprojektanty, ale také zástupci m�sta obcí resp. firem zabezpe�ujících p�enesenou správu 
VO. 

Elektro – sekce se snaží skloubit zrakové požadavky s energetickými nároky a vlastní elektroinstalací sv�tel-
ných rozvod�. 

Rušivé sv�tlo a automobilové osv�tlení – nová sekce zašti�uje rozvíjející se sv�telné disciplíny a to nejen v 
regionu Ostravska, ale i v rámci celé �R. To znamená, že se snaží p�iblížit výzkumy v oblasti rušivého sv�tla a v 
oblasti automobilového osv�tlení. 

Za po�adatele konference p�eji všem ú�astník�m mnoho odborných i spole�enských zážitk�. 

P�edseda �SO RS Ostrava 

Prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. 
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Ing. P. Klva� 

ZKOUŠKY A TESTY SV�TLOMETC A SVÍTILEN PRO TYPOVÉ SCHVÁLENÍ (HOMOLOGACE)  

Ing. M. Kocián, Autopal, mkocian@visteon.cz 

NUMERICKÉ MODELOVANIE RUŠIVÉHO SVETLA V PRÍMESTSKÝCH A MIMOMESTSKÝCH OB-
LASTIACH  

M. Kocifaj, PhD, ÚSA SAV, kocifaj@savba.sk 

OSV�TLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ PODLE EVROPSKÉ NORMY  

Ing. J. Kotek, ANODA, kotekj@centrum.cz 

VPLIV KOMPAKTNÝCH ŽIARIVIEK NA SIE A  

Ing. F.KrasBan, STU Bratislava, frantisek.krasnan@stuba.sk 

NÁVRH ZRKADLOVÉHO GONIOFOTOMETRA  

Ing. F.KrasBan, STU Bratislava, frantisek.krasnan@stuba.sk 

AUTOMOBILOVÝ SV�TLOMET V DOPRAV�  

Ing. K. Kutal, VSB TU Ostrava, kutal@email.cz 

OSV�TLENÍ KANCELÁ�Í - PROSKLENÁ KANCELÁ� S PC  

Ing. J.Lepší, ZU PlzeB, jana.lepsi@zuplzen.cz 

POSOUZENÍ SV�TELNÝCH VLASTNOSTÍ SVÍTIDEL  

Doc. Ing. Linda CSc, Z�U PlzeB, linda@kee.zcu.cz 

SDRUŽENÉ OSV�TLENÍ – �SN 36 0020  

Ing. T. Maixner, Siteco Lighting, t.maixner@siteco.cz 

ZPRÁVA O STAVU NEBE NAD NAŠÍ REPUBLIKOU  

Ing. T. Maixner, Siteco Lighting, t.maixner@siteco.cz 

PRCMYSLOVÁ SVÍTIDLA V PROVEDENÍ KOV – SKLO  

M. Marek, Vyrtych, marek@vyrtych.cz 

LED APPLICATION IN AUTOMOTIVE LIGHTING  

J. Martoch, M. Kropá�, J. Popelek, jmartoch@visteon.com 

PROBLEMATIKA ZÁLOŽNÍHO NAPÁJENÍ SV�TELNÝCH OBVODC V ADMINISTRATIVNÍCH CENT-
RECH  

E. Mgaya, T. Sýkora, J. Švec, J. Tlustý, Z. Müller, mgayae@fel.cvut.cz 

SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁRO�NOSTI P�I REKONSTRUKCÍCH SOUSTAV VO  

Ing. A. Muchová, PTD Muchova, muchova@ptdov.cz 

DIGIDIM ROUTER, NOVÉ SRDCE SYSTÉMU DIGIDIM  

J. Neduchal, DNA, neduchal@dna.cz 

INOVACE V �ÍZENÍ VNIT�NÍHO A VENKOVNÍHO OSV�TLENÍ ECOLUM EC4, DIGIDIM ROUTER  

J. Neduchal, DNA, neduchal@dna.cz 

M��ENÍ RUŠIVÉHO SV�TLA V AREÁLU VŠB – TU OSTRAVA POKRA�OVÁNÍ 

Ing. T. Novák PhD, VŠB TU Ostrava, tomas.novak1@vsb.cz 

VÝSTAVBA NOVÝCH OBJEKTC V PROLUKÁCH A DENNÍ OSV�TLENÍ  

Ing. P. Novotný, lightservis@volny.cz 

NOUZOVÉ SYSTÉMY S CENTRÁLNÍ BATERIÍ VYUŽITÍ LED TECHNOLOGIE  

Ing. I. Penn, Hormen, ipenn@hormen.cz 

ENERGETICKÉ RUŠENIE VÝBOJOVÝCH SVETELNÝCH ZDROJOV A ICH PREDRADNÍKOV  

Ing. M. Pípa, STU FEI Košice, marek.pipa@stuba.sk  

METODIKA HODNOCENÍ OSV�TLENÍ TUNELC  
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Doc. J. Plch, CSc, Sv�t technika Brno 

OSV�TLOVÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ  

Doc. J. Plch, CSc, Sv�t technika Brno 

TRENDY V OSV�TLOVÁNÍ  

Doc. J. Plch, CSc, Sv�t technika Brno 

MODEL SV�TLOVODU PRO OSV�TLENÍ SCHODIŠT�  

Doc. J. Plch, CSc, Sv�t technika Brno 

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE OSV�TLOVACÍCH SYSTÉMC S HALOGENIDOVÝMI VÝBOJKAMI  

Ing. J. Polínek, Akté, zlin@akte.cz 

M��ENÍ OSV�TLENÍ - CHYBY V PROTOKOLECH A V HODNOCENÍ OSV�TLENÍ  

Ing. J. Slezák, ZÚ Pardubice, jiri.slezak@uo.zupu.cz 

LEGISLATIVA V OBLASTI VE�EJNÉHO OSV�TLENÍ NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON 

Ing. P. Slivka, PTD Muchova, slivka@ptdov.cz 

ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA BUDOV A OSVETLENIE  

Prof. A. Smola, FEI STU Bratislava, alfonz.smola@stuba.sk 

ILUMINÁCIA HLAVNÉHO NÁMESTIA V BRATISLAVE  

Prof. A. Smola, FEI STU Bratislava, alfonz.smola@stuba.sk 

SLÁVNOSTNÁ ILUMINÁCIA VYBRANÝCH OBJEKTOV V TREN�ÍNE  

Prof. A. Smola, FEI STU Bratislava, alfonz.smola@stuba.sk 

NOVÉ ZPCSOBY ZVÝŠENÍ BEZPE�NOSTI SILNI�NÍHO PROVOZU NA P�ECHODECH  

Prof. K. Sokanský, VŠB TU Ostrava, Ing. T. Novák,Ing. Z. Žwak,  

RUŠIVÉ SV�TLO V �R  

Prof. K. Sokanský, VŠB TU Ostrava, Ing. T. Maixner, Siteco Lighting, t.maixner@siteco.cz 

PREZENTACE VÝPO�TC OSV�TLENÍ  

Ing. P. Stan�k, ASTRA 92, pavel.stanek@astra92.z 

SDRUŽENÉ OSV�TLENÍ V PRAXI  

Ing. P. Stupka, ZÚ PlzeB, pavel.stupka@zupplzen.cz 

SAKRÁLNE PAMIATKOVÉ OBJEKTY Z H	ADISKA OSVETLENIA A ELEKTROINŠTALÁCIE  

Ing. J. Španko CSc, Systém-projekt Bratislava, jaroslav.spanko@orangemail.sk 

LED A ICH ŽIVOTNOSA  

S. Tabišová, M Sc, STU Bratislava, sandra.tabisova@stuba.cz 

ZM�NY OSTRAVSKÉ �ÁSTI D47 V ROCE P�EDÁNÍ DO PROVOZU  

J. Vorá�ek, Ostravské kommunikace, voracek@okas.cz 

LED – VLASTNOSTI, TECHNOLOGIE  

Ing. J. Wittlich, Philips Lighting, jakub.wittlich@philips.com 

NOVÉ P�ÍSTUPY K NÁVRHU OSV�TLOVACÍCH SOUSTAV  

Ing. P. Žák, Etna, zak@etna.cz 

OKNO A JEHO PSYCHOLOGICKÁ ÚLOHA P�I OSV�TLOVÁNÍ  

Z. Židková, ZU Brno, zdenka.zidkova@zubrno.cz 

M��ENÍ JASC NA KOMUNIKACÍCH  

Ing. Z. Žwak, VŠB TU Ostrava, zdislav.zwak.fei@vsb.cz 
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První zkušenosti s m��ením no	ního osv�tlení oblohy a návrh mediáln� po-
užitelné stupnice „sv�telného zne	ist�ní“  
Tomáš Gráf 1, Zden�k Mikulášek 2 

1Hv�zdárna a planetárium Johanna Palisy, 2VŠB-Technická univerzita Ostrava Ústav teoretické 
fyziky a astrofyziky, P�írodov�decká fakulta Masarykovy univerzity, Brno, mikulas@physics.muni.cz, 
tomas.graf@vsb.cz 

M��ení množství rozptýleného sv�tla 
�ešitelský tým vyvinul a vyrobil za�ízení, které umožBuje prakticky kontinuální m��ení sv�telného toku, který 
p�ichází z tzv. horního poloprostoru v období nautické noci (doba, kdy je st�ed slune�ního kotou�e hloub�ji než 
12° pod obzorem). Kalibrovaný luxmetr umíst�ný na stabilním stanovišti (st�echa knihovny VŠB-TU) byl 
v provozu po dobu n�kolika m�síc� (kv�ten až srpen a poté �íjen až konec prosince 2006, leden a únor 2007) a 
m��ení byla provád�na každých 30 sekund. Technické parametry m��ící soupravy jsou podrobn�ji uvedeny 
v Novák (2006). 

Zpracování výsledk� 
Lze konstatovat, že v dob�, kdy m��ení probíhala, nedošlo v okolí m��ící soupravy k žádné výrazné zm�n� sv�-
telného výkonu ani konfigurace osv�tlovacích t�les, takže je m�žeme považovat za konstantní. Rozložení nam�-
�ených hodnot osv�tlení v jednotlivých nautických nocích vykazovalo vícemén� normální rozd�lení, proto jsme 
zvolili pro reprezentaci míry sv�telného zne�ist�ní v dané noci aritmetický pr�m�r všech nam��ených hodnot.  

