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             Z pUednáškového sálu 

ODBORNÝ TECHNICKÝ SEMINÁŘ SRVO OPAVA  

5. ‒ 6. 6. 2008, hotel Belaria, Hradec nad Moravicí 

tradičně nazývaný  

Jarní setkání přátel veřejného osvětlení 
Jarní, nebo spíše tentokrát podle termínu i pUíjemného letní počasí doprovázelo Technický semináU poUádaný 
Společností pro rozvoj veUejného osvEtlení, který se konal ve dnech 5. - 6. 6.200Ř. Organizačními garanty a 
sponzory byly opavské firmy JKV Opava s.r.o., HUF Plasty a také Technické sluţby Opava s.r.o., místem jed-
nání bylo milé a útulné prostUedí hotelu Belaria v Hradci nad Moravicí. Škoda, ţe zástupci opavské radnice, ač 
zváni, si nenašli čas semináUe se zúčastnit. 
Úvodní blok odborných pUednášek patUil domácím opavským fir-
mám. S veUejným osvEtlením v OpavE nás seznámil pan Pavel 
Stuchlík, Technické sluţby Opava s.r.o. v referátu PUedstavení 
firmy a VO v OpavE. Referát byl doprovázen ukázkami osvEtlova-
cích soustav a svítidel pro uliční i architekturní osvEtlení pouţi-
tých v OpavE a tato obrazová ukázka pUedvedla více, neţ pUedve-
dení v terénu.  
Další z opavských firem, jejíţ výrobky zná vEtšina z tEch, které se 
zabývají výstavbou a údrţbou veUejného osvEtlení, je firma HUF 
Plasty, dodavatel plastových patic a dalších polotovar] pro VO. 
Ing. Jaromír Huf ve svém referátu tentokrát vyzdvihl i prvek pro 
zvýšení bezpečnosti na pUechodech, nový typ dlaţby s bílým po-
vrchem.  

Opavskou firmu JKV a její aktivity související s veUejným osvEtle-
ním nám pUedstavil pan JiUí Vrbický. 
Stalo se jiţ dobrou tradicí, ţe se na našich technických semináUích dozvídáme i nEco o historii a pUípadnE další 
zajímavosti z místa konání našich setkání. O OpavE, hlavním mEstE Slezska nám Uekl místní rodák a v dobrém 
slova smyslu patriot mEsta Ing. Huf, referát byl doprovázen p]sobivým promítáním obrázk] z mEsta Opavy. 
Mnohé jistE pUíjemnE pUekvapila bohatá historie, úpravnost a výstavnost metropole Slezska. 

Ing. Jan Kylián, DAT mo LUX s.r.o. seznámil pUítomné se Systémem skupinové regulace VO. 
SvEtelné zdroje LED, díky svému prudkému technickému rozvoji 
a poklesu cen, nabývají stále vEtšího významu v osvEtlování, obje-
vuje se stále více studií i reálných provedení svítidel pro VO. Na 
téma Vyuţití LED pro VO pohovoUil Ing. Jakub Wittlich z firmy 
Philips CZ s.r.o.. V rámci svého referátu pUedvedl i funkční 
designové svítidlo s LED. 

Ing. Petr Ţák, ETNA s.r.o. v referátu Terminologie VO v nových 
dokumentech rozebral jednotlivé nové pojmy zejména v nových 
normách a dokumentech pro VO a diskutoval jejich obsah a náplO 
a to jak z oblasti osvEtlení pozemních komunikací, tak z oblasti 
vedlejších účink] osvEtlení a rušivého svEtla. 

Po pUestávce, bEhem níţ mEli účastníci moţnost seznámit se na doprovodné výstavce s výrobky firem Artech-
nic Schréder a.s, DAT MO LUX s.r.o, ELTODO EG a.s, SEAK - Ing. Josef Sedlák, Tyco Elektronics Czech 
s.r.o. vystoupil v bloku firemních prezentací za firmu AKTÉ s.r.o. Ing. Polínek a za firmu Artechnic Schréder 
pan Jan Landovský. 
Vedoucí pracovní skupiny pan JiUí TesaU, kterou podle širokého zábEru činnosti m]ţeme nazývat skupina pro 
styk se státní správou  nás s výsledky své činnosti seznamoval jiţ nEkolikrát. Tentokrát byl tomuto tématu, vE-
nován celý blok, ve kterém vystoupil pan TesaU a hosté. Jako modelový region bylo uvedeno liberecko: 

JiUí TesaU, Artmetal CZ s.r.o.: Spolupráce SRVO se svazem obcí Libereckého kraje, oblast  VO 

Petra Schlepitschková, projektový manager SOLK: Svaz obcí Libereckého kraje 

JiUí Leták, Question Marks: Moţnosti financování VO z fond] EU 
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         Doprovodná výstava  

      Kuloárová jednání 

SRVO má Uadu člen] i ve Slovenské republice a jejich referáty obohacují 
naše poznatky z oboru. Novým členem je SEAK Prešov. Pan Ing. Sedlák 
nás seznámil se zajímavou činností společnosti SEAK : SOVO, selektivní 
ovládání VO. 

V mnoha firmách a organizacích se stále více spojuje péče a údrţba VO a 
současnE i dopravní signalizace, pUesnEji Uečeno zvýšení bezpečnosti na 
komunikacích, a[ jiţ známého osvEtlení pUechod], instalací LED blikač] 
do vozovky či dalšími opatUeními. Proto jsme rozšíUili zábEr našich Tech-
nických semináU] i o tento obor. Úvodní slova pUednesl Ing. Tomáš No-
sek, a jak se s touto problematikou popasovali konkrétnE v OstravE nám 
ve svém referátu pUednesl  pan JiUí Voráček, Ostravské komunikace. 

 

 

Na závEr Technického semináUe byly probrány nEkteré body z vnitUního ţivota společnosti.  
Z jednání pUedsednictva, které zasedalo v pUedvečer konání semináUe a dále 5. 6. dopoledne vyplynulo, ţe bude vhodné 
zmEnit adresu sídla SRVO. MístopUedseda SRVO Ing. T. Nosek oznámil, ţe do doby neţ bude Valnou hromadou pro-
jednána tato zmEna stanov, bude jako pracovní adresa SRVO uţívána adresa: Pod vysílačkou 13Ř7, 156 00 Praha 5 - 
Zbraslav. Tato zmEna vyplývá ze snahy vyvázat SRVO ze souvislosti s firmami. 

Redaktor Zpravodaje Ing. Luxa  upozornil pUednášející na zmEnu uzávErky Zpravodaje – vţdy jeden mEsíc od konání 
semináUe. Do této doby je moţno pUedat pUíspEvky k otištEní ve Zpravodaji vEnovanému Technickému semináUi Opava. 
OpatUení by mElo vést k rychlejší publikaci poznatk] ze semináU]. 
Na pozvánce na tento semináU byla i výzva pro členy k pUipomínkám k náplni a úpravE web stránek SRVO, jejichţ nové 
členEní navrhl Ing. Ţák. Bohuţel, ţádné pUipomínky nedošly a ani zde nikdo s pUipomínkami nevystoupil. 

Pro členy SRVO byl zorganizován plnE hrazený zájezd lehátkovým vlakem na veletrh Light a Building, Frankfurt nad 
Mohanem. O zájezd byl pUekvapivE malý zájem, zúčastnilo se ho pouze Ř osob. PUedsednictvo proto dospElo k závEru, 
ţe podobné akce jiţ poUádat nebude. 
Po ukončení programu technického semináUe pokračovalo neformální jednání pUi rautu a číši vína do pozdních večer-
ních hodin. 
Na prezenční listinE tohoto technického semináUe bylo podepsáno Ř6 osob. 
Druhý den byla organizačními garanty pUipravena exkurze v opavském dopravním 
podniku, odjíţdElo se autobusem od hotelu Belaria. Prohlídky se zúčastnilo 25 zá-
jemc], kteUí byli seznámeni s bohatou historií tramvajové  a trolejbusové dopravy v 
OpavE Ueditelem DP mEsta Opavy Ing. Hynkem Vojtkem  

Po prohlídce historické, nedávno dokonale zrekonstruované tramvaje z r. 1ř05, byli 
účastníci exkurze odvezeni hybridním trolejbusem-autobusem, pouţívaným v MHD, 
na prohlídku Opavy se zastávkou na dochované mEnírnE pro tramvajovou trakci 
s p]vodními rtu[ovými usmErOovači, která slouţila do r. 1ř56, kdy byla tramvajová 
doprava v OpavE zrušena.  
Dle reakcí zúčastnEných se exkurze vydaUila a Opava se svými parky a rekonstruo-
vanými  starými stavbami i okolím líbila. Díky všem za návštEvu. 
Této zajímavé exkurze se, bohuţel, zúčastnil pouze zlomek ze zájemc] uvedených  
na pUihláškách. Proto prosíme: uvádEjte na pUihláškách na Technické semináUe pouze 
skutečný zájem o exkurze, neúčastí pUidEláváte starosti a problémy organizátor]m, 
kteUí je pro vás pUipravují. 
Termín a místo konání podzimního technického semináUe bude včas oznámeno, 
pUedbEţnE jednáme s firmou Philips CZ s.r.o., pod jejíţ garancí by se mElo podzimní setkání konat. 
Podle zpEtné vazby od zúčastnEných byl technický semináU velmi dobUe pUipraven, velmi se líbilo místo konání, výho-
dou bylo i ubytování, pUednáškový prostor a další sály “pod jednou stUechou“. Ohlas sklidila i odborná náplO a velmi 
dobUe zvládnutá organizace a zajímavá exkurze a celková atmosféra. 
PodEkování patUí všem firmám a osobám, které se na pUípravE a pr]bEhu podíleli. 
Ilustrační foto: Ing. Jana Kotková 
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Něco o místě konání - historické zajímavosti z Opavy 