Meteorologické prvky, nutná zjednodušení, hledání závislosti mezi nam��enými veli	inami 
Na za�átku a konci m��ení v pr�b�hu noci je patrný vliv osv�tlení zp�sobeného rozptylem slune�ního sv�tla 
v horních partiích zemské atmosféry, nicmén� b�hem nautické noci je již možné tento vliv zcela zanedbat. T�e-
baže sv�telný výkon okolních sv�telných soustav je dlouhodob� vícemén� konstantní, pozorujeme v osv�tlenosti 
jednotlivých nocí zjevné rozdíly, které jsou dány dalšími p�írodními �i um�lými vlivy. P�edevším se zde 
projevuje p�ísp�vek m�sí�ního sv�tla, jehož množství je v dané chvíli dáno aktuální fázi a polohu M�síce na 
obloze, dále pak aktuální stav atmosféry. Ten je popisován celou �adou tzv. meteorologických prvk�, z nichž 
jsme si jako nejd�ležit�jší vytipovali procento obla�nosti. V budoucnosti, kdy budeme mít k dispozici dostate�n� 
velké množství pozorovacího materiálu z n�kolika stanic v r�zných podmínkách, zamýšlíme prozkoumat i 
závislost aktuálního sv�telného zne�ist�ní na množství srážek, vlhkosti, teplot� a obsahu prachových �ástic. Ty 
hrají rozhodující roli p�i rozptylu sv�tla v p�ípad� bezobla�ných nocí (Mikulášek et al. (2001)). 

Z um�lých vliv� pak mohla být m��ení krátkodob� ovlivn�na leteckým provozem nebo sv�tly maják� vozidel 
záchranné služby. Tyto vlivy lze snadno eliminovat zavedením robustních metod výpo�tu reprezentativního 
pr�m�ru osv�tlenosti v dané noci (použití robustní regrese �i tzv. o�ezaného pr�m�ru).  

P�ehled o obla�nosti jsme získali z dat pro stanici Mošnov a Ostrava-Poruba, jež nám byla poskytnuta pobo�kou 
�eského hydrometeorologického ústavu v Ostrav�-Porub�. Pro každou noc jsme op�t z t�chto hodnot vypo�ítali 
reprezentativní pr�m�r. Pokrytí oblohy mraky je na stanici Mošnov udáváno v osminách, na stanici Ostrava-
Poruba pak v desetinách celkové plochy oblohy.  

Následující diagramy ukazují závislost osv�tlenosti na množství obla�nosti pro ob� tyto stanice.  
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Z graf� je patrné, že nam��ená osv�tlenost závisí dle o�ekávání na množství obla�nosti, a to tak, že �ím vyšší je 
procento pokrytí oblohy obla�ností, tím vyšší je úroveB sv�telného zne�ist�ní v d�sledku rozptylu sv�tla na 
spodní vrstv� mrak�. Závislost je v  prvním p�iblížení lineární s velkým rozptylem p�i úplném zatažení, kde asi 
hodn� závisí na albedu obla�nosti. Rozptyl není dán nejistotou ur�ení vlastního pr�m�ru m��ení – ta je n�kolika-
násobn� menší – ale je zp�soben dalšími meteorologickými okolnostmi, jako srážkami, mlhou �i vysokou vlh-
kostí.  

 

 
V grafu závislosti nam��ené osv�tlenosti a aktuálního stá�í M�síce sice není na první pohled patrný žádný z�etel-
ný trend, což ovšem nep�ekvapuje, protože tu nebyl ode�ten vliv obla�nosti. Navíc je t�eba uvážit, že p�ísp�vek 
m�sí�ního sv�tla se b�hem konkrétní noci výrazn� m�ní. Sestavením adekvátního modelu a použitím sofistiko-
van�jších zp�sob� zpracování (nap�. použití komponentové analýzy a víceparametrické robustní regrese) se vliv 
M�síce jist� poda�í prokázat.   

Interpretace 
P�edb�žná analýza nam��ených hodnot je velmi ovlivn�na skute�ností, že m��ení neprobíhala sou�asn� na více 
stanovištích a také tím, že m��ení zatím ješt� nepokrývá �asový úsek celého roku. P�esto jsme se pokusili navrh-
nout alespoB pracovní relativní stupnici, jež klasifikuje „kvalitu no�ní tmy“, respektive velikost sv�telného zne-
�ist�ní. 

Na podklad� t�chto prozatím neúplných m��ení (minimum m��ení bylo provedeno p�i sn�hové pokrývce) navr-
hujeme vytvo�it následující p�tidílnou relativní stupnici sv�telného zne�ist�ní no�ní oblohy.  

 
Index sv�telného zne	ist�ní  kvantitativní vyjád �ení p�edb�žný kvalitativní popis situace 

1 (nejtmavší noc) osv. < 1. kvintil osv. jasno, obla�nost max. 4/8 

2 1. kvintil osv. < osv. <  2. kvintil osv. obla�nost 4/8 až 8/8 

3 2. kvintil osv. < osv. <  3. kvintil osv. zataženo, mlha nebo trvalé srážky 

4 3. kvintil osv. < osv. <  4. kvintil osv. zasn�žený terén, zataženo 

5 (nejsv�tlejší noc) osv. > 4. kvintil osv. zasn�žený terén, mlha nebo srážky 

Taková relativní stupnice je použitelná také ke sd�lení v rámci mediální tzv. p�edpov�di po�así, protože umožBu-
je z p�edpovídané obla�nosti a srážek (p�ípadn� dalších meteorologických jev�) p�edpov�d�t také to, jak „tmavé“ 
budou následující noci. To m�že být informace cenná nejen pro obdivovatele krás no�ního nebe, ale v p�ípad� 
vysoké obla�nosti, také pro osoby citlivé na množství rušivého sv�tla p�i spánku (nap�. Illnerová (1994).  

Záv�r 
M��ení osv�tlenosti b�hem nautické noci dávají velmi dobrou kvantifikaci stupn� sv�telného zne�ist�ní. Zjedno-
dušené vyjád�ení indexu sv�telného zne�ist�ní m�že být sou�ástí pravidelných rozsáhlejších p�edpov�dí po�así. 
Doporu�ujeme užít p�tidílnou stupnici od nejtmavších nocí (1) p�es typické noci (3) až po nejsv�tlejší noci (5), 
kde hranice mezi jednotlivými stupni budou kvintily celoro�ního rozd�lení no�ních pr�m�r� osv�tlenosti. 

Ke zjišt�ní numerického vztahu mezi napozorovanou hodnotou osv�tlenosti zm��enou v dané stanici a indexem 
sv�telného zne�ist�ní je zapot�ebí mít k dispozici m��ení osv�tlenosti v pr�b�hu celého roku. K p�edpov�di in-
dexu  na základ� meteorologické situace a fáze M�síce je zapot�ebí zjišt�ní stupn� korelace dot�ených paramet-
r�, vytvo�ení alespoB empirického modelu a nep�etržité �ady m��ení za nejr�zn�jších kombinací jev�, jež mají 
pro stupeB sv�telného zne�ist�ní m��itelný vliv. 
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Rozvody ve�ejného osv�tlení 
Ing. Radim G�es, PTD Muchová, s.r.o., Ostrava, gres@ptdov.cz 

Úvod 
Správn� navržené ve�ejné osv�tlení má splBovat p�edepsané sv�teln�-technické parametry dle p�íslušných no-
rem, má p�ispívat ke zvýšení bezpe�nosti chodc�, cyklist� a �idi�� motorových vozidel na ve�ejných prostran-
stvích a komunikacích v dob� snížené viditelnosti a nemá nadm�rn� oslBovat ani jinak nep�im��en� obt�žovat 
uživatele na osv�tlovaných místech ani v jejich okolí. Krom� výše uvedených požadavk� musí být ve�ejné osv�t-
lení spolehlivé, bezpe�né a maximáln� hospodárné, tzn. co nejmén� finan�n� náro�né. Pro zajišt�ní posledních 
t�í uvedených požadavk� má klí�ovou úlohu kvalifikovaný návrh rozvod� ve�ejného osv�tlení. 

Finan�ní náklady na ve�ejné osv�tlení jsou tvo�eny zejména po�izovacími náklady, provozními náklady (elek-
trická energie), náklady na správu, údržbu, opravy a revize za�ízení ve�ejného osv�tlení. Bezpe�nost a spolehli-
vost za�ízení VO zase souvisí s životností, vlastnostmi a použitými materiály p�ístroj�, rozvád���, kabel�, stožá-
r�, svítidel apod. Již na první pohled je z�ejmé, že požadavky na spolehlivost a bezpe�nost jsou protich�dné 
s požadavky na maximální hospodárnost. Velmi d�ležitým úkolem dobrého projektanta je proto nalezení rovno-
váhy mezi r�znými požadavky na rozvody VO a osv�tlovací soustavy a finan�ními náklady na po�ízení a provoz 
p�íslušného za�ízení. P�itom platí, ostatn� jako i v jiných oborech �i b�žném život�, že nejmenší po�izovací ná-
klady ne vždy znamenají nejvýhodn�jší �ešení. Následný provoz a údržba tohoto zdánliv� „levného“ za�ízení se 
mohou �asem velice prodražit. 

Ani sebelépe navržená soustava VO nám však nebude sloužit v��n� a pro dosažení maximální životnosti, bez-
pe�nosti a spolehlivosti je nutno provád�t pravidelnou preventivní údržbu, pravidelné revize a d�sledn� odstra-
Bovat veškeré zjišt�né závady a poruchy na za�ízení VO. V tomto p�ísp�vku bych se cht�l v krátkosti v�novat 
práv� pracím a �innostem souvisejícím s provád�ním údržby rozvod� VO, odstraBováním závad na za�ízení VO 
a s vým�nou stávajících komponent VO, které mohou p�inést zlepšení technického stavu, zlepšení bezpe�nosti 
a prodloužení životnosti za�ízení VO v pr�b�hu jeho provozu.  

Požadavky na provád�ní b�žné a preventivní údržby, oprav a revizí za�ízení VO  
Ve�ejné osv�tlení v�. rozvod� musí být jako vyhrazené technické za�ízení udržováno. Povinnost udržovat za�í-
zení VO v dobrém technickém stavu vyplývá i z �lánku 13N6.2 �SN 33 2000-1: 

Elektrická za�ízení musí být pravideln� kontrolována a udržována v takovém stavu, aby byla zajišt�na jejich 
správná �innost a byly dodrženy požadavky elektrické a mechanické bezpe�nosti a požadavky ostatních norem a 
p�edpis�. 

 

Údržbu za�ízení VO a s tím spojené práce lze rozd�lit: 

1. B�žná údržba 

2. Preventivní údržba 

3. OdstraBování následk� škod a vandalismu 

4. Zajišt�ní správy, dispe�inku, poruchové služby apod. 

5. Pravidelné revize elektrického za�ízení 

D�ležitým podkladem pro provád�ní údržby je dokumentace s podchycenými zm�nami a úpravami, provedený-
mi na rozvodech VO v pr�b�hu užívání. Na základ� zkušeností s údržbou VO v Ostrav� se osv�d�il mapový 
pasport VO aktualizovaný v dohodnutých intervalech. Povinnost vedení pasportizace za�ízení VO �i jiné ade-
kvátní dokumentace aktuálního stavu za�ízení vyplývá mj. i z �l.13N7.2 �SN 33 2000-1 a ze stavebního zákona. 