Ing. Jaromír Huf 

Statutární mEsto OPAVA (cca 60 000 obyvatel) leţí na stejnojmenné Uece v nadmoU-
ské výšce kolem 260 m. Je pr]myslovým i kulturním centrem českého Slezska a svým 
významem pUesahuje hranice okresu. První písemná zpráva o osadE, leţící na kUiţo-

vatce obchodních cest a pojmenované podle 
Ueky Opavy, je z r. 11ř5, mEstské zUízení doklá-
dá listina z r. 1224. Počátkem 14. stol. vzniklo v 
rámci České koruny Opavské kníţectví a Opava 
se pozdEji stala jeho administrativním centrem. 
Od r. 1742, po prohrané válce, kdy byla vEtší 
část Slezska postoupena Prusku, byla Opava 
hlavním mEstem rakouského Slezska.  

V r. 1Ř20, po poráţce Napoleona, se zde konal druhý kongres vítEzných mocnos-
tí; sešli se zástupci tzv. Svaté aliance - ruský car, pruský král, rakouský císaU a 

zástupci Anglie a Francie k jednání o společném postupu proti revolučnímu hnutí v Itálii. Aţ do vzniku zemE Morav-
skoslezské v r. 1ř2Ř byla Opava sídlem zemských úUad].  
Opava nebyla hospodáUsky rozvinutým mEstem a její obyvatelé byli silnE ponEmčeni. Teprve ve druhé polovinE 1ř. 
stol. se začal ve Slezsku rozvíjet český národní ţivot a Opava se stala jeho stUediskem. Skutečný rozvoj českého uvE-
domEní a české kultury pUinesl teprve vznik Československé republiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za nacistické okupace v letech 1ř45 byla Opava centrem jedné ze sudetských ţup. PUi tEţkých bojích v závEru druhé 
svEtové války byla značná část mEsta poškozena nebo zcela zničena. 

Po válce byly postaveny celé nové obytné čtvrti a pr]myslové 
závody. 
Opava je dnes statutárním mEstem, sídlem Slezské univerzity, 
stUedních škol, kulturních a vEdeckých institucí. Slezské zemské 
muzeum, zaloţené 1. 5. 1Ř14, je nejstarším muzeem na území 
ČR a patUí k nejvýznamnEjším ústav]m v republice (expozice 
pUírody a historie Slezska, vývoj ţivotního stylu a umEní od 
gotiky po současnost). V OpavE sídlí téţ Slezský ústav a expozi-
tura Archeologického ústavu Akademie vEd ČR.  
V OpavE se zachovalo mnoho kulturních památek, Uada z nich je 
chránEná státní památkovou péčí. "Bílou Opavu", jak mEsto 
nazval básník Petr Bezruč, charakterizují také četné parky a 
sady, zejména na obvodu historického jádra mEsta. HospodáU-

ství, zejména soukenictví a pozdEji potravináUský pr]mysl, oţivilo napojení na ţeleznici v r. 1855. 

MEsto je rodištEm i místem posledního odpočinku básníka Petra Bezruče (1Ř67 aţ 1ř5Ř), na zdejším gymnáziu studoval 
zakladatel moderní genetiky J. G. Mendel (1Ř22 aţ 1ŘŘ4). Mezi opavské rodáky patUí téţ vídeOský architekt, spoluza-
kladatel vídeOské secese, J. M. Olbrich (1Ř67 aţ 1ř0Ř), spisovatel A. C. Nor (1ř03 aţ 1řŘ6) a Joy Adamsonová (1ř10 
aţ 1řŘ0), neúnavná bojovnice za záchranu africké pUírody a autorka knih o lvici Else.  
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 Zámek Hradec nad Moravicí 
Jiţ v ř. století zde stálo slovanské hradištE, vystUídané v polovinE 11. století kníţecím a o dvE stE let pozdEji královským 
pUemyslovským hradem. Koncem 16. století zahájil Kašpar Pruskovský z Pruskova jeho celkovou renesanční pUestavbu. 
V roce 177Ř koupili panství kníţata Lichnovští z Voštic, kteUí po roce 17ř6 adaptovali zámek v empírovém slohu. Na 
konci 1ř. století vyrostl v blízkosti hlavní zámecké budovy tzv. Červený zámek, Bílá vEţ a hradební ze@ . 

 Zámek má dvE části, starší tzv. Bílý zámek, ve kterém si lze prohlédnout 
nádhernE zaUízené pokoje a pUístavbu novogotické části tzv. Červeného zám-
ku spolu se vstupní branou a Bílou vEţí z 1ř. stol. Červený zámek je účelovE 
vyuţíván pro restaurace, koncertní sál aj. V létE je pUíjemná procházka 
v anglickém parku. 

Prohlídková trasa pUepychovE zaUízenými salóny mj. pUipomíná i pobyty 
Ludwiga van Beethovena a Ference Liszta. Zámecká obrazárna prezentuje 
sbírky p]vodní kníţecí galerie. 

Státní zámek v Hradci nad Moravicí byl v dubnu 2001 prohlášen národní 
kulturní památkou. 

S využitím informací a obrázk] z www/opava.cz a www/pametihodnosti.cz 

 

 

Představení firmy TS Opava s.r.o. a VO v Opavě  

Pavel Stuchlík┸ Technické slu:by Opava, s.r.o. 

OPAVA byla zaloţena pUed rokem 1224. Svítidla VO byly v OpavE poprvé instalovány témEU šest století od vzniku 
mEsta. Jako první energie pro pUemEnu na svEtlo byla pouţita hoUlavá kapalina. Roku 1Ř04 bylo instalováno 100 luce-
ren-olejových lamp v centru mEsta. PUedmEstí bylo tEmito svítidly osazeno aţ o 30 let pozdEji. V padesátých letech , na 
pomErnE krátkou dobu, byly nahrazeny olejové lampy petrolejovými. Nastal rychlý nástup plynového osvEtlení. V roce 
1861 bylo v provozu 174 plynových luceren, které nevytEsnilo ani elektrické osvEtlení nEkterých ulic v počtu 16. ks 
obloukových svítidel dne 21. bUezna 1ř04. MEly perspektivu, pUesto ještE další desítky let dávala Opava pUednost ply-
novému osvEtlení, zUejmE i proto, ţe vynález Auerovy plynové ţárové lampy dával 5x aţ 7x vEtší svEtelný efekt neţ 
tehdy nejvíce uţívané elektrické lampy Siemensovy. JeštE v roce 1929 bylo jen 20% z VO v OpavE elektrické. Elektric-
ké osvEtlení dostalo pUednost aţ po roce 1ř30. Avšak Opava byla tEţce poškozena na konci války v roce 1ř45, nejvíce 
v ČR, ruiny se odklízely aţ do r. 1ř47, veUejné osvEtlení bylo zničeno a postupnE se začalo obnovovat.  
V roce 1ř60 bylo ve mEstE jen 1000 osvEtlovacích tEles s ţárovkovým zdrojem.  
V tomto roce vznikly Technické sluţby mEsta Opavy. Začalo se budovat výbojkové osvEtlení, v polovinE 60. let bylo 
VO obnoveno i v pUedmEstích. Podstatnou části náplnE provozovny veUejné osvEtlení bylo do roku 1ř75 odstraOování 
havarijních poruch. Bylo nutno pUistoupit k záchovné údrţbE a tím se podaUilo sníţit poruchovost zaUízení VO. Po roce 
1řŘ0 je zkoušen nový sodíkový zdroj, ve vEtším mnoţství se osazují svítidla se sodíkovými vysokotlakými výbojkami 
od roku 1řŘ3, tehdy ještE v pUíkonech 400W.   

TSO zajiš[ují pro mEsto Opava tyto sluţby: správu a údrţbu komunikací, čistotu mEsta, zahradní práce,správu a údrţbu 
mEstského mobiliáUe, správu a údrţbu mEstských hUbitov],svoz a tUídEní odpadu, správu a údrţba sportovních areálu, 
správu a údrţba veUejného osvEtlení. 
Současná správa veUejného osvEtlení v OpavE. 
Technické sluţby Opava s.r.o. provádEjí správu veUejného osvEtlení dle poţadavku technických i právních norem, její 
zamEstnanci jsou opavští patrioti s velkou znalostí regionu, mají zájem, aby na veUejné osvEtlení bylo spolehnutí, jsou 
zapáleni pro vEc. 
Opava je mEsto, kterému záleţí na dobré úrovni veUejného osvEtlení. Do udrţování a zlepšování technické úrovnE i 
vzhledu veUejného osvEtlení vkládá mEsto pUimEUenE moţné finanční prostUedky. Kvalita VO v OpavE je svou úrovní, 
sportovnE vyjádUeno, v 1. lize. 
Máme moderní systém dispečinku s pUenášením dat radiomodemem.  
SoutEţí o nadlimitní zakázku na dodávku el. energie bylo dosaţeno levnEjší ceny el. energie pro sazby VO, SSZ.  

 Provádíme: 
- Preventivní a bEţnou údrţbu. 
- OdstraOování škod zp]sobených povEtrnostními vlivy, vandaly, po dopravních nehodách.    
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- Aktualizaci evidence plánu a technických podklad].  

- ÚčelnE nakládáme s finančními prostUedky. 
Zajiš[ujeme: 

- NepUetrţitý výkon pohotovostní sluţby pro odstraOování škod a zajištEní bezpečnosti pUed úrazem elektrickým 
proudem. 

- Nákup veškerých materiál] a náhradních díl], hospodaUení s demontovaným a pouţitým materiálem. 
- VyUizování reklamací  - koordinujeme  práci r]zných subjekt] pUi návaznosti na VO. 

- PlnEní náhrad škod a ztrát na majetku VO. 
- Bezporuchový provoz  s tolerancí menší neţ 1,5% z celkového počtu svíticích míst .   
- OdstraOujeme závady do druhého dne od zjištEní (nahlášení) 

- Zabezpečení havárie provádíme bezodkladnE, opravy bez zbytečných odklad], ale dle dodacích lh]t dodávek 
atypických materiál] ,na dobu nutnou zajistíme vţdy  náhradní Uešení. 

- Vyuţití stoţár] VO  pro umís[ování tabulí firem, pro napojení osvEtlení telef. automat], zastávek MHD, svE-
telné výzdoby pUi významných událostech. UdElení práva na umístEní firemních reklamních tabulí si však mEs-
to ponechává ve své kompetenci. 

- Provádíme výzdobu mEsta pUi pUíleţitosti slavnostních událostí, podle poţadavku MMO.     

- Pravidelné opravy v blízkých obcích provádíme na objednávku. 
- Poskytujeme informace o d]leţitosti respektování technických norem a právních pUedpis], nevnucujeme jim 

svou správu VO.  
V OpavE probíhá pr]bEţnE od roku 1řř5 výmEna p]vodních, jiţ morálnE i fyzicky opotUebovaných svítidel, za svítidla 
nové generace, která jsou opticky nastavitelná a energeticky úsporná. Všechna výbojková svítidla jsou osazena účinný-
mi vysokotlakými výbojkami. V naší správE jiţ nemáme ţádné sadové svítidlo typu 4460570.   SoučasnE dokončujeme 
vyUazování naddimenzovaných svítidel Uady 444 23 1Ř -250W  za svítidla o pUíkonu 150W, pUípadnE 100W, osazenými 
výbojkami SUPER. Obnovu provádíme z  prostUedk] na správu a údrţbu pro daný rok. Úspor el energie dosahujeme i 
pomocí 30 regulátor] napEtí. PUesto, ţe se rozšiUuje VO v nových lokalitách, včetnE osvEtlení pUechodu pro chodce 
z d]vodu zvyšování jejich bezpečnosti, nenavyšuje se spotUeba el energie.  
V rámci generelu VO i celkovE provádEných rekonstrukcí komunikací jsou odborem pUípravy a realizace investic pUi-
praveny rekonstrukce stávajících veUejných osvEtlení, jsou budována nová osvEtlení na novE zUízených komunikacích a 
nových obytných lokalitách. VyjadUujeme se k jednotlivým projekt]m, pUedkládáme technické poţadavky vycházející 
z dlouhodobé koncepce tvorby VO v OpavE. V pr]bEhu stavby spolupracujeme s provádEjící firmou, kterou si však 
vybralo mEsto na základE soutEţe. 
I u nás skončila po roce 1řř0 uniforma a bylo instalováno témEU dvE desítky druh] svítidel, postupnE se výbEr ustálil. 
HA schválil pro novou montáţ omezenou Uadu moţných svítidel. Historické svítidla schvaluje individuelnE. 
Rekapitulace rozsahu soustavy VO v OpavE ve správE a údrţbE Technických sluţeb Opava: 

 

Celkový počet udrţovaných svítidel  6074 ks 

OsvEtlení pUechod] 91 pUechod] 148 svítidel 
Architekturní osvEtlení 23 objekt] 153 svítidel 

 
Na výškových stoţárech máme osazena svítidla Elektrosvit 444 23 15 a 23 16, Dingo, Safír,  OUSc,  Maya midi,  Imič, 
Malaga,  Bega,  Rondo. 

Na sadových stoţárech Gamma 6,  Elgopark , OCP,  Pechlát,  Berges, Pescador,  Cascai,  Avenue,  Sphrére. 
Pro architekturní osvEtlení jsou pouţita svítidla Sill. 
PUechody pro chodce jsou osvEtleny svítidly Zebra.     
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Z velkého množství obrázk], které doprovázely pUednášku p. Stuchlíka vybíráme pouze malou ukázku, ilustrující rozsah 
veUejného osvEtlení v OpavE. 
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Proč i tato fotografie ?                                                                                                                  

Profesní deformace. 

Jedu autem jiným mEstem, dElám dopravní pUestupek, dívám se na 
stožáry a svítidla. 

Jdu pEšky v jiném mEstE, vidím zrezivElý povrch stožáru fotím ho, jako 
by to byla krásná slečna letnE odEná. 
Jdu Opavou. Nedostatky, které mi jinde padnou rychle do oka, doma 
tak snadno nevidím. Je to provozní slepota? 

Stejné je to s tímto stožárkem z Prahy. 
Pavel Stuchlík 

 

 

 

Plastové polotovary pro vyu:ití ve VO 

Ing┻ Jaromír Huf ‒ firma HUF Plasty 

Firma HUF - Plasty vznikla v r. 1řř3 a za 15 let si vydobyla v podvEdomí lidí zabývajících se veUejným osvEtlením 
svou jistou pozici. Dnes vyrábíme ročnE 2,5-3 tisíce patic pro stoţáry VO ve 4 základních  typech a jejich modifikace v 
provedení polymerbeton, nebo klasický sklolaminát upravený vývojem tak, aby co nejlépe vyhovoval poţadavk]m a 
potUebám uţivatel].  
Počáteční fáze výroby byla dosti bolestivá, ale v pr]bEhu 1 roku se nám i díky náročnosti zákazník] a zapracování je-
jich pUipomínek do technologie a konečného provedení výrobk], podaUilo dospEt do fáze, kdy si patice s logem HUF-
plasty vydobyly své postavení. PatUí Vám milí kolegové a pUátelé dík za Vaše podnEtné pUipomínky a kritické ohlasy. 
VEUím, ţe spolupráce na zajištEní  bezpečného  provozu VO Vašich mEst a obcí, ke kterým pUispívají i plastové defor-
movatelné patice stoţár], bude nadále probíhat k spokojenosti nás všech a hlavnE tEch, pro které je VO jakousi samo-
zUejmostí, občan]m. 
Pro bezpečnost lidí ve mEstech se budují nové pUechody s osvEtlením, nebo se osvEtlení doplOuje. Barevné pruhy vodo-
rovného značení, provedené nástUikem, se musejí zpravidla min. 1x ročnE obnovovat na asfaltových površích, na dlaţ-
bách historických center i 3x ročnE. To sebou nese nemalé finanční zatíţení a hlavnE omezení dopravy a tím i zhoršení 
ovzduší v pUeplnEných centrech mEst. Bezpečný  provoz témEU nezničitelného vodorovného značení Vám fa HUF- plas-
ty m]ţe nabídnout v podobE dlaţebních kostek s drsným reflexním povrchem, které byly p]vodnE vyvinuty ve Švýcar-
sku a licenčnE je úspEšnE vyrábí nEmecká firma, jejíţ exkluzivní obchodní zastoupení pro ČR získala naše firma. Dlaţ-
by všech klasických rozmEr] vyrobených ze speciálních pryskyUic s obsahem ř0% minerálních látek úspEšnE odolávají 
na pUechodech pro chodce v mnoha evropských mEstech dopravnímu provozu a to od doby svého vzniku a prvních 
aplikací pUed 10 lety. Tento materiál splOuje pUísné evropské normy a má osvEdčení o garantovaných technických pa-
rametrech Dráţ@anského technického institutu. Bliţší informace event. osobní návštEvu si m]ţete se mnou domluvit na 
adrese huf.plasty@centrum .cz. 