Každé elektrické za�ízení nov� uvedené do provozu musí být podrobeno výchozí revizi el. za�ízení v souladu 
s �SN 33 1500 a �SN 33 2000-6-61 a dále musí být v p�edepsaných intervalech provád�ny pravidelné periodic-
ké revize. Jelikož za�ízení VO se nachází na ve�ejn� p�ístupných místech, je pot�eba závady zjišt�né v rámci 
revizí a ohrožující bezpe�nost odstraBovat neprodlen�. Pro p�edcházení vzniku závad ohrožujících bezpe�nost by 
m�ly sloužit  pravidelné preventivní údržby VO a dostate�né �etné terénní kontroly ze strany správce VO. Pro 
provád�ní b�žné a preventivní údržby VO by vlastník za�ízení VO m�l mít zpracován vlastní plán, který ur�uje 
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interval a rozsah požadovaných prací. Zpracování plánu má však smysl pouze tehdy, je-li vlastník za�ízení VO 
p�ipraven zajistit jeho každoro�ní financování v plné výši. Hlavním smyslem je, aby se p�edešlo p�edevším ne-
koordinovaným vým�nám r�zných komponent za�ízení VO v rámci odstraBování lokálních nahodilých poruch. 

Rovn�ž je vhodné, aby vlastník (nebo správce VO) vypracoval jednotné p�edpisy, na jejichž základech bude 
provád�na výstavba, rekonstrukce, opravy a údržba za�ízení VO standardizovaným zp�sobem v souladu 
s p�íslušnými technickými normami, p�edpisy, zákony a vyhláškami. Nap�. v Ostrav�, kde správu VO zajiš�ují 
Ostravské komunikace, a.s., jsou základní požadavky na projektování, výstavbu, opravy a údržbu za�ízení VO 
shrnuty v p�edpisech Z-TKP, které vhodným zp�sobem doplBují základní dokument - Generel ve�ejného osv�t-
lení Statutárního m�sta Ostravy. 

Rozd�lení stávajících rozvod� VO 
Jednotlivé práce, nej�ast�ji provád�né p�i opravách a údržb� za�ízení VO, se liší podle druhu používaných pod-
p�r za�ízení VO a podle druhu a umíst�ní rozvod� VO. 

Obecn� lze �íci, že svítidla VO bývají umíst�na: 

1. na samostatných stožárech VO 

2. na samostatných podp�rách cizích správc� (nap�. �EZ, a.s.) 

3. na budovách, mostních konstrukcích apod. 

Dle provedení rozvod� VO m�žeme provést následující rozd�lení: 

1. kabelové rozvody VO uložené v zemi 

2. nadzemní rozvody VO 

3. rozvody VO uložené v kolektorech, technických chodbách, kanálech, suterénech apod. 

Rozsah nej	ast�ji provád �ných prací p�i údržb� a opravách VO 
Smyslem preventivní údržby VO je p�edcházet vzniku poruch, závad a nep�edvídaných provozních stav� 
na za�ízení VO a zajišt�ní maximální možné bezpe�nosti provozovaného za�ízení VO. Možnosti úprav stávající-
ho za�ízení VO jsou dány zejména finan�ními možnostmi investora a možnými omezeními, vyplývajícími 
z charakteru prací (nap�. nutnost ohlášení stavby �i stavebního povolení apod.). Podcen�ní preventivní údržby 
za�ízení VO má negativní d�sledky zejména ve zvýšených nákladech na b�žnou údržbu a celkové degradaci 
za�ízení VO, která m�že vést až k vynucené pot�eb� p�ed�asné kompletní rekonstrukce za�ízení VO.  

Nadzemní rozvody VO 
Pat�í mezi nej�ast�ji se vyskytující rozvody VO zejména ve vesnicích a v okrajových �ástech m�st a nej�ast�ji 
využívají betonových podp�r �EZ, a.s. D�íve byly tyto rozvody provád�ny p�evážn� lany AlFe na izolátorech, 
mén� �asto záv�snými kabely. Jako takové nevyžadují obzvlášt� náro�nou údržbu, je t�eba dbát na správné na-
pnutí vodi��, aby se p�edcházelo výpadk�m VO v d�sledk� zkrat� p�i v�tru apod. V sou�asnosti se již tém�� 
výhradn� používají samonosné izolované vodi�e, které p�inášejí oproti použití lan AlFe �adu nesporných výhod a 
je-li to možné, doporu�uje se provést náhradu vedení AlFe za samonosné izolované vodi�e. Ne vždy však lze 
tyto práce provád�t v rámci údržby. Mezi hlavní výhody použití samonosných izolovaných vodi�� pat�í zejména: 

1. zvýšení spolehlivosti (omezení zkrat� vzniklých dotykem holých vodi�� p�i bou�kách, silném v�tru 
apod.)  

2. menší mechanické namáhání podp�rných bod� p�i zachování p�enosové schopnosti el. vedení 

3. omezení nutnosti o�ez� strom� 

4. vyšší bezpe�nost z hlediska úrazu el. proudem (omezení náhodilých dotyk� živých �ástí) 

5. kratší montáž 

6. jednodušší a bezpe�n�jší práce a opravy na za�ízení pod nap�tím 

7. menší zatížení sn�hem a námrazou 

Napojení svodových kabel� ke svítidl�m ze samonosných izolovaných vodi�� se provádí pomocí odbo�ných 
propichovacích svorek, ze zkušeností je ve v�tšin� p�ípad� nezbytné provést i vým�nu svodových kabel�. P�i-
zemn�ní rozvod� VO a ochrana fázových vodi�� p�ed atmosférickým p�ep�tím musí být provedena v souladu 
s p�íslušnými normami a je nutno p�edem ov��it, zda je možno využít stávajících zemni�� (z�ízení nových zem-
ni�� p�ekra�uje rámec prací údržby).  

Kabelové rozvody VO v zemi 
Kabelové rozvody VO v zemi v rámci preventivní údržby VO v�tšinou nevyžadují v�tší zásahy. Na koncích 
kabel� se provádí dotažení a konzervování spoj� a �išt�ní p�ipojovacích konc� kabel�. Zejména u hliníkových 
kabel� je �ádné dotažení spoj� velmi d�ležité. �ast�jším problémem bývá odstraBování kabelových poruch. 
V sou�asné dob� je s pomocí moderní techniky možno kabelovou poruchu pom�rn� p�esn� lokalizovat. Pro 
opravu poškozeného kabelu se používá kabelových spojek, v p�ípad� mén� závažných poškození izolace je mož-
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no využít speciálních bandáží. Montáž kabelových spojek v zemi pat�í mezi nejnáro�n�jší práce s kabely a je 
nutné jí v�novat maximální pozornost, nebo� spojky p�edstavují místo teoreticky nejpravd�podobn�jšího vzniku 
poruchy. Použitím kvalitní spojky a odbornou montáží však lze v sou�asnosti riziko vzniku poruchy minimalizo-
vat. K dispozici máme nej�ast�ji smrš�ovací spojky se šroubovacími nebo lisovacími konektory, v p�ípad� zvý-
šených požadavk� na kvalitu spoje je možno použít moderních, avšak dražších spojek zalévaných. V poslední 
dob� se také stále �ast�ji setkáváme s použitím tzv. „T“ spojek, umožBujících spojení 3 kabel�. Ve VO m�žeme 
„T“ spojku použít nap�. p�i propojení t�í kabel� v míst� demontovaného stožáru, jako odbo�ku t�etího kabelu, 
není-li ve stožáru VO dostatek místa pro zasmy�kování apod. V p�ípad� použití „T“ spojek je nutné místo ulože-
ní spojky �ádn� ozna�it a spojku je nutno zakreslit do dokumentace za�ízení VO pro pot�ebu údržby VO, prová-
d�ní revizí apod. 

Rozvád�	e 
Ve stávajících rozvodech VO bývají nej�ast�ji používané rozvád��e oceloplechové, v modern�jších rozvodech 
rozvád��e plastové. V rozvád��ích se v závislosti na technickém stavu v�tšinou provádí vy�išt�ní sk�ín�, vým�-
na t�sn�ní dví�ek, vy�išt�ní p�ístroj�, vým�na poškozených nebo vadných p�ístroj�, dotažení a nakonzervování 
spoj�, kabely se opat�ují štítky s identifika�ními údaji (druh a pr��ez kabelu, napojené za�ízení). Dle požadavk� 
správce VO se dále provádí vým�na stávajících pojistkových spodk� pro nožové �i závitové pojistky za pojist-
kové odpína�e pro válcové pojistky, v souladu s �SN 33 2000-7-714 je p�i nevyhovujícím stavu vhodné provést 
dopln�ní krytí rozvád��e na min. IP2X nebo IPXXB p�i otev�ených dve�ích. Dve�e rozvád��e se opat�í popisem 
a výstražnými blesky, na vnit�ní stranu dve�í se vylepí schéma zapojení rozvád��e. Oceloplechové sk�ín� rozvá-
d��� se navíc natírají. V p�ípad� nevyhovujícího technického stavu stávající plechové sk�ín� se v�tšinou provádí 
kompletní vým�na rozvád��e za plastový. U plastových rozvád��� nehrozí koroze sk�ín�, rozvád��e dosahují 
vyššího krytí a díky použití nevodivého materiálu je snížena možnost úrazu el. proudem. Díky vysokému krytí 
však musíme klást d�raz na d�kladné odv�trávaní rozvád��e (ventila�ní otvor je nutno pravideln� �istit), jinak 
hrozí kondenzace vzdušné vlhkosti uvnit� sk�ín�.  