 

 

 

 Představení firmy JKV Opava 

Jiří Vrbický┸ JKV Opava 

Naše firma byla zaloţena v roce 1řř4 a hlavní činností je dodávka veUejného a slavnostního osvEtlení. 
BEhem nEkolika let jiţ firma nabízí kompletní program svEtelných zdroj], svítidel, stoţár] a pUíslušenství za výhodných 
cenových podmínek. Neustále rozšiUuje pole p]sobnosti po celém území České republiky, kde se jí daUí v mnoha mEs-
tech a obcích zajistit údrţbu, výmEnu a modernizaci osvEtlení. ZároveO jako doplOkovou sluţbu provádí ekologický 
odbEr nefunkčních svEtelných zdroj]. 
PUehlednE zmíním nEkteré pUelomové roky v naší činnosti. 

mailto:huf.plasty@centrum
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Rok 2001 

JKV Opava s.r.o. rozšiUuje činnost o profesionální svEtelnou výzdobu mEst a obcí. V zastoupení jednoho z nejvEtších 
výrobc] prvk] výzdoby v EvropE firmy LCX-LEBLANC CHROMEX a ve spolupráci s partnerskou firmou CITY 
ILLUMINATIONS s.r.o. navrhuje a dodává profesionální výzdobu pro oblast severní a jiţní Moravy. 

Rok 2004 

Společnost získává exkluzivní zastoupení nEmecké firmy TRAPP pro Českou republiku s programem historického 
osvEtlení, mEstského mobiliáUe a umEleckého lití. ZároveO zahajuje s partnerskou firmou SONN s.r.o. propagaci a reali-
zace doplOkového osvEtlení pUechod] pro chodce svítidly MACH 1. V tomto roce JKV Opava s.r.o. jiţ tvoUí kvalifiko-
vaný tým pracovník] nabízející ve všech činnostech kompletní sluţby včetnE projekt], dodávek, realizací, záručních a 
pozáručních oprav, poradenství a zaškolení obsluhy. 
Rok 2007 

V tomto roce společnost rozšiUuje nabídku svítidel o rozsáhlý program R-lighting, zamEUený na pr]myslové a slavnostní 
osvEtlení.  
Rok 2008 

V tomto roce se společnost zamEUila na oblast moderního a úsporného veUejného osvEtlení a svEtelné výzdoby s vyuţi-
tím LED diodové technologie. 

 

Systém skupinové regulace VO┻ 

Ing┻ Jan Kylián┸ DATmo LUX 

Popis systému DATmoCONTROL® - systém dálkového pUepínání odbočky pUedUadníku svítidel 
Společnost DATmoLUX s.r.o. vyvinula systém regulace výkonu jednotlivých svEtelných bod] veUejného osvEtlení, 
který je nazván DATmoCONTROL®. Vzhledem k tomu, ţe vEtšina soustav VO v republice je stará  20 a více let a 
obnova kompletní sítE VO by byla značnE nákladná, doporučujeme zákazník]m šetUit pUedevším pUímé náklady spojené 
s provozem VO. NejvEtší sníţení náklad] pUedstavuje dnes úspora elektrické energie.  Za poslední tUi roky vzrostla cena 
energie pro provozovatele VO o 50% a další nár]st ceny je očekáván v horizontu pEti let, kaţdý rok min. o 10%.  
Prudký rozvoj elektroniky nabízí správc]m VO stále nové prostUedky, které lze pouţít pro zefektivnEní provozu sítí 
veUejného osvEtlení. Úspory elektrické energie lze dosáhnout pUedevším regulací napEtí soustavy v dobE, kdy je na 
komunikacích malý nebo ţádný provoz. Ovšem nasazení regulace není bez problém]. Stávající soustavy VO byly bu-
dovány a doplOovány o jednotlivé svEtelné body postupnE a v jednotlivých vEtvích VO jsou pouţívána svítidla r]zného 
typu a s r]zným pUíkonem (50 W aţ 250W). Takovou soustavu je tEţké regulovat pomocí regulátor] fázových napEtí. 
D]vodem je rozdílná hloubka regulace u jednotlivých svEtelných zdroj]. U svEtelných zdroj] s pUíkonem 150W nebo 
250W lze dosáhnout hloubky regulace aţ 40% pUi napEtí 1ř0V, u zdroj] s pUíkonem 70W dosáhneme stejné hloubky 
regulace pUi napEtí 210V, pUi napEtí niţším tyto zdroje zhasínají. Pokud svítí, osvEtlenost komunikace vEtšinou neodpo-
vídá normE. Pro provoz takto „namíchané“ soustavy jsou pak omezujícím prvkem svEtelné zdroje s malým pUíkonem a 
dosaţená hloubka regulace se pak pohybuje kolem 20%. Celková roční úspora elektrické energie je asi 10%. (PUedpo-
kládaná doba nasazení regulace je cca 2000 hodin ročnE z celkové doby svícení 4100 hodin). Pokud je v síti VO trvalé 
pUepEtí, m]ţe být úspora elektrické energie vyšší o nEkolik procent.  Dalším omezujícím prvkem pro nasazení reguláto-
r] fázových napEtí je stav kabelové sítE. Pro provoz regulátor] je nutný dobrý stav kabel], dokonalé rozfázování svíti-
del, a rovnomErné zatíţení regulátor] na horní hranici jejich výkonu. Jakákoliv kabelová porucha vyUazuje regulaci 
z provozu a do odstranEní poruchy soustava elektrickou energii nešetUí. 
Z tEchto d]vod] je trend nasadit regulaci výkonu do jednotlivých svEtelných bod]. 
Odpadá problém se „smícháním“ svítidel s rozdílnými pUíkony 

Odpadá problém s kabelovou sítí a s pUetíţením regulátor] pUi poruchách. Kabelová porucha nevyUazuje regulaci 
z provozu. 

Systém, jak regulovat jednotlivé svEtelné body je známý. Svítidla s klasickým elektromagnetickým pUedUadníkem  pou-
ţívají tlumivku s pUepínatelnou odbočku. Tímto zp]sobem je moţné pUepínat svítidlo ze  100%  na  60% pUíkonu. SvE-
telný tok zdroje klesne po pUepnutí na polovinu.      
Další moţností je pouţít elektronický pUedUadník s moţností regulace výkonu svítidla. Takové pUedUadníky zle pUepínat 
ve dvou nebo i více úrovních a tím sniţovat pUíkon svítidla. Výhodou elektronických pUedUadník] je stabilizace výstup-
ního napEtí na jmenovitou hodnotu a malá vlastní spotUeba a témEU dokonalá kompenzace svítidla. 

Problém, který je nutné Uešit pUi pouţití technologie pUepínatelného pUedUadníku, je komunikace s tímto zaUízením. Je 
tUeba zajistit komunikaci mezi RVO a jednotlivými svEtelnými body po silovém vedení.  
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Systém DATmoCONTROL®  nabízí jednosmErnou komunikaci s jednotlivými svEtelnými body. Skládá se ze dvou 
jednotek: Vysílač - umístEný v RVO,  PUijímač (čip) - umístEn ve svítidle 

Komunikace probíhá po silovém vedení. Regulační kUivky, pro regulaci výkonu svítidla jsou uloţeny v Uídící jednotce 
(CPU), která je celému systému nadUazena. 
Tato technologie umoţOuje rozdElit svítidla do dvou skupin a na jednom vedení provozovat paralelnE dvE regulační 
kUivky.  (Lze regulovat samostatnE hlavní komunikace, vEtšinou svítidla s vEtším pUíkonem a samostatnE komunikace 
vedlejší, které nevyţadují takovou osvEtlenost). 

Blokové schéma systému DATmoCONTROLｋ  

 

Nároky na svítidlo: 
Pro nasazení regulace svEtelného bodu je tUeba 

- Vybavit svítidlo elektromagnetickým pUedUadníkem 
s pUepínatelnou tlumivkou a čipem, ve kterém je integro-
vané elektronické relé, (pUípadnE klasické relé),  které 
pUepíná odbočku tlumivky. Pokud svítidlo není vybaveno 
čipem, chová se standardnE a svítí celý čas na  100%. 

- Vybavit svítidlo elektronickým pUedUadníkem a čipem, 
který pUepíná jeho výkon.  Pokud do svítidla není namon-
tovaný ovládací čip, svítí svítidlo na 100%. 

PUi volbE typu svítidla je tUeba počítat s tím, ţe ve svítidle musí být 
dostatečný montáţní prostor pro elektromagnetický pUedUadník 
s čipem nebo pro montáţ elektronického pUedUadníku s čipem.  
 

 

 

 
 

Tabulka srovnání pUíkon] elektromagnetického pUedUadníku s pUepínatelnou odbočkou a pUedUadníku elektronického 
s regulací výkonu: 

 elektromagnetický pUedUadník elektronický pUedUadník 
 100% 

pUíkon 
(W) 

 
úspora 

(W) 

60% 
pUíkon 

(W) 

 
úspora 

(W) 

100% 
pUíkon 

(W) 

 
úspora 

(W) 

60% 
pUíkon 

(W) 

 
úspora 

(W) 
Svítidlo  100W / 230V 127 0 93 34 106 21 63 64 
Svítidlo  100W/ 245V 147 - 20 * 125 2 !! 106 41 63 84 !! 

 
 
Poznámka: úspory svítidel ve watech jsou vztaženy ke svítidlu 100W s elektromagnetickým pUedUadníkem pUi jmeno-
vitém napEtí 230 V 
 

Obr. 1 Čip s elektronickým relé pro elektromagne-
tický pUedUadník montovaný do svítidla   
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Vyu:ití LED pro veřejné osvětlení  

 Ing. Jakub Wittlich, Philips CZ s.r.o. 