Za�ízení VO na stožárech VO a na cizích podp�rách 
Vyhovující technický stav stožár� VO je zcela zásadní pro bezpe�nost celé osv�tlovací soustavy a jeho kontrola 
by nem�la být opomíjená. Obzvlášt� d�ležité je provád�t pravidelné kontroly u ocelových stožár� VO, které 
se p�ibližují hranici své životnosti. Jedin� tak se lze vyhnout nep�íjemným a nebezpe�ným situacím, kdy zkoro-
dovaný stožár VO p�i svém pádu m�že zp�sobit škody na životech lidí nebo na majetku. Poškození stožáru (ze-
jména korozí) nemusí být zcela z�ejmé na první pohled a rovn�ž pád stožár� m�že nastat až p�sobením v�tšího 
zatížení (nap�. p�i vich�ici). Jednou z metod ur�ení technického stavu stožár� je ultrazvuková bezdemontážní 
diagnostika, kdy je provád�no m��ení tlouš�ky st�ny d�íku stožáru. Aby bylo m��ení provedeno v teoreticky 
nejhorším možném míst�, je nutno rozbít betonovou patku kolem stožáru a m��ení provést v úrovni p�echodu 
d�íku do zem�. Tato problematika je pom�rn� rozsáhlá a p�esahuje rámec tohoto p�ísp�vku. Pokud jsou stávající 
stožáry v nevyhovujícím stavu, je nutno urychlen� zajistit vým�nu stožáru, p�ípadn� provedení celkové rekon-
strukce osv�tlovací soustavy. Nov� používáme stožáry žárov� zinkované (min. ve spodní �ásti d�íku) nebo stožá-
ry z materiálu nepodléhajících korozi (nap�. hliníkové). V Ostrav� jsou v p�ípad� použití ocelových stožár� po-
žadovány ochranné zesilovací manžety v míst� vetknutí stožáru do zem� (s výjimkou stožár�, kde by manžeta 
rušila estetický vzhled - nap�. stožáry kónické apod.). V p�ípad� vyhovujícího stavu stávajících stožár� je možno 
provést dále popsané práce. Nejd�ležit�jší z nich je o�išt�ní a odreziv�ní povrchu a následné provedení d�klad-
ného nát�ru stožár� a výložník�. U stožár� paticových je nutné provést rovn�ž nát�r prostoru pod paticí, 
u stožár� bezpaticových je doporu�eno provést nát�r prostoru elektrovýzbroje (je-li elektrovýzbroj m�n�na). 
U výložník� je nutno zkontrolovat technický stav samotného výložníku a rovn�ž upevBovacích konstrukcí a 
šroub�. V p�ípad� nevyhovujícího stavu je pot�eba provést vým�nu výložník�.  Ve spodních �ástech stožár� 
umíst�ných v zeleni je nutno opravit poškozené betonové patky, u stožár�, kde tyto patky zcela chybí je nutno 
zhotovit nové. Je pot�eba zajistit, aby betonová patka dosahovala min. 50 až 100 mm nad úroveB terénu, aby 
plnila svou funkci. V závislosti na technickém stavu je pot�eba provést vým�nu stávající elektrovýzbroje nebo 
její vy�išt�ní a dotažení a nakonzervování spoj�. V p�ípad� nevyhovujícího krytí je vhodné stávající elektrový-
zbroj doplnit schváleným typem krytek, jež zajistí min. krytí výzbroje IP2X nebo IPXXB p�i otev�ených dve�ích 
v souladu s �SN 33 2000-7-714. V p�ípad� vým�ny elektrovýzbroje je n�kolik možností. Jednou z nich m�že 
být zapouzd�ená elektrovýzbroj, která p�ináší nesporné výhody z hlediska zamezení úrazu elektrickým proudem. 
Má však i n�které nevýhody. P�i instalaci do stávajících stožár� není v�tšinou možné dokonalé p�izp�sobení 
stávajících kabel� (mají odd�lené žíly bez spole�ného plášt� a není zaru�eno požadované ut�sn�ní kabel�). Pou-
žití t�chto výzbrojí není rovn�ž úpln� vhodné pro stávající hliníkové kabely, které vyžadují dotahování spoj� a 
jsou náchylné k lámání (kabely je nutno zkrátit a v�tšinou není dostate�ná délková rezerva). Lze je však doporu-
�it do stožár�, kde jsou rozvody VO provedeny m�d�nými kabely, zejména p�i nových instalacích. Zde bezpe�-
nostní klady p�evažují nad p�ípadnými „ná�ky“ revizních technik� a pracovníku údržby VO nad pracn�jším 
p�ístupem ke svorkám pro m��ení. Doporu�ený typ používaných stožárových rozvodnic m�že být uveden v d�íve 
zmiBovaných standardech VO. 
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Patice stožár� 
Stávající patice je nutno d�kladn� t�snit proti zatékání. V p�ípad� poškození se p�istupuje k jejich vým�n� 
a p�evážn� se používají patice nekovové, které pak nejsou ter�em zlod�j� kov�. Dví�ka stožár� i patic je nutno 
ozna�it výstražným bleskem. Svodové kabely se m�ní v p�ípad� nevyhovujícího stavu nebo v p�ípad� nevhodné-
ho typu (Al svody, dvoužilové svody apod.). Vým�nu svodových kabel� je vhodné provád�t p�i vým�n� svítidel. 
Pozornost si zaslouží rovn�ž ošet�ení stávajících zemni�� ochranným nát�rem a �ádné ozna�ení. Ob�as 
se m�žeme setkat s p�ípady, kdy vlivem p�sobení agresívních látek (zejména psí mo�i) jsou zemni�e t�sn� nad 
zemí zcela zkorodované. Pak je pot�ebné zemni� v nezbytné délce odkopat a naspojkovat zemni�em novým. 
V neposlední �ad� je nutno pozornost v�novat stávajícím svítidl�m. Jedná-li se o svítidla v dobrém technickém 
stavu, která stále plní svou funkci, provede se umytí t�chto svítidel a vy�išt�ní jejich optických �ástí a kontrola 
krytí svítidla a stavu p�ed�adník�. V rámci PÚ je vhodné sou�asn� provést i plošnou vým�nu sv�telných zdroj� 
ve svítidlech, blíží-li se stá�í použitých zdroj� p�edpokládané dob� vým�ny. V p�ípad� zastaralých, neú�inných 
�i jinak poškozených stávajících svítidel by se m�lo p�istoupit k vým�n� svítidel. Vým�nu svítidel je nutno pro-
vést na základ� provedených sv�teln�-technických výpo�t� a osv�tlovací soustava by m�la splBovat požadavky 
platných norem (�SN EN 13 201). Je namíst� upozornit, že provedení vým�ny svítidel bývá �asto odkládáno 
z d�vodu zna�né finan�ní náro�nosti. P�ed provedením vým�ny svítidel je nutno ov��it, zda technický stav zbý-
vajících sou�ástí za�ízení VO je takový, že osv�tlovací soustava nebude v blízké dob� vyžadovat kompletní 
rekonstrukci. 

Záv�r  
Zmín�ná problematika je pom�rn� rozsáhlá a její kompletní rozbor by zna�n� p�evyšoval rozsah tohoto p�ísp�v-
ku. Zmín�ny nemohly být všechny provád�né práce na stávajícím za�ízení VO ani všechny druhy b�žn� použí-
vaného za�ízení VO. Obsah �lánku by m�l být pouze prvním vodítkem p�i plánování pé�e o za�ízení VO s cílem 
dosažení maximální spolehlivosti bezpe�nost a životnosti. 

Literatura a odkazy 
Ing. Alena Muchová a kol.: Generel ve�ejného osv�tlení Statutárního m�sta Ostravy 

�SN 33 2000-1 Elektrické instalace budov - �ást 1: Rozsah platnosti, ú�el a základní hlediska 

�SN 33 2000-7-714 Elektrotechnické p�edpisy. Elektrická za�ízení, Za�ízení jednoú�elová a ve zvlášt-
ních objektech, Za�ízení pro venkovní osv�tlení 

 

Snižování energetické náro	nosti p�i rekonstrukcích soustav VO 
Alena Muchová, Ing.. PTD Muchová, s.r.o., www.ptdostrava.cz, muchova@ptdov.cz  

Ostrava se nyní, tak jako ostatní m�sta �eské republiky, nachází v etap�, kdy ve velkém rozsahu stárne ve�ejné 
osv�tlení velkých sídlištních celk� budovaných v létech intenzivní výstavby sídliš�, v�etn� komunikací (1965 – 
1980). Z tohoto d�vodu byly vypracovány dva základní dokumenty pro majitele ve�ejného osv�tlení – Statutární 
m�sto Ostrava - Strategie plánu rekonstrukcí VO m�sta Ostravy, Generel VO m�sta Ostravy. Tyto dva dokumen-
ty jsou základní metodikou pro majitele i správce VO, kterým jsou Ostravské komunikace, a.s. 

Stav VO v Ostrav� 
Vývoj ve�ejného osv�tlení v Ostrav� je z�ejmý z tabulky: 

 
 1998 2000 2006 

Délka osv�tlovaných komunikací 1 470 km 1 480 km 1 498 km 

Instalovaný p�íkon VO 5 752 kW 4 500 kW 4 830 kW 

Po�et sv�telných míst 33 078 ks 33 600 ks 36 311 ks 

Instalovaný p�íkon na 1 sv�telné místo 174 W 134 W 133 W 

  

Dle výše uvedené tabulky je z�ejmé, že v Ostrav� racionalizacemi byl maximáln� snížen instalovaný p�íkon na jedno 
sv�telné místo. Nyní se zam��ujeme na rekonstrukce celých ucelených m�stských �ástí. Rekonstrukce znamená odstra-
n�ní stávající soustavy a stavbu nové.  

Rekonstrukce VO  
P�i p�edpokládané životnosti za�ízení VO 30 let, životnost odvozena od životnosti stožár� VO, je nutno zaru�it 
celkovou rekonstrukci za�ízení VO v oblasti p�ed 30. rokem jeho života. Provozování za�ízení po 30 letech jeho 
života za�íná vyžadovat neúm�rn� vysoké provozní finan�ní prost�edky z údržby na �ešení havarijních stav�. 
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Prost�edky použité na odstraBování havarijních stav� následn� chybí na �ádnou preventivní údržbu mladšího 
za�ízení. Toto za�ízení se rychleji dostává do špatného technického stavu, rychleji stárne a tím u n�j není zaru�e-
na garantovaná délka života. 

V roce 2006 byly provedeny stavby rekonstrukcí ve�ejného osv�tlení v n�kolika lokalitách Ostravy. V�tšina 
rekonstrukcí byla uskute�n�na dle našich projektových dokumentací. Celkem to bylo 14 staveb. Ne vždy je do-
saženo poklesu instalovaného výkonu, protože dochází k rozší�ení po�tu sv�telných míst, specielnímu nasv�tlení 
p�echod� �i posílení osv�tlení dopravn� nebezpe�ných míst – zastávky MHD, k�ižovatky. 

Celkem v t�chto 14 stavbách bylo demontováno 619 sv�telných míst a postaveno 741 nových sv�telných míst, 
samoz�ejm� p�i  zvýšení délky osv�tlovaných komunikací. Celkový instalovaný p�íkon poklesl o 11,5% p�i 
19,7% nár�st po�tu sv�telných míst. 

P�íklad rekonstrukce ucelené m�stské 	ásti: 
VO v rekonstruované oblasti bylo vybudováno v letech 1975 - 1977. Jedná se o území bytové výstavby s p�e-
vážn� klidovou zónou. V období dopravních špi�ek, souvisejících se za�átkem a koncem pracovní doby, dochází 
k výraznému nárazovému zvýšení pohybu chodc� a motoristického provozu. Ve vymezené oblasti, s výjimkou 
jedné ulice, se nenacházejí významné dopravní tepny. Ostatní komunikace jsou charakteru pr�jezdních 
a p�ístupových komunikací k hromadné bytové zástavb�, k ob�anské vybavenosti a dvorní �ásti. 

Celkov� je osv�tlováno 9,5 km komunikací s provozem motorových vozidel a 4,9 km chodník� pro p�ší 
v hromadné zástavb� a dvorních �ástech. Bylo propo�ítáno n�kolik variant a zp�sob� osv�tlení s ohledem na 
výb�r nejekonomi�t�jší soustavy. Výpo�et byl zpracován pomocí výpo�etních sv�teln� technických program� 
pracujících s databázemi charakteristik použitých svítidel a s použitými sv�telnými zdroji. 