V dnešní dobE se jiţ pouţití LED diod ve venkovním osvEtlení stalo bEţnou záleţitostí. Setkáváme se s nimi 
1.  v dopravní signalizaci,  
2. pUi dynamickém osvEtlování struktur,  
3. osvEtlování fasád, 
4. jsou integrovány do architektonických prvk], 
5. slouţí jako prostUedek komunikace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ad 1)             ad 2)             ad 3) 

 

  
ad 4)            ad 5) 

 

 

NejnovEji se začínají LED diody prosazovat i ve veUejném 
osvEtlení,a to jak desénovém, tak i funkčním. PHILIPS uvedl 
na trh dvE typové Uady LED svítidel určených pro zmínEné 
účely – Uadu CityWing pro osvEtlování pEších zón a podobných 
prostranství a Uadu UrbanLine pro funkční osvEtlení komunika-
cí niţších tUíd zejména v rezidenčních oblastech. 
CityWing je dekorativní svítidlo tvoUené stoţárem, dvEma 
výloţníky a dvEma optickými moduly osazenými vţdy 1Ř ti 
diodami Luxeon K2. Tyto diody jsou bu@ jenom bílé, pak je 
teplota chromatičnosti svEtla 4300 K, nebo je pouţita kombina-
ce bílých a jantarových diod. R]zným pomErem svEtelných 
tok] obou barev je dosahováno výsledné teploty chromatičnosti 
2700, 3200 nebo 4000 K. 
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Svítidlo i stoţár jsou hliníkové, krytí optické části IP65, pUedUadníkové IP43. Pouţité LED diody mají ţivot 50 000 h pUi 
poklesu svEtelného toku na 70% jmenovité hodnoty. 

 

                                           
 
Urban line jsou funkční LED svítidla určená pro osvEtlování komunikací tUíd S2 aţ S5. Svítidla jsou vyrábEna 
v provedeních se šesti aţ dvacetidvEma diodami pro výšky stoţár] 4 nebo 6 m a šíUky komunikace 3,5 aţ 7 m. Výhodou 
pouţití LED diod je niţší spotUeba aţ o 30% (podle konkrétní situace), index barevného podání Ra blíţící se hodnotE 
Ř0, niţší náklady na údrţbu díky ţivotnosti 50 000 h, bílá barva svEtla. 
 

 

       
 

Tato svítidla budou zavedena plnE do výroby bEhem podzimu tohoto roku. 
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Terminologie VO v nových dokumentech 

Ing┻ Petr Žák┸ ETNA s┻r┻o┻ 

Normy pro venkovní osvEtlení 
A)Soubor norem související s účelem osvEtlení 
 ČSN EN 13201   – osvEtlení pozemních komunikací 
 ČSN EN 12464-2  – osvEtlení venkovních pracovních prostor]   
 ČSN EN 121ř3  – osvEtlení sportoviš[ 

B) Soubor doporučení a norem související s vedlejšími účinky osvEtlení 
 CIE 126/1997 –  Guidelines for minimizing sky glow 

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

Dokumenty související s účelem osvEtlení 
A) Normy 
 ČSN EN 13201 - OsvEtlení pozemních komunikací  

 část 1: VýbEr tUíd osvEtlení (3/2007 pouze ČSN CEN/TR) 
 část 2: Poţadavky (5/2005) 
 část 3: Výpočet (5/2005) 
 část 4: Metody mEUení (5/2005) 

B) Doporučení 
CIE 115/1995 Recommendations for the lighting of roads for motor and pedestrian traffic 

CIE 136/2000  Guide to the lighting of urban areas 

CIE 154/2003  The maintenance of outdoor lighting systems  

SvEtelné situace podle norem 

Pojmy 

Druh uživatele Osoba nebo druh vozidla ve veUejném prostoru 

Motorová doprava (M): Motorová vozidla kromE velmi pomalých vozidel 
Velmi pomalá vozidla (S) Motorová vozidla s nejvyšší konstrukční rychlostí 40 km/h, vozidla taţená zvíUaty 

a jezdci na zvíUatech   
Cyklisté (C) Osoby na kolech a mopedech s nejvyšší konstrukční rychlostí 50 km/h 

Chodci (P) Chodci a osoby na invalidním vozíku 

SsvEtelná situace Reálná oblast veUejného prostoru, kde se Ueší osvEtlení 

Rychlosti a uživatelé    

 
Tab. 1 
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Charakteristické parametry komunikací    

 
Tab. 2  

 

 

Rozbor jednotlivých typ] svEtelných situací podle tab. 1 

 

SvEtelné situace A1, A2, A3 

Typ prostoru Rychlostní komunikace 

Účel osvEtlení Zajisti navigační zrakový úkol Uidiče (rozlišení komunikace a její hranice, rozpo-
znání stavu vozovky, ostatních vozidel a uţivatel], pUekáţek a nebezpečí ze strany 
komunikace) 

Základní kritérium Pr]mErný jas  
Hodnotící kritérium RovnomErnost, oslnEní 
Hodnoty L = 0,5 – 2 cd/m2; U0 = 0,35 – 0,4; Ul = 0,4 – 0,7; TI = 10 – 15; SR = 0,5 

Poznámky Typ povrchu – d]leţitý parametr pro výpočet 
UspoUádání osvEtlovací soustavy - ovlivOuje vizuální vedení 

SvEtelné situace B1, B2 

Typ prostoru Silniční komunikace v zastavEných oblastech bez zvláštního omezení rychlosti 
B1 – oddElený cyklistický provoz od motorové dopravy 

B2 – smíšený provoz motorové dopravy a cyklist]  
Účel osvEtlení Rozlišení komunikace a její hranice, rozpoznání stavu vozovky, ostatních vozidel 

a uţivatel], pUekáţek a nebezpečí ze strany komunikace) 

Základní kritérium Pr]mErný jas (rovnomErnost, oslnEní, SR) 

Hodnotící kritérium Náročnost navigačního úkolu (parkující auta) i sloţitost zorného pole m]ţe být 
výrazná (svíticí reklamy)  

Hodnoty L = 0,35 – 1,5 cd/m2; U0 = 0,35 –0,4; Ul = 0,4 – 0,7; TI = 10 – 15; SR = 0,5 

Poznámky Pro krátké úseky, zatáčky apod. místo jasu se pouţívá osvEtlenost) 
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SvEtelná situace C1 

Typ prostoru Cyklistický (oddElené nebo smíšené s chodci) 
Účel osvEtlení Rychlá identifikace chodc] a snadnEjší rozpoznání - nebezpečí (výmoly, hrboly, 

pUekáţky zvláštE u rychlejších cyklist]) 
Hodnotící kritérium Cyklistické stezky v parcích a sadech vy:adují vlastní osvětlení┸ věnovat po-zornost rovnoměrnosti osvětlení ゅeliminace tmavých zón 

Hodnoty E = 2 - 15 lx; Emin = 0,6 – 5 lx; Esc= 0,5 - 3 lx 

Poznámky V zastavEných oblastech správnE navrţené uliční osvEtlení zajiš[uje i osvEtlení 
komunikací pro cyklisty. 

SvEtelná situace D1 

Typ prostoru ParkovištE na dálnicích se sluţbami 
Účel osvEtlení Chránit „slabšího“ uţivatele ve smíšeném provozu. 
Hodnoty E = 7,5 - 20 lx; U0 = 0,4; Esc = 1,5 - 5 lx 

Poznámky Vysoká vertikální osvětlenost - odrazující prostředek ゅlupiči┸ zloději autょ┻  
SvEtelná situace D2 

Typ prostoru Venkovní parkovištE 

Účel osvEtlení Zvýšení bezpečnosti (zajištEní orientace a rozlišení: osob, hranic vozidel a pUeká-
ţek) 

Hodnoty E = 7,5 - 20 lx; U0 = 0,4; Esc = 1,5 - 5 lx   

Poznámky PUístupové komunikace, vjezdy a výjezdy (doplOková svítidla) 
Vysoká vertikální osvEtlenost - odrazující prostUedek (lupiči, zlodEji aut).  

SvEtelná situace D2 

Typ prostoru Zastávky a autobusová nádraţí 
Účel osvEtlení Bezpečnost cestujících, identifikace oblasti zastavení a rozlišení úrovnE zemE, 

schod] a podlahy pUi nástupu a výstupu z dopravního prostUedku 

Hodnoty E = 7,5 - 20 lx; U0 = 0,4; Esc = 1,5 - 5 lx   

SvEtelné situace D3 a D4 

Typ prostoru Místní obsluţné komunikace a silnice v obytných zónách s omezením rychlosti do 
30 km/h. 