 

Stávající instal. p�íkon celkový      Pis =  91,625 kW 

Nov� instal. P�íkon    Pin =  43,493 kW 

Celková stávající spot�eba el. en.   366,50 MWh/rok 

Celková nová spot�eba el. en.   173,97 MWh/rok 

 

Snížení ro	ní spot�eby el. en.   192,53 MWh/rok, tj. 52,5 % 
 

Instal. p�íkon na jedno sv�telné místo – p�vodní 138,20 W / ks 

Instal. p�íkon na jedno sv�telné místo - nový   85,11 W / ks 

Celkový po�et svítidel p�vodní    663 ks 

Celkový po�et svítidel po rekonstrukci  511 ks 

P�vodní po�et sv�telných míst   562 ks  

Po�et sv�telných míst po rekonstrukci  478 ks 
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P�íklady �ešení osv�tlení: 
V dvorních �ástech byla použita svítidla s m�ížkou, která zabraBují ší�ení sv�tla do oken byt� (p�vodní osv�tlení 
obrázek 1, nové osv�tlení obrázek 2) 

 
Obrázek 1       Obrázek 2 

 

Výložníková svítidla byla použita s rovným krytem sv�teln� �inné �ásti svítidla – zamezení osln�ní a úniku sv�t-
la. Rozte�e svítidel byly zv�tšeny oproti p�vodním soustavám p�i dosažení vyšší rovnom�rnosti a intenzity 
osv�tlení na komunikaci (obrázek 3, 4) 

 
Obrázek 3       Obrázek 4 

 

Komunikace nedostate�n� osv�tlené – �ást sadová svítidla, �ást výložníková, byly osv�tleny jednotnou sousta-
vou na požadované parametry (obrázek 5, 6) 

Obrázek 5      Obrázek 6 
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Nedostate�n� osv�tlené dopravn� nebezpe�né místo muselo být �ešeno zcela novou osv�tlovací soustavou se 
specielním nasv�tlením p�echodu pro chodce (obrázek 7, 8) . 

 
Obrázek 7        Obrázek 8 

 

P�i rekonstrukci ulice v blízkosti slezskoostravské radnice byla použita historizující svítidla, která dotvá�í kolorit 
oblasti (obrázek 9, 10). 

�

Obrázek 9       Obrázek 10 

 

Záv�r 
V letech 1986 a 1987 byl proveden pr�zkum osv�tlovacích soustav na území �R pracovišt�m Výzkumu ve�ejné-
ho osv�tlení a konstatováno, že v�tšina nových osv�tlovacích soustav ve�ejného osv�tlení vybudovaných p�ed 
rokem 1990 byla p�edimenzována - podle výsledk� bylo toto p�edimenzování zhruba 2,5 násobné.  

V Ostrav� bylo p�istupováno k racionalizacím osv�tlovacích soustav již od roku 1992 a tím ke snižování instalo-
vaného p�íkonu uli�ního osv�tlení. Snížení instalovaného p�íkonu není dosahováno pouze p�i rekonstrukcích 
soustav VO, ale p�edevším v rámci preventivní údržby. Svítidla mají mnohem nižší životnost než stožáry a ve-
dení VO, proto také dochází k jejich vým�n� a tím i modernizaci soustav.  

V poslední dob� ale dochází k nár�stu instalovaného p�íkonu vzhledem: 

- k bezpe�nostním opat�ením a to je nasv�tlování p�echod� pro chodce, 

- stylovému osv�tlení nám�stí, park� a sad�, 

- váno�nímu osv�tlení. 

Ve výsledku i p�es nár�st ceny elektrické energie, rozši�ování soustav VO na nové komunikace a tím zvyšování 
po�tu sv�telných míst, jsou náklady na el. energii v Ostrav� klesající. Významný pokles byl v letech 2002 až 
2004, mírný vzestup v letech 2005 a 2006, ale stále rok 2006 má o 5% nižší náklady na el. energii oproti roku 
2001 p�i rozší�ení po�tu sv�telných míst o 7,3%.  
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Nové zp�soby zvýšení bezpe	nosti silni	ního provozu na p�echodech 
Prof. Ing. Karel Sokanský, CSc., Ing. Tomáš Novák, PhD., Ing. Zdislav Žwak 

Zajišt�ní bezpe�ného silni�ního provozu pat�í mezi hlavní cíle každé vysp�lé spole�nosti. Zahrnuje v sob� mimo 
jiné systematické odstraBování míst, ve kterých dochází �asto k dopravním nehodám. Mezi tato místa pat�í p�e-
devším p�echody pro chodce. 

Normalizace v oblasti p�echod� pro chodce 
P�echod pro chodce je dle zákona �.361/2000 Sb. definován jako místo na pozemní komunikaci, ur�ené pro 
p�echázení chodc�, vyzna�ené p�íslušnou dopravní zna�kou. Snížení nehodovosti na p�echodech lze také dosáh-
nout upozorn�ním �idi�e na to, že se k p�echodu blíží.  

Dle �SN 736110 se provádí osv�tlení p�echod� se zvýšenou intenzitou, v�etn� odlišného zabarvení sv�tla. Sv�-
telný zdroj se má umís�ovat nad nebo p�ed p�echodem a má zajistit viditelnost chodc� z obou sm�r� i na �eka-
cích plochách a také viditelnost vodorovného zna�ení. Zde je dobré si povšimnout, že norma se v�nuje p�ede-
vším osv�tlení chodc� a pouze velice okrajov� zmiBuje zvýrazn�ní p�echod�. 

�SN EN 13204.2 je v informativní p�íloze B již konkrétn�jší, nicmén� je zde op�t popsáno zvýrazn�ní chodce a 
nikoli p�echodu jako takového. P�íloha uvádí,že p�echody pro chodce mohou vyžadovat zvláštní pozornost, a že 
v n�kterých státech mají dokonce národní standardy. Pokud místní situace umožBuje, aby v míst� p�echodu byla 
zajišt�na dostate�n� vysoká úroveB jasu standardní soustavou osv�tlení komunikace, lze dobrého negativního 
kontrastu dosáhnout vhodným umíst�ním b�žných uli�ních svítidel tak, aby chodec byl viditelný jako tmavá 
silueta na sv�tlém pozadí. Použití místního osv�tlení p�ídavnými svítidly se zvažuje v p�ípad� zám�ru p�ímo 
osv�tlit chodce na p�echodu a stojícího u p�echodu a upozornit �idi�e motorových vozidel na p�ítomnost p�echo-
du. Typ p�ídavných svítidel a jejich umíst�ní a orientaci v��i oblasti p�echodu pro chodce je nutno volit tak, aby 
se dosáhlo pozitivního kontrastu, ale aby se p�itom nezp�sobilo nadm�rné osln�ní �idi��. Jedním z možných 
�ešení je umístit svítidla blízko p�ed p�echodem ve sm�ru p�ijížd�jících motorových vozidel a jejich sv�tlo na-
sm�rovat tak, aby dopadalo na tu stranu chodce, která je p�ivrácena k p�ijížd�jícím vozidl�m. V p�ípad� komuni-
kace s obousm�rným provozem je nutno svítidla umístit p�ed p�echodem v každém z obou sm�r� jízdy, a to vždy 
na té stran� vozovky, po níž vozidla p�ijížd�jí. Vhodná jsou svítidla s asymetrickým rozložením, protože zp�so-
bují menší osln�ní �idi��. Místní osv�tlení lze uspo�ádat tak, aby v kterémkoli míst� p�echodu, na stran� p�ivrá-
cené k p�ijížd�jícím vozidl�m, zaru�ovalo dostate�nou osv�tlenost chodc�. Svislá osv�tlenost chodc� musí být 
výrazn� vyšší než vodorovná osv�tlenost p�ilehlé vozovky zajišt�ná b�žným osv�tlením komunikace. V oblas-
tech na obou koncích p�echodu, kde chodci �ekají p�ed vstupem do vozovky, je také nutno zajistit dostate�nou 
osv�tlenost. Osv�tlení omezené na oblast p�echodu pro chodce a na úzký pás kolem n�j vyvolává divadelní 
efekt, který pomáhá upoutat pozornost. 

Filozofie doplAkového osv�tlení p�echod� pro chodce 
Filozofií doplBkového osv�tlení umíst�ného p�ímo ve vozovce v oblasti p�echodu pro chodce je však upozornit 
p�edevším na blížící se p�echod a nikoliv na chodce. Toto upozorn�ní p�edpokládá, že �idi�i budou mít dostatek 
�asu k tomu, aby p�izp�sobili rychlost jízdy blížícímu se p�echodu a p�ipravili se na možnost, že do vozovky 
vstoupí i chodec. Další výhodou doplBkového osv�tlení je, že díky vhodné volb� sv�telných zdroj� s velmi dlou-
hou dobou života a nízkým p�íkonem lze toto osv�tlení provozovat „non – stop“, tedy i za dne, kdy by osv�tlení 
halogenidovými výbojkami nem�lo smysl. 

Svítidla osazená oranžovými LED diodami dávají na v�domí blížícím se �idi��m svou barvou a blikáním jasn� 
najevo – POZOR (viz oranžová barva na semaforech).  Svým p�erušovaným svícením proti sm�ru p�ijížd�jících 
vozidel upozorní �idi�e na p�echod.  

P�edpoklady pro dosažení cíl� výše zmín�né filozofie optického upozorn�ní na blížící se p�echod pro chodce: 

- sv�tlo vyza�ující ze svítidel musí být �idi�i viditelné ve dne, za šera i v noci – tzn. že b�hem dne musí 
být dosaženo takového kontrastu jas� svítidel v��i okolí, aby blikání bylo bez problém� pozorovatelné, 
zatímco v noci nesmí být kontrast jas� tak vysoký, aby �idi�e oslBoval a snižoval tak možnost vnímání 
chodce na p�echodu 

- k�ivka svítivosti svítidel by m�la být nastavena tak, aby �idi�i byli schopni rozeznávat p�echod už ze 
vzdáleností okolo 120 m. Maximum jas� by m�lo být nastaveno v takovém úhlu, který odpovídá vzdá-
lenosti pozorovatele 60 m p�ed p�echodem. Ve vzdálenostech kratších než 60 m by jas svítidel mohl již 
op�t mírn� klesat   

- pro umocn�ní zrakového vjemu je nutné brát v úvahu, že lidský zrak je nejcitliv�jší na blikání v oblasti 
frekvencí 8 Hz – 12 Hz. Této frekvenci by tedy bylo vhodné p�iblížit blikání osv�tlovací soustavy. 
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Specifikace osv�tlené p�echodu a m��ícího za�ízení na p�echodu v Litovli 
M��ená Instalace svítidel umíst�ných do p�echod� byla provedena na ulici Žerotínova, která je k�ížena ulicemi 
Vít�zná a Gemerská v Litovli.  

M��ení bylo provedeno za ú�elem posouzení viditelnosti svítidel, která upozorBují blížící se �idi�e na p�echod. 
M��ení bylo provedeno dne 27.2.2007 v �ase 16:35 h – 21:15 h. B�hem m��ení byla komunikace vlivem p�ehá-
n�k mokrá a teplota se pohybovala od p�ti do dvou stupB� celsia.  

M��ení bylo provedeno pomocí jasové kamery LMK mobile advanced, kterou se zachycovala a vyhodnocovala 
jasová situace p�echodu z pohledu �idi�e 1,5 m nad úrovní vozovky a ze vzdálenosti 60 m. Nastavení m��ení 
bylo provedeno dle normy �SN EN 13201 – 2.  

Námi posuzovaný p�echod byl z jedné strany dopln�n o osv�tlení, které de-facto odpovídá požadavk�m výše 
zmín�né normy. Asymetrické svítidlo osazené halogenidovou výbojkou zp�sobuje jak pozitivní kontrast chodce 
(viz. Obr. 3), tak zvýšený jas vozovky v oblasti p�echodu (vodorovné zna�ení – zebra). Nicmén� toto zvýrazn�ní 
funguje pouze p�i sepnutém VO a p�edevším zvýrazBuje chodce jako takového a nikoliv p�echod. 

Vyhodnocení 
Na obr. 1 se nachází vyhodnocení jasové situace na p�echodu za dne. Z obrázku vyplývá, že nam��ený jas svíti-
del se pohybuje v oblasti okolo 1700 cd/m2, zatímco pr�m�rný jas pozadí je 1000 cd/m2. Pom�r jas� je tedy v�tší 
než 1:1,7, což znamená, že osv�tlovací soustava upozorBující na p�echod je z m��ené vzdálenosti 60 m dob�e 
rozpoznatelná.  

 
Obr. 1 – jasová mapa m��eného p�echodu za dne (osv�tlenost komunikace cca 2 klx) p�i rozsvícených LED 
svítidlech 

 

Na obr. 2 se nachází záznam téže situace v noci. Pom�r jas� se zvýšil na hodnotu 1:41. Svítidla jsou velmi dob�e 
rozpoznatelná, a jelikož je pom�r jas� menší než 1:100 tak projížd�jící �idi�e neoslBují. To, že osv�tlovací sou-
stava na p�echodu neoslBuje lze rovn�ž potvrdit subjektivním hodnocením ú�astník� m��ení.  

 
Obr. 2 – jasová mapa no�ního m��ení p�i rozsvícených LED svítidlech a rozsvíceném VO (osv�tlenost p�echo-
du cca 160 lx 
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Reálná situace v noci, která je zachycena na obr. 3 ukazuje, jak zvýrazn�ní p�echodu samotného, tak i chodce, 
který je osv�tlen asymetrickým svítidlem osazeným halogenidovou výbojkou. Z této situace zachycené na foto-
grafii (obr.3) je také velmi dob�e znatelný rozdíl mezi jasem svislé zna�ky „p�echod pro chodce“, která krom� 
nízkého jasu zaniká ve zm�ti ostatního dopravního zna�ení, jasem vodorovné zebry (který je zvýšený p�isv�tle-
ním halogenidovým osv�tlením p�echodu) a vlastním jasem LED svítidel umíst�ných ve vozovce mezi vodorov-
nou zebrou. 

 
Obr. 3  reálné foto v noci p�i rozsvícených LED svítidlech a rozsvíceném VO (osv�tlenost p�echodu cca 160 lx) 
 

Záv�r 
Záv�rem lze konstatovat, že tento nový zp�sob upozorn�ní �idi�� na blížící se p�echod rozhodn� p�isp�je ke 
snížení nehodovosti na komunikacích. Jeho výhodou ve srovnání s osv�tlováním p�echod� je to, že m�že fungo-
vat i ve dne. Dalším vylepšením m�že být to, že svítidla na p�echodu za�nou blikat až teprve p�i p�iblížení se 
chodce k p�echodu. Doporu�uje se kombinovat p�isv�tlování p�echod� s asymetrickými svítidly osazenými ha-
logenidovými výbojkami a blikáním LED svítidel zabudovaných p�ímo do komunikace v oblasti p�echodu sa-
motného. 

 

LED a ich životnosB  
Sandra Tabišová, M.Sc., Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra Elektroenergetiky, STU 
Bratislava, e-mail: sandra.tabisova@stuba.sk 

V príspevku sa zaoberám meraním životnosti LED po�as ich svietenia v prostredí s  teplotou okolia do 25 ºC, 
ako aj s meraním poklesu svetelného toku v extrémnych podmienkach, keDže výrobcovia uvádzajú za teplotu 
bezproblémovej prevádzky LED diód teplotu v rozmedzí -30 °C to +80 °C. Na meranie bolo použitých 30 kusov 
rôznofarebných diód. Vo výsledkoch merania bude uvedený aj rôzny percentuálny pokles svetelného toku medzi 
diódami toho istého výrobcu. 

1. Úvod 
V svetelnej technike sa v dnešnej dobe �oraz viac za�ínajú využíva� LED- elektroluminiscen�né diódy, ktoré sa 
už viac ako tridsa� rokov uplatBovali v signálnej technike. Dôvodom ich úzkeho poEa pôsobnosti bol ich nízky 
merný výkon a ich iba farebné prevedenie. V posledných rokoch sa tento svetelný zdroj vyzna�uje zlepšovaním 
svetelno-technických parametrov, ako je merný výkon (v budúcnosti sa predpokladá s dvojnásobným až trojná-
sobným merným výkonom), vyšší jas a nízka spotreba. 

2. Vlastnosti LED 
Popri vzniku svetla teplotným žiarením (žiarovky) alebo výbojom (žiarivka, vysokotlakové výbojky) poskytujú 
polovodivé materiály Dalšiu možnos� vzniku svetla. Vznik svetla v tomto prípade nie je založený na ohreve 
vlákna, ako je to u teplotných svetelných zdrojov, svetlo nevzniká ani v horáku naplnenom plynom s prímesami. 

V dnešnej dobe sa vyrábajú LED s rôznou konštrukciou, avšak majú tieto spolo�né vlastnosti: 

- veEmi malé rozmery  

- extrémne dlhá životnos� (u laboratórnych diód až 100 000 hodín, pri�om ako koniec životnosti sa 
u LED považuje, ak nastane pokles po�iato�ného svetelného toku na 50% jeho hodnoty) 

- nízka spotreba elektrickej energie 
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- nízka tvorba tepla 

- odolnos� vo�i otrasom 

- rôzne farby  

Niektoré elektrotechnické vlastnosti LED možno zhrnú� nasledovne: 

- napätie v priepustnom smere UF: 2 V ~ 4 V 

- -elektrický prúd v priepustnom smere IF: 10 mA ~ 70 mA (pri LED podobne ako u žiariviek alebo vy-
sokotlakových výbojkách je potrebný pre prevádzku odpor obmedzujúci prúd v spínacom obvode 
(Obr.1) 

Rp

 
obrázok 1: Spínací obvod LED s predradným odporom Rp 

 

3. Faktory ovplyvAujúce životnosB LED 
K faktorom, ktoré ovplyvBujú spoEahlivos� a teda aj životnos� LED patrí najmä teplota. Prevádzková teplota je 
najdôležitejšia podmienka, �o sa týka okolitého prostredia. KeDže polovodi�e majú kryštálovú štruktúru, do 
ktorej sú vstavané cudzie atómy -dotácia, ktorá nie je neohrani�ene  teplotne ustálená. Po�as prevádzky LED sa 
tvorí i stratový výkon, ktorý dodato�ne prispieva k zohriatiu �ipu a preto musí by� braný do úvahy. Najviac 
kritickou je teplota p-n prechodu TJ, ako bolo už skôr spomenuté, ak je privysoká, dochádza tu k parciálnemu 
zni�eniu kryštálovej štruktúry mriežky, ktorá vplýva na správnu funkciu LED. V priebehu života diódy sa zvyšu-
je prirodzený prírastok chýb v kryštálovej mriežke, �o má za ú�inok graduálny pokles svetelného toku. Rýchlos�, 
pri ktorej tieto defekty vznikajú silno závisí od výšky pretekajúceho elektrického prúdu. Ak chceme dosiahnu� 
dlhú životnos� LED, nie je vhodné ich prevádzkova� pri maximálnom prúdovom za�ažení. Ostatné vplyvy na 
životnos� LED sú napríklad mechanické vplyvy ako tlak alebo �ažná sila, ktoré zvyšujú mechanické napätia 
v dióde emitujúcej svetlo. Tieto vplyvy, ako aj vplyv vibrácií alebo otrasy môžu vies� k totálnemu výpadku 
diódy. V Tab. 1 sú uvedené rôzne  príklady dFžky životností v závislosti od prevádzkových podmienok LED. [1] 

  

Prevádzkové podmienky ŽivotnosB (hod.) 

Prevádzka pri teplotnom maxime okolia s maximálne prípustným el. prúdom 
v priepustnom smere 

3000 

Prevádzka v automobiloch 7000 

Prevádzka pri normálnej teplote okolia s 80% max. prípustného el. prúdu v priepustnom 10 000 

Prevádzka pri normálnej teplote okolia s 50% max. prípustného el. prúdu v priepustnom 100 000 

Tabu�ka 1: Príklady životnosti LED [1] 
 

4. Meranie 
Na meranie životnosti LED sme použili 30 kusov LED. Tieto LED boli rôznej farby, a to �ervenej a modrej 
farby ako aj biele LED. Z každej farby diód bolo použitých 10 kusov. Každá dióda bola zapojená do obvodu 
s odporom. Použité LED diódy majú tieto vlastnosti, udávané výrobcom: 

- opera�ný teplotný rozsah od -30 °C do +80°C, 

- materiál LED �ipu u �ervených AlGaInP, u modrých a bielych InGaN  

- svietivos� u �ervených a modrých LED: 3000-4000 mcd, u bielych 11 500-16 500 mcd,  

- výkon 100 mW u bielych, pri modrých a �ervených 10 mW 

Obvod zložený z 30 diód  a 30 odporov bol pripojený na stabilizovaný zdroj. Takto zapojené LED svietili neu-
stále. Ich svietenie bolo prerušené iba po�as merania, ktoré trvalo približne jednu hodinu. Meranie bolo vykona-
né v rôznych �asových úsekoch prostredníctvom spektrofotometera USB 2000, notebooku a multimetra. LED 
bola po�as merania umiestnená v meracom zariadení, ktoré bolo pripojené na spektrofotometer. Po�as merania 
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bola zazna�ovaná aj teplota okolia, ktorá sa pohybovala v rozmedzí 21,5-25ºC. Zapojenie po�as merania je uve-
dené na Obr. 2. 

Zdroj
A

R

I
S

PC

+

-

 
 

obrázok 2: Zapojenie po�as merania 

 

Na obrázku �íslo dva je zapojenie obvodu po�as merania. Zo schémy zapojenia vidíme, že S je spektrofotometer, 
A je multimeter, I je integrátor, kam sa vkladala LED dióda pri meraní hodnôt a R je sériovo zaradený rezistor 
(R=300 �), zna�ka PC ozna�uje notebook. 