Účel osvEtlení Chránit „slabšího“ uţivatele ve smíšeném provozu: 
Základní kritérium Pr]mErná osvEtlenost 
Hodnotící kritérium Dobrá poloválcová osvEtlenost napomáhá rozlišovat blíţící se osoby 

Hodnoty E = 2 - 15 lx, Emin = 0,6 – 5 lx, Esc = 0,5 – 3 lx 

Poznámky PrvoUadá je bezpečnost chodc] - Uidiči a cyklisté musí dobrý pUehled 

Svítidla formují tváU ulice v obytných zónách 

SvEtelná situace E1 

Typ prostoru PEší zóny a námEstí (nakládka/vykládka vozidel E2) 
Účel osvEtlení Dekorační funkce, svítidla musí ladit s okolní architekturou a osvEtlení má vytvá-

Uet patUičnou atmosféru (den i noc), atraktivní osvEtlení významnE prohlubuje 
osobní proţitek z prostUedí, prevence pUed kriminalitou, zajištEní dobré rozpozna-
telnosti pUekáţek 

Hodnoty E = 2 - 20 lx; Emin = 0,6 – 8 lx; Esc = 0,5 - 5 lx 

Poznámky Dekorační funkce nesmí být v rozporu s bezpečnostními poţadavky 
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SvEtelná situace E2 

Typ prostoru obytné zóny označené značkou 

Účel osvEtlení chránit „slabšího“ uţivatele komunikace. 
Hodnotící kritérium pr]mErná osvEtlenost 
Hodnoty E = 3 - 20 lx; Emin = 0,6 – 8 lx, Esc = 0,5 - 5 lx 

Poznámky Uidiči a cyklisté musí mít dobrý pUehled 

Prevence kriminality (vyšší riziko - vyšší osvEtlenost) 
Dekorační funkce - svítidla formují tváU prostUedí 

SvEtelná situace E2 

Typ prostoru Parky a zahrady 

Účel osvEtlení Zvýšení bezpečnosti (svítidla vyznačují cestu, pomáhají vnímat naší polohu a 
rozlišit pUekáţky a nebezpečí, prevence kriminality 

Hodnoty E = 3 - 20 lx; Emin = 0,6 – 8 lx; Esc = 0,5 - 5 lx  

Poznámky Dekorační funkce zvyšuje atraktivitu parku a zvyšuje jeho pUitažlivost 
Pozitivní psychologický dopad vyšší vertikální osvEtlenosti: potlačuje strach 
ze tmy v odlehlých oblastech parku 

 

Nezahrnuté situace (CIE 136/2000 ) 

Typ prostoru Podchody 

Hodnotící kritérium Pr]mErná osvEtlenost 
Hodnoty OsvEtlenost ve dne: E = 100 lx; Emin = 50 lx; Esc = 30 lx 

OsvEtlenost v noci:  E = 30 lx; Emin = 15lx; Esc = 10 lx 

Typ prostoru SchodištE 

Hodnotící kritérium Pr]mErná osvEtlenost 
Hodnoty OsvEtlenost : E = 40 lx  

 

Konfliktní oblasti 

Typ prostoru Oblast, kde se kUíţí proudy motorové dopravy nebo kde pUekrývají a kUíţí oblasti s 
dalšími typy uţivatel].   

Základní kritérium MinimálnE stejné nebo vyšší hodnoty,neţ komunikace s nejvyšší tUídou osvEtlení 
pUicházející do konfliktní oblasti. 

Hodnotící kritérium jas/ osvEtlenost, rovnomErnost 
Hodnoty L = 0,75 – 2 cd/m2; U0 = 0,4; Ul=0,5 – 0,7; TI = 10 – 15  

E = 10 – 50 lx; U0 = 0,4 

Poznámky PUíklady: kUiţovatky, T-kUiţovatky, kruhové kUiţovatky, pUechody. 

U komunikací s rychlostí uţivatel] vyšší jak 30 km/h (A1, A2, A3, B1, B2) 

 

Typ prostoru Stavební opatUení pro zklidnEní dopravy•- opatUení, která mají zklidnit dopravu a 
sníţit rychlost (prahy, zúţení apod.) 

Účel osvEtlení Tato stavební opatUení musejí být jasnE rozpoznatelná  
PUi špatné viditelnosti m]ţe zp]sobit poškození vozidla a vytvoUit nebezpečnou 
dopravní situaci. 

Hodnotící kritérium jas / osvEtlenost 
Hodnoty L = 0,5 – 2 cd/m2; U0 = 0,35 - 0,4; Ul= 0,4 – 0,7; TI = 10 – 15 (B1, B2) 

E = 5 – 30 lx; Emin = 1 – 12 lx (C1, D1, D2, D3, D4) 
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Typ prostoru PUechody pro chodce 

Účel osvEtlení Zvýšení vertikální osvEtlenosti na pUechodu a v čekacích zónách 

     PUechod pro chodce se semaforem - konfliktní oblasti  
     PUechod pro chodce bez semaforu se značkou - doplOkové osvEtlení  

Základní kritérium Dosud nestanoveny hodnoty 

Pozitivní kontrast – doporučená vzdálenost (0,5 – 1) x H 

Poznámky Nejvyšší osvětlenost - střed přechodu┸ kontrola oslnění řidičů 

NEmecko - pUechody na komunikacích ME2 s dostatečnými úseky – osvEtlení je 
dostatečné, nevyţaduje se doplOkové osvEtlení 
Pouţívají se svítidla se speciálním optickým systémem 

 

TUídy osvEtlení 
Pojmy 

TUídy osvEtlení Soustava fotometrických poţadavk], sledující zrakové poţadavky daných uţivate-
l], pro určitý typ pozemních komunikací a prostUedí 

TUídy osvEtlení ME 
(MEW) 

Zaloţené na jasech povrchu komunikace, určené pro komunikace pro motorová 
vozidla, konfliktní oblasti, stavební opatUení pro zklidnEní dopravy 

TUída osvEtlení CE Zaloţená na osvEtlenostech, primárnE pro konfliktní oblasti a motorová vozidla 
zaloţená na vysoké rovnomErnosti (0,4) 

TUída osvEtlení S Zaloţená na osvEtlenostech, primárnE určené pro chodce a cyklisty  

TUída osvEtlení A Zaloţené na polokulové osvEtlenosti alternativní tUída k tUídE S  

TUída osvEtlení EV Zaloţená na vertikální osvEtlenosti je doplOkovou tUídou k tUídE S a CE 

TUída osvEtlení ES Zaloţená na poloválcové osvEtlenosti je doplOkovou tUídou k tUídE S a CE 
 
 

 

V následujících tabulkách jsou uvedeny  pUedepsané hodnoty pro jednotlivé výše popsané tUídy osvEtlení. 
 

 
Tab 3 - TTÍDA OSVDTLENÍ ME 
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TAB 4   

TUída osvEtlení CE     TUída osvEtlení S 

 
 

Vedlejší účinky osvEtlení  
Dokumenty související s vedlejšími účinky osvEtlení  
Doporučení:  
CIE 126/1997 –  Guidelines for minimizing sky glow 

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

 

Pojmy (CIE126/1997, CIE150/2003) 

 

SvEtelné znečištEní  Llight pollution širší termín označující celkový souhrn všech nepUíznivých účink] 
umElého osvEtlení 

Neužitečné svEtlo Spill light,  

Stray light 

svEtlo vyzaUované osvEtlovací soustavou za hranice osvEtlované-
ho objektu 

Rušivé svEtlo Obtrusive light neuţitečné svEtlo, které svými kvantitativními, smErovými nebo 
spektrálními vlastnostmi v dané situaci zvEtšuje obtEţování, 
nepohodu, rozptýlení nebo omezuje schopnost vidEt nejd]leţitEj-
ší informace 

Doba nočního klidu Urfew doba, bEhem níţ se uplatOují pUísnEjší poţadavky (na kontrolu 
rušivého svEtla); často podmínky na uţití osvEtlení uplatOuje 
kontrolní orgán státní správy, zpravidla místní správa 
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Rušivé svEtlo 
 

Složky umElého svEtla ve venkovním prostUedí 

 
Obr. 1 

 

Jednotlivé složky umElého svEtla pro uliční osvEtlení  

 
Obr. 2 
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Neužitečné svEtlo 

Neužitečné svEtlo a jeho podsložky    

 
 Obr. 3 

 

 

Spolupráce se svazem obcí Libereckého kraje┸ oblast  VO 

 Jiří Tesař┸ Artmetal CZ s┻r┻o┻┸  
Pracovní skupina pro spolupráci s veUejnou správou a skupina pro elektrickou bezpečnost vznikla v roce 2003 na semi-
náUi v Nymburce. Činnost obou skupin nebyla z d]vodu zájmu jednotlivých člen] SRVO na opakované výzvy rozvinuta 
do té podoby, jak si jednotliví vedoucí skupin pUedstavovali. Po roce činnosti a vyhodnocení byla provádEna práce, 
respektive činnost, jen jejími vedoucími tak, ţe existovaly jen formálnE. 
Skupina pro elektrickou bezpečnost sice existuje formálnE, ale jiţ ţádnou činnost nevyvíjí. Skupina pro spolupráci 
s mEsty a státní správou, jejímţ jsem vedoucím, vykonávala činnost jen v podobE mé osoby se stUídavými úspEchy do 
poloviny roku 2007. Mrzí mE, ţe pUes veškeré nabídky na spolupráci člen] SRVO nebyly vyslyšeny. 
Od druhé poloviny roku 2007 se práce ve skupinE rapidnE zlepšila a to díky mé starší dceUi, která psala diplomovou 
práci v oblasti ekonomiky ve státní správE se zamEUením na provoz a údrţbu organizací zUízené mEstem, kde je i část 
venkovního osvEtlení. Na základE jejího jednoduchého pr]zkumu zamEUeného na tuto problematiku byly odpovEdi 
jednotlivých dotázaných respondent] stanovených klíčem velice zajímavé. Kdyţ mi ukázala výsledky pr]zkumu k 
uvedené problematice,  musel jsem se zamyslet nad tím, jestli vyvíjená činnost pomoci obcím  není moc odborná a jestli 
pUedstavitelé obcí o tak ryze odbornou pomoc stojí a hlavnE jestli jí rozumí a dokáţí si ji vyhodnotit tak, aby byla pro 
obec prospEšnou. 