Namerané hodnoty a percentuálny pokles svetelného toku sú uvedené v tabuEke �íslo dva, tri a štyri. V tabuE-
kách pod pojmom   Pokles(%), je myslený percentuálny pokles východzieho svetelného toku, ktorý bol namera-
ný na LED na za�iatku všetkých meraní. Bolo vykonaných 10 meraní na každej LED dióde, �o spolu tvorilo 300 
meraní. Prvé merania boli vykonané po relatívne krátkej dobe, keDže bolo potrebné ur�i� ako  rýchlo dochádza 
k poklesu svetelného toku. Z tabuliek môžeme ur�i�, že pokles svetelného toku je viditeEný u každej z LED. 
Žiadna LED nemala konštantný svetelný tok. Najvä�ší pokles je nameraný na bielych LED. Svetelný tok pri 
týchto diódach klesol pod hodnotu 60%, dokonca pri LED s ozna�ením B7 bol tento pokles blízky 80-tim per-
centám, �o niektorí výrobcovia ozna�ujú za ukon�enie životnosti svetelného zdroja. U polovice skúmaných 
bielych LED bol pokles vä�ší ako 70%. 

 
Svetelný tok bielych LED CC(lm) �as 

merania 
(h) B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 
0,00 2,30 2,47 2,35 2,33 2,47 1,76 2,24 1,99 2,37 2,34 
  Pokles(%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6,00 2,14 2,37 2,29 2,03 2,38 1,57 1,92 1,91 2,37 2,42 
  Pokles(%) 7,05 3,89 2,56 12,76 3,57 10,72 14,18 3,82 0,13 -3,55 
178,00 2,09 2,25 1,99 1,82 2,06 1,57 1,76 1,75 2,20 2,29 
  Pokles(%) 8,84 8,84 15,04 21,74 16,41 11,12 21,48 12,26 7,09 2,18 
343,50 1,90 2,00 1,72 1,63 1,73 1,45 1,49 1,46 1,86 2,08 
  Pokles(%) 17,28 18,82 26,54 30,08 29,98 17,75 33,47 26,83 21,76 10,99 
510,05 1,60 1,53 1,48 1,34 1,34 1,22 1,14 1,14 1,43 1,17 
  Pokles(%) 30,30 37,77 36,98 42,24 45,91 30,63 48,90 42,76 39,87 49,86 
676,75 1,36 1,26 1,23 1,18 1,12 1,11 0,95 0,93 1,24 1,45 
  Pokles(%) 40,97 48,84 47,55 49,33 54,78 37,27 57,71 53,34 47,79 37,94 
820,05 1,22 1,11 1,14 1,08 1,03 1,06 0,84 0,87 1,05 1,33 
  Pokles(%) 46,89 54,97 51,60 53,80 58,47 40,16 62,32 56,50 55,59 43,33 
1000.8 1,00 0,82 0,89 0,90 0,80 0,89 0,66 0,68 0,83 1,03 
  Pokles(%) 56,27 66,68 61,88 61,45 67,39 49,68 70,51 65,92 64,98 55,82 
1168,80 0,87 0,72 0,85 0,84 0,74 0,86 0,61 0,65 0,67 0,97 
  Pokles(%) 62,05 70,94 63,70 63,79 70,17 50,96 72,59 67,59 71,75 58,68 
1336,80 0,76 0,62 0,76 0,73 0,66 0,82 0,52 0,55 0,65 0,86 
  Pokles(%) 67,00 75,05 67,66 68,50 73,30 53,77 76,55 72,46 72,59 63,30 

Tabu�ka 2: Namerané hodnoty svetelného toku bielych LED 

 
Svetelný tok 	ervených LED C(lm) �as 

merania 
(h) C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 
0,00 7,15 6,81 6,90 7,31 6,10 6,38 6,42 7,05 6,54 7,28 
  Pokles(%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6,00 7,08 6,53 6,58 6,94 5,92 5,74 6,21 6,60 5,60 6,48 
  Pokles(%) 0,91 4,13 4,60 4,94 2,89 10,09 3,29 6,40 14,37 10,98 
178,00 6,85 6,61 6,58 7,04 5,91 6,06 6,28 6,77 5,52 6,39 
  Pokles(%) 4,13 2,94 4,60 3,60 3,03 5,03 2,21 3,99 15,59 12,21 
343,50 6,78 6,35 6,53 6,82 5,90 5,82 6,05 6,49 5,85 6,33 
  Pokles(%) 5,16 6,83 5,32 6,58 3,22 8,83 5,79 8,00 10,50 12,99 
510,05 6,42 6,33 5,83 6,20 5,80 5,47 5,82 6,35 5,17 5,90 
  Pokles(%) 10,22 7,05 15,44 15,15 4,84 14,30 9,34 10,01 20,94 18,94 
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676,75 6,17 6,19 5,98 6,50 5,51 5,22 5,88 6,12 5,07 6,13 
  Pokles(%) 13,72 9,07 13,31 10,97 9,61 18,28 8,39 13,27 22,46 15,77 
820,05 6,33 6,28 6,19 6,38 5,33 5,72 6,07 6,52 5,50 6,25 
  Pokles(%) 11,39 7,78 10,34 12,65 12,63 10,46 5,40 7,52 15,90 14,12 
1000.8 5,93 5,71 5,75 6,15 5,24 5,16 5,29 5,83 4,87 5,54 
  Pokles(%) 16,98 16,15 16,63 15,85 14,11 19,24 17,60 17,36 25,62 23,87 
1168,80 6,63 5,97 5,91 6,30 5,56 5,28 5,65 5,92 5,17 5,99 
  Pokles(%) 7,26 12,29 14,32 13,74 8,86 17,23 12,05 16,10 21,02 17,69 
1336,80 6,26 5,88 5,86 6,25 5,44 5,25 5,62 6,05 5,08 5,47 
   Po-
kles(%) 12,41 13,67 14,99 14,43 10,73 17,72 12,46 14,18 22,38 24,86 

Tabu�ka 3: Namerané hodnoty svetelného toku �ervených LED 
 
Z tabuEky �íslo tri vieme ur�i�, že najvä�ší pokles u �ervených LED, bol pri LED s ozna�ením C10, 25% vo�i 
východziemu svetelnému toku. Takisto relatívne nízky pokles svetelného toku ako u �ervených, bol aj pri mod-
rých diódach, kde najvä�ší pokles bol 38%. Z tabuEky �íslo štyri je znateEné, že jedna LED dióda ozna�ená ako 
M5 pri poslednom meraní ukon�ila po 1336,8 hodinách svoju životnos�. Z tabuliek 3 a 4 vidíme, že percentuál-
ny pokles svetelného toku modrých a �ervených LED nebol až taký vysoký ako to bolo pri bielych LED.  
 

Svetelný tok modrých LED  (lm) �as 
merania 
(h) M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 
0,00 1,43 1,73 2,44 1,86 1,79 1,78 1,86 1,67 2,08 1,55 
  Pokles(%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6,00 1,70 1,49 2,16 1,73 1,53 1,28 1,69 1,35 1,65 1,28 
  Pokles(%) -18,9 13,61 11,39 7,10 14,63 28,20 9,04 18,86 20,71 17,67 
178,00 1,79 1,50 1,95 1,68 1,55 1,27 1,69 1,33 1,64 1,22 
  Pokles(%) -25,0 12,91 19,95 9,84 13,34 28,64 9,36 20,42 20,86 21,47 
343,50 1,52 1,36 1,90 1,64 1,47 1,16 1,65 1,28 1,62 1,16 
  Pokles(%) -6,42 21,13 22,37 12,04 17,76 34,87 11,40 23,36 21,92 25,08 
510,05 1,48 1,37 1,77 1,62 1,40 1,16 1,58 1,21 1,53 1,32 
  Pokles(%) -3,28 20,56 27,32 12,69 22,06 34,92 14,95 27,33 26,25 14,70 
676,75 1,45 1,31 1,70 1,61 1,37 1,11 1,49 1,17 1,49 1,24 
  Pokles(%) -1,54 24,15 30,56 13,33 23,46 37,78 19,63 29,61 28,13 20,37 
820,05 1,82 1,61 1,96 1,88 1,63 1,40 1,72 1,38 1,66 1,44 
  Pokles(%) –26,7 6,60 19,83 -0,97 9,04 21,80 7,37 17,00 20,13 7,48 
1000.8 1,46 1,20 1,53 1,42 1,25 1,02 1,38 1,12 1,38 1,14 
  Pokles(%) -2,03 30,52 37,24 23,82 30,27 42,60 25,61 32,49 33,56 26,43 
1168,80 1,35 1,21 1,59 1,51 1,37 1,16 1,55 1,23 1,53 1,29 
  Pokles(%) 6,08 30,11 35,03 18,60 23,51 35,03 16,68 26,43 26,25 17,02 
1336,80 1,31 1,17 1,44 1,48 - 1,10 1,47 1,19 1,43 1,18 
   Pokles(%) 8,45 32,19 41,05 20,22 0,00 38,62 20,82 28,29 31,07 23,66 

Tabu�ka 4: Namerané hodnoty svetelného toku modrých LED 

 

Okrem merania životnosti LED bolo vykonané aj meranie vlastností LED v klimatizovanej komore, prostredníc-
tvom luxmetra. Na meranie sme použili tri použité LED (z merania životnosti LED) ako aj tri nové, nepoužité 
LED, ktoré boli prvý krát rozsvietené až pri samotnom meraní. Meraná bola zmena intenzity osvetlenia E (lx) pri 
postupnom zvyšovaní okolitej teploty. Teplota sa zvyšovala automaticky po nastavení maximálnej požadovanej 
teploty. Meranie bolo uskuto�nené pri teplotnom rozsahu: 25°C až 80°C. Namerané hodnoty diód sú uvedené 
v tabuEke 5. Ako je z Tab. 5 vidie�, najvä�ší pokles intenzity osvetlenia spomedzi �ervených, modrých a bielych 
diód, bol pri �ervených LED, ako pri použitých tak aj pri nových LED. Najkvalitnejšie z hEadiska najnižšieho 
poklesu intenzity boli modré LED.  

 
 LED dióda Pokles intenzity osvetlenia 

E(%) v klimatizovanej 
komore 

Pokles svetelného 
toku Dx(%) po	as 
merania životnosti  

Materiál Cena 

(SKK/kus) 

	ervená nová 48,85 - 

	ervená použitá 42,48 9,36 

AlGaInP 6 

biela nová 6,66 - 

biela použitá 18,48 72,55 

InGaN 13,50 

modrá nová 7,04 - 

modrá použitá 3,55 13,06 

InGaN 11 

Tabu�ka 5: Zhrnutie nameraných hodnôt intenzity osvetlenia a svetelného toku LED 



���������	ABCD	E	F	E���	

	

 21 

 

Zaujímavý je fakt, že biele a modré LED sú vyrobené z rovnakého materiálu, avšak biele LED boli vo�i modrým 
menej stabilné, �o sa týka poklesu intenzity osvetlenia ako aj životnosti. Z meraní môžeme tvrdi�, že nielen zo 
svetelnotechnického hEadiska, ale aj z hEadiska pomeru kvalita/cena je najlepším riešením modrá LED. KeDže 
priemerný pokles svetelného toku po�as merania životnosti u všetkých desiatich modrých LED bol 24% a pokles 
intenzity osvetlenia meranej v klimatizovanej komore 3,55%. 

KeDže biele LED boli najdrahšie z meraných LED, pred za�atím merania sme o�akávali najlepšie vlastnosti 
z meraných diód, avšak cena nezodpovedá v danom prípade kvalite svetelného zdroja. Vhodné by bolo takéto 
LED nepoužíva� vo svietidlách, prípadne tieto svietidlá aplikova� na miestach, kde je potrebný konštantný sve-
telný tok po�as doby použitia takýchto svetelných zdrojov, keDže priemerný pokles svetelného toku po�as mera-
nia životnosti u všetkých desiatich bielych LED bol 69% a v klimatizovanej komore pri zvyšovaní teploty sme 
zaznamenali nie veEmi veEký pokles intenzity osvetlenia. 

Pri AlGaInP- �ervených diódach zis�ujeme priemerný pokles svetelného toku 15,78% po�as merania životnosti, 
ako aj najvyšší pokles intenzity osvetlenia 42,48% pri meraní v klimatizovanej komore.  

Skúmané �ervené LED by bolo vhodné aplikova� z hEadiska ich ceny tam, kde je potrebná dlhá životnos� také-
hoto zdroja. Ak by sa mali používa� pri vyšších teplotách okolia, je tu potrebné zabezpe�i� chladenie. 

5. Záver 
Z nameraných hodnôt sme zistili, že pri bielych LED pokles svetelného toku bol priemerne na 69% ich za�iato�-
ného svetelného toku. Pri podobných, ako meraných LED diódach uvádzajú výrobcovia životnos� okolo 8000-
10 000 hodín. Je otázne, �i na predaj ponúkané diódy naozaj spFBajú požiadavku maximálneho poklesu svetelné-
ho toku o 20% po�as ich životnosti, ako uvádzajú mnohí výrobcovia svetelných zdrojov, keDže z meraní už po 
1336 hodinách svietenia je pokles svetelného toku vä�šiny LED vyšší ako 20% a dokonca sa ukázalo, že jeden 
svetelný zdroj by nebol v praxi Dalej použiteEný. Koniec životnosti by mohol by� aj nebezpe�ný z hEadiska 
bezpe�nosti a zdravia, ak by takáto LED bola použitá napríklad v prednom svietidle bycikla. 

Z nameraných hodnôt intenzity osvetlenia v klimatizovanej komore môžeme po vykonaní doterajších meraní 
konštatova�, že ak chceme využi� LED svetelný zdroj pri okolitých teplotách vyšších ako 25°C je vhodné si 
najprv pred zakúpením takýchto zdrojov overi� ich svetelnotechnické vlastnosti  meraním na vzorke. Merania 
i naDalej pokra�ujú. Zaujímavé budú ur�ite výsledky meraní, ktoré sa uskuto�nia v klimatizovanej komore pri 
teplotách nižších ako 0°C. 
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LED – vlastnosti, technologie 
Ing. Jakub Wittlich, Philips �R spol. s r.o., jakub.wittlich@philips.com  

Díky setrvalému bou�livému zlepšování jejich parametr� se staly LED diody nep�ehlédnutým fenoménem vývo-
je celé oblasti sv�telné techniky. Od p�vodního užití pro p�evážn� indika�ní ú�ely, p�es efektové a orienta�ní 
osv�tlení se již dostávají tyto zdroje sv�tla do stavu, který umožBuje uvažovat o nich v brzké budoucnosti jako o 
zdrojích pro celkové osv�tlení v interiérech. V souvislosti s tím se také výrazn� rozši�uje nabídka p�íslušných 
svítidel a  polotovar�. Ne již tak rázn� ovšem roste informovanost o vlastnostech a technologickém pozadí diod. 
Proto se pokusím v tomto p�ísp�vku nastínit základní typologiii LED diod a okomentovat n�které jejich vlastnos-
ti, p�ípadn� opravit n�kolik všeobecn� rozší�ených omyl�. 

Typy LED diod 
- Klasické LED diody (obr 1).pájí se p�ímo na desky tišt�ných spoj�; slouží k signalizaci a jako t�etí brz-

dová sv�tla. Vyrábí se v pr�m�rech 3,4 a 5 mm. 

- SMD LED diody...tyto diody umožBují pr�myslovou automatickou montáž na desky. Užívají se pro 
prosv�tlení displej� mobilních telefon�, automobilových p�ístroj� �i pro r�zné indikace. 
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- Výkonové LED diody (obr.2)...jejich sv�telný tok umožBuje aplikace v osv�tlování a� již efektovém tak 
i pro nasv�tlování fasád, interiér� nebo užití v oblasti dopravní signalizace. 

 

                               
 

Obrázek 1 

 

 

               
Obrázek 2 

�

�

�

 LED 5mm SMD LED Výkonové LED 

P�íkon  [W] 0,3 0,5 1 až 5 

Sv�telný tok (bílá)  [lm] 1 až 3  0,1 až 12 45 až 140 

Materiál 	o	ky epoxid epoxid plastik/silikon 

Teplota p�echodu  [°C] max. 120 max. 120 max. 165 

Život (bílá 70%)  [h] 5000  20 000 až 50000 

Tabulka 1 

 

 

N�které obecn� rozší�ené mýty. 
 

LED diody mají život 100 000 hodin.  
S tímto prohlášením se m�žeme setkat v mnoha katalozích. Tato hodnota skute�n� platí pro n�které typy diod 
ovšem jedná se o maximální fyzický život. Pro sv�telného technika i uživatele je mnohem zajímav�jší údaj o 
ekonomické životnosti zdroje �ili o dob�, po které poklesne sv�telný tok na 70% nominální hodnoty. Tato doba 
se pohybuje v závislosti na barv� sv�tla a výrobci v širokém rozmezí 6000 až 50000 hodin. V této souvislosti je 
nutno p�ipomenout silnou závislost života diody na teplot� jádra a tím i p�echodu. Závislost pr�b�hu poklesu 
sv�telného toku v �ase pro bílou, modrou �i zelenou diodu Luxeon provozovanou s proudem 350 mA pro r�zné 
teploty jádra je znázorn�na na obr. 3. U �ervených a jantarových diod je tato závislost díky jinému materiálové-
mu složení v�tší. 
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Obrázek 3 

 

 

Led diody jsou studené, nevytvá�ejí teplo. 

 Pro pochopení, že jde o omyl sta�í uchopit jakékoli svítidlo s LED, které je již chvíli zapnuté. Správným výro-
kem je, že sv�tlo LED diod nevyza�uje žádné teplo (ani UV zá�ení), samotná diody teplo vyvíjí a práv� proble-
matika odvedení tohoto tepla z diody je zásadním faktorem ve vývoji ješt� výkon�jších diod. Krom� již zmín�né 
závislosti stárnutí zdroje na teplot� je zde ješt� i významná závislost sv�telného toku (obr. 4)�

 
Obrázek 4 

 

 

Další �ada nep�esností se odehrává okolo barevných vlastností diod, tedy teploty chromati�nosti a indexu barevného 
podání bílých diod.. 

 Pro vytvo�ení LED diody s výsledným bílým sv�tlem dnes existují t�i prakticky používané metody. První z nich použí-
vá �ip s modrým sv�tlem a �o�kou se žlutým luminoforem. Mícháním t�chto dvou barev je vytvá�ena studená bílá barva 
sv�tla s typickou teplotou chromati�nosti okolo 5500 K a Ra max. 70 (obr 5). 

 



���������	ABCD	E	F	E���	

	

 24 

 
Obrázek 5 

 

Druhý zp�sob využívá op�t modré sv�tlo a luminofor ovšem v tomto p�ípad� dva – �ervený a zelený. Výsledkem 
je sv�tlo teple bílá barva sv�tla s typickou teplotou chromati�nosti okolo 3300 K a Ra p�es 90. 

Nejpružn�jším zp�sobem je míchání sv�tla �ervené, zelené a modré diody (systém RGB) p�ípadn� ješt� diody se 
sv�tlem jantarovým (systém RGBA). Míchání t�chto barev v r�zných pom�rech umožBuje vytvá�et bílé sv�tlo 
s teplotou chromati�nosti v širokém rozmezí od studené po teple bílou, Ra systému RGBA m�že dosahovat 
hodnot 80 až 90. Tento zp�sob vytvá�ení bílé je velmi náro�ný na �ídící elektroniku. Rovn�ž stabilita zvolené 
bílé barvy je pon�kud problematická, zejména pokud se jedná o vliv zm�n teploty prost�edí na sv�telný tok diod 
r�zných barev. 

Jako velmi ú�inná metoda vytvá�ení bílého sv�tla s velmi vysokým indexem barevného podání je použití �ipu 
vyza�ujícího v oblasti UV a transformování tohoto zá�ení na zá�ení viditelné pomocí v podtat� t�ípásmového 
luminoforu. Tato metoda je ovšem zatím nová a tyto diody vykazují relativn� nízký m�rný výkon. 

 

S barvou LED diod souvisí též anglický pojem binning. B�hem výroby diod dochází k rozptylu barvy, toku i pro-
pustného nap�tí. Tyto parametry jsou m��ena a hotové výrobky jsou t�íd�ny do jednotlivých podt�íd (bins). Tento 
výb�r umož�uje pak výrobc�m svítidel nakupovat p�ípadn� pouze výb�r z produkce pro zachování p�ijatelných 
rozdíl� parametr� diod r�zných kus� svítidel jednoho typu. Takový to výb�r je samoz�ejm� dražší což se promít-
ne i do ceny svítidel. 

 

LED diody jsou energeticky mnohem ú�inn�jší než ostatní sv�telné zdroje.  
Toto tvrzení platí pro porovnání se žárovkami a v�tšinou halogenových žárovek. Energetickou ú�innost sv�tel-
ného zdroje jsme zvyklí vyjad�ovat m�rným výkonem. Vzhledem k výrazné závislosti sv�telného toku LED diod 
na teplot� dostaneme se tímto zp�sobem jenom k velmi hrubému p�ehledu (tab 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 2 M�rné výkony vybraných sv�telných zdroj� 

Sv�telný zdroj M�rný výkon  (lm/W) 

Žárovky 10 – 18 

Halogenové žárovky 15 – 20 

Kompaktní zá�ivky 35 – 60 

Lineární zá�ivky 50 – 100 

Vysokotlaké halogenidové výbojky 50 – 90 

LED 5000K 45 – 59 

LED 3300K 22 - 37 
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Obrázek 6 odhadovaný vývoj m�rného výkonu LED diod do roku 2020. 

 

Pro diskusi o energetické ú�innosti je vhodné hovo�it o ú�innosti svítidla. LED diody pro osv�tlování jsou totiž 
vždy v p�ípad� profesionálních svítidel vybaveny sekundární optikou, které je schopna velmi ú�inn� využít ma-
lých rozm�r� zdroje. Zkusme si porovnat m�rné výkony kompaktní vysokotlaké výbojky a LED diody se zapo�-
tením ú�innosti optického systému (obr. 7). 

 
Obrázek 7 M�rné výkony kompaktní vysokotlaké výbojky a LED diody se zapo�tením ú�innosti optického 

systému 
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