Jiţ dUíve jsem zmiOoval studii ekonomicko-správní fakulty v Pardubicích o vzdElanosti zastupitel] včetnE poUadí d]leţi-
tosti investic v obcích. Na této struktuUe vzdElanosti se nic za 5 let nezmEnilo, naopak je to horší. Z p]vodního poUadí, 
kdy bylo venkovní osvEtlení na poUadí d]leţitosti na 4. aţ 5. místE, se poUadí zlepšilo- dnes je na 3. aţ 4. místE, coţ 
povaţuji za úspEch. 
Vzhledem k finančním moţnostem obcí s počtem obyvatel do 3000 je oblast venkovního osvEtlení velice problematická 
z d]vodu stáUí svítidel, kabelových tras a jednotlivých pUípojných míst, včetnE koncepce osvEtlování,  která byla tvoUena 
v 50. a 60. letech minulého století. 
Po dokonalém zváţení byl pUipraven model s jednotlivými postupy, jak tEmto obcím pomoci. 
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ČlenEní a stanovení postupu bylo stanoveno následovnE: 
1. Vymezení obcí s počtem obyvatel do 3000 v Libereckém kraji ve spolupráci s Krajským úUadem v Liberci – 

odbor regionálního rozvoje kraje. Po dohodE s Hejtmanem kraje a vedoucího odboru regionálního rozvoje byla 
tato činnost pUesunuta na Svaz Obcí Libereckého Kraje (SOLK). 

2. Vypracování jednoduchého dotazníku, kterému bude kaţdý rozumEt tak, aby se z nEho daly stanovit jednotlivé 
poloţky v provozu a údrţbE soustav VO a investice které jiţ byly realizovány a hlavnE stavem celkového zaUí-
zení. 

3. Vypracování vhodného pr]vodního textu oslovení na jednotlivé obce. 
4. Rozeslání dotazník] s pr]vodním dopisem prostUednictvím SOLK 

5. Hledání a nastavení moţností financování pUedpokládaných rekonstrukcí VO v obcích , protoţe současný stav 
je nevyhovující. 

6. Vyhodnocení došlých dotazník] a na základE dat stanovení postup] moţných rekonstrukcí , včetnE modelu fi-
nancování, jak z vlastních finančních prostUedk] obcí, tak hlavnE z jednotlivých dotačních titul] fond] EU.  

Toto je jen základní kostra postup] pomoci obcím, protoţe kaţdý bod je rozvíjen samostatnE. 
Sami vidíte, ţe obsah a zajištEní činností je dost obsáhlý a ţe je nutné tuto skupinu rozšíUit o lidi, kteUí mají zájem pra-
covat na této problematice bez finančních náhrad s nejistým uplatnEním svých produkt] v pUípadné realizaci. To se 
netýká fikčních skupin a státní správy. 
PUi oslovování osob byl problém v tom, ţe nEkteUí oslovení mi sdElovali, ţe SRVO je ELTODO a ţe nebudou pUipravo-
vat projekt a podklady pro firmu ELTODO. Velice tEţce se toto vysvEtluje a vyvrací. Tento problém byl i v prvním 
kole sbEru datových list] s údaji obce. Mrzí mE, ţe tohoto  projektu se z uvedených d]vod] nezúčastnilo 5 významných 
mEst v našem kraji. Velice potEšitelné je, ţe se do programu zapojila i mEsta nad 3000 obyvatel, ale to je samostatná 
kapitola Uešení. 
     Členové pracovní skupiny : 
Veronika Klacková (TesaUová) - pUíprava vyhodnocování sbErných datových list] z obcí, 
Eva TesaUová -  odpovEdná za agendu a korespondenci, 
Petra Slepitschková – projektový manaţer SOLK , 
Vít PUíkazký – Krajský úUad Libereckého kraje, vedoucí odboru regionálního rozvoje, 

JiUí Leták – finanční skupina QUESTIONS MARKS – odpovEdní za moţné profinancování,  
JiUí Lípa – CEVO Slovensko – jejich zkušenosti a postupy financování – jsou o 3 roky napUed, 

Tomáš Maixner – poradce skupiny v oblasti osvEtlování pozemních komunikací, 
ZdenEk HasoO – poradce skupiny v oblasti úspor el. energie , bývalá ČEA. 

Cílem této skupiny je pUipravit komplexní Uešení pomoci obcím od zjištEní skutečného stavu aţ po rekonstrukci soustav 
VO, včetnE profinancování v letech 200Ř aţ 2013. 
Celkový projekt nebude Uešen s jednotlivými obcemi, ale  je smErován do pUíprav  a realizací jako jeden projekt za 
územní celek zastUešený  SOLK a Orgány Libereckého kraje z d]vodu vyhlášení grantového schématu krajem jen na 
VO v rámci úspor el.energie.   

Svaz obcí Libereckého kraje 

Petra Schlepitschková┸ proj┻ manager SOLK 

PUedstavení občanského sdruţení SVAZ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE:  
– bylo zaloţeno počátkem roku 1řř6 pod názvem „Severovýchodní regionální sdruţení mEst a obcí“ se sídlem 

ve Smrţovce 

– členy sdruţení se zpočátku stalo na 40 obcí a mEst z okres] Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily 

Přeměna sdru:ení 

V letech 2000 - 2001 procházelo sdruţení obdobím hledání Uešení pUemEny, pUemEna byla zahájena na podzim roku 
2001 a dokončena na SnEmu sdruţení v červnu 2002: 

– došlo k pUejmenování sdruţení na Sdruţení obcí Libereckého kraje – SOLK, byly upraveny stanovy sdruţení a 
nastaveny smEry konkrétní pUemEny s vytyčením nových cíl] sdruţení 

– v prosinci 2002 byla uzavUena Dohoda o spolupráci mezi sdruţením a Libereckým krajem 
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– v dubnu roku 2003 bylo pUemístEno sídlo sdruţení do Liberce a otevUena KanceláU sdruţení 
– na SnEmu sdruţení v dubnu 2003 byly upraveny stanovy sdruţení a byla zvolená nová Rada SOLK .    

V současné dobE je členem sdruţení více neţ 70 obcí a mEst Libereckého kraje, ve kterých ţije témEU 330 000 obyvatel, 
coţ je více neţ 75 % obyvatel Libereckého kraje. Sdruţení je otevUenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací. 
Jejími Uádnými členy mohou být všechny obce a mEsta Libereckého kraje. Nejvyšším orgánem SOLK je SnEm SOLK, 
pUičemţ jeho delegáty jsou zástupci všech členských obcí a mEst. Rada SOLK je výkonným orgánem, má 15 člen], 
funkční období Rady SOLK je čtyUi roky. 
PUedsedou SOLK je Martin P]ta, starosta MEsta Hrádek nad Nisou a místopUedsedou je Hana Moudrá, starostka MEsta 
Česká Lípa 

Cíle sdru:ení  

– koordinace činností pUesahujících rámec územního obvodu jedné obce, vytváUení podmínek pro součinnost ve 
všech oblastech, v nichţ obce vyvíjejí svou činnost se zvláštním zUetelem na rozvíjení samosprávy, podpora in-
formačnímu zázemí obcí v oblastech jejich činností,  

– napomáhání vzájemné informovanosti mezi obcemi, hájení společných zájm] a práv obcí a jejich zastupování 
v regionálních orgánech,  

– zaujímání stanovisek k legislativním návrh]m a dalším aktivitám týkajících se obcí, pUedkládání iniciativních 
návrh] orgán]m státní správy, krajské samosprávy, poslanc]m a senátor]m Parlamentu ČR,  

– shromaţ@ování a rozšiUování zkušeností z Uešení problém] obcí,  
– získávání finančních prostUedk] pro financování regionálních projekt],  
– podpora zahraniční spolupráce regionu,  
– podpora vzdElávání pUedstavitel] samosprávy,  
– spolupráce s ostatními regionálními organizacemi, svazky obcí, krajskými sdruţeními obcí a Svazem mEst a 

obcí ČR. 

Program rozvoje venkova (Obce do 500 obyvatel)  

– OpatUení III. 2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a sluţby 

o PodopatUení III. 2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic 

 ZámEr a) zlepšení dopravní a technické infrastruktury  

Výsledky činnosti  

– Podáno 5 ţádostí  - ř obcí Libereckého kraje  
– Výstavba a rekonstrukce veUejného osvEtlení v obcích o celkové částce 6 5Ř0 000,- Kč včetnE DPH 

– Schválené a pUidElené 3 ţádosti – 5 obcí Libereckého kraje  
– Výstavba a rekonstrukce veUejného osvEtlení probíhá v současné dobE v 5 obcích o celkové částce 1 755 000,- 

Kč včetnE DPH 

Pokud byste potUebovali konzultovat nebo poradit, jak je moţno získat prostUedky z fond] na rozvoj malých obcí, ob-
ra[te se na nás: 
Sdruţení obcí Libereckého kraje, U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 1 

telefon: 488 040 222 e-mail: slepitschkova@solk.cz                   

 

Mo:nosti financování VO z fondů EU 

J┻ Nováček, Question Marks 

Na jarním technickém semináUi, který poUádala Společnost pro rozvoj veUejného osvEtlení, jsme prezentovali moţnosti 
pUidElení dotací na renovaci nebo vybudování nového veUejného osvEtlení. Naše společnost Question Marks, byla pUi-
zvána k projektu renovace osvEtlení 44 obcí v Libereckém kraji. Naše společnost vypracovává kompletní dokumentace 
pro ţádosti na dotace malých a stUedních podnik]. Provádí výbErová Uízení v souladu se zákonem 137/2006 Sb. Zákon o 
veUejných zakázkách a provádí poradenskou činnost po celou dobu trvání projektu. Proto jsme také byli poţádáni o 
krátkou prezentaci moţností vyuţití dotací na renovaci veUejného osvEtlení. 
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Rozdělení dotací┺  

Dotace dElíme na dvE části a to na "dotace národní", na které se vyuţívají peníze z České republiky a dotace z Evropské 
unie.  

"Národní dotace" m]ţeme rozdElit do dvou částí a to na regionální operační programy, které vyhlašují jednotlivé celky 
"regiony", podle jim d]leţitých priorit a další skupinou jsou národní programy, které slouţí na podporu podnikatelského 
sektoru. 

Dotace z Evropské unie m]ţeme rozdElit na dotace, které jsou udElovány prostUednictvím agentury Czechinvest, jejichţ 
poskytovatelem je Ministerstvo pr]myslu a obchodu a jedná se o oborové programy. Jako další moţnost získání dotací 
je pUímá dotace z Evropské unie, kde je moţné ţádat o dotace na velké projekty a ţádosti se zasílají pUímo do Bruselu. 
VeUejné osvEtlení je veUejnE prospEšnou sluţbou, patUí pod správu obcí. Proto lze na tuto poloţku ţádat a čerpat pro-
stUedky pUeváţnE z Regionálních operačních program]. Na základE tEchto regionálních program] jsou vyhlašovány 
výzvy, ve kterých jsou stanoveny jednotlivé oblasti podpory a podmínky pro jejich získání. Jednotlivé výzvy se liší dle 
region], kterých je v České republice celkem sedm (viz obrázek1). 

Dotace (nevratná pUímá pomoc) m]ţe být poskytnuta maximálnE ve výši ř0% z uznatelného nákladu, tzn., ţe vlastní 
zdroje musí činiti minimálnE 10% z celkových zp]sobilých výdaj]. 
Po pUiznání dotace, probíhají úhrady (ex ante) tj. financování v pr]bEhu projektu zálohovE po jednotlivých etapách. 
Dotace bývá udElena na základE vypracovaného projektu, kdy musí být vypracován podnikatelský plán, který musí 
odpovídat výzvE v daném regionu. Tento podnikatelský plán musí obsahovat ekonomický pUehled daného subjektu, dále 
prognózu, tzn. pUínosy pro obec a zpracované pUínosy projektu. Projektová část musí obsahovat popis stávajícího stavu, 
technický popis projektu a to pouţité technologie, parametry projektu, nástin ceny a technický pUínos projektu (úspory). 
Na závEr se zhodnotí celkové pUínosy projektu, na který jsou ţádány dotace. 
AktuálnE nám známé termíny výzev jednotlivých region] jsou následující: 

– Severozápad (Karlovarský a Ústecký kraj), výzva platí od 14. dubna 200Ř do 20. června 200Ř 

– Jihozápad (PlzeOský a Jihočeský kraj), výzva platí od 27. června 200Ř do 2ř. července 200Ř 

– Jihovýchod (Vysočina a Jihomoravský kraj), výzva platí od 1. srpna 200Ř do 17. Uíjna 200Ř 

– Moravskoslezko, výzva platí od 1. srpna 200Ř do 17. Uíjna 200Ř 

– StUední Čechy, výzva platí od 6. Uíjna 200Ř do 5. prosince 2008 

– StUední Morava (Olomoucký a Zlínský kraj), pUedpoklad vyhlášení výzvy je listopad 200Ř 

– Severovýchod (Liberecký, Královehradecký a Pardubický kraj) není zatím znám termín. 
Na základE tEchto výzev lze čerpat dotace pro obnovu veUejného osvEtlení a to jako pUímou dotaci na rekonstrukci ve-
Uejného osvEtlení, ale ve vEtšinE pUípadu se jedná o rekonstrukci spojenou se stavebními úpravami chodník], pEších zón, 
stávajících místních a účelových komunikací. 

 

Obrázek の 
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 SOVO - selektívne ovládanie verejného osvetlenia 

Ing┻ Jozef Sedlák┸ SEAK 

 

Je všeobecne známe, ţe šetri[ energiou sa bude. Nebude to len z dôvodov vývoja cien elektrickej energie. Skôr, či ne-
skôr naberú svoju váhu aj @alšie faktory, ako je ochrana ţivotného prostredia, zniţovanie emisie skleníkových plynov. 
Svoje zohrá tieţ ochrana pred neţiadúcim svetelným znečistením. 
Dotkne sa to aj verejného osvetlenia. Existuje však ešte stále mnoho nadšencov intenzívneho svietenia. Tí by svietili čo 
najintenzívnejšie, s čo najväčším počtom výbojok a to od mrku do svitu. Na druhej strane mnohé firmy si uvedomujú po 
čom bude v blízkej budúcnosti dopyt. Reguláciou verejného osvetlenia a zniţovaniu energetickej náročnosti sa uţ in-
tenzívne zaoberajú.  
Adaptívne osvetlenie, ktoré prispôsobuje výkon momentálnym poţiadavkám aj ke@ v malom rozsahu uţ kde tu existu-
je. Doteraz tu chýbal systém selektívneho ovládania verejného osvetlenia, ktorý by svojou jednoduchos[ou a robustnos-
[ou bol vhodný pre masívne pouţite vo verejnom osvetlení. 
 
SOVO.  

Selektívne ovládanie verejného osvetlenia tieto vlastnosti má. Systém posielania signálov bol prevzatý z riešenia obec-
ného rozhlasu v systéme verejného osvetlenia. VeIkou výhodou je, ţe nepotrebuje prerába[, či  opravova[ vedenie 
verejného osvetlenia. Tam kde sa objaví napájacie napätie z RVO, dokráča aj ovládací povel. Ak je potrebné tak SOVO 
dokáţe dodáva[ povely aj do kaţdého svietidla zvláš[. Pravdepodobne však bude najviac pouţívané skupinové ovláda-
nie.  

Signál teda príde do svietidla, ale čo s ním? Ak je svietidlo vybavené konvenčným predradníkom s odbočkou druhého 
stupOa výkonu, môţe sa tento diaIkovo prepína[. Ak je svietidlo vybavené elektronickým predradníkom s vyvedeným 
riadiacim vstupom, tak to bude podobné. 
Poznámka: Elektronický predradník, ktorý má zabudované interné počítadlo, alebo hodiny, vie síce v zvolený čas prejs[ 
do úsporného režimu, ale akákoIvek zmena výkonu v úspornom režime je nemožná a zmena času je z praktických dôvo-
dov takmer nemožná. Okrem toho bežné elektronické predradníky poskytujú všeobecne len veImi malý rozsah riadenia v 
úspornom režime. 
 

Regulátor PVR-150. 
Je schopný regulova[ výkon sodíkovej výbojky (70W, 100W a 150W) svietidla osadeného konvenčným predradníkom 
v širokom rozsahu od 10% do 100%. Regulátor má zabudovaný detektor signálov SOVO na ktoré reaguje zmenou vý-
konu. Má nevýhodu v tom, ţe úroveO najniţšieho výkonu je daná stavom (opotrebovaním) výbojky. Nové výbojky 
úroveO 10% hravo zvládajú. 
Elektronický rezonančný predradník z vývojovej dielne SEAK ERP-150 je špeciálny typ predradníka, ktorý umoţOuje 
reguláciu výkonu v extrémne širokom rozsahu. Regulácia v rozsahu od Ř% do 120% pre tento typ predradníka nie je 
ţiaden problém. Vhodne zvolené rezonančné obvody umoţOujú riadenie nízkych výkonov bez ohIadu na vek (opotre-
bovanos[) sodíkovej výbojky. V nízkych úrovniach výkonov  dokonca oblúk vykazuje nadmerne vysokú stabilitu hore-
nia. SamovoIné zhasnutie výbojky tu nepripadá do úvahy. Extrémna šírka regulácie je však u takéhoto predradníka 
vykúpená o niečo niţšou účinnos[ou. Stredná hodnota úspory však môţe by[ podstatne vyššia ako u beţného elektro-
nického predradníka. Elektronický rezonančný predradník má zabudovaný detektor na prijímanie diaIkových povelov 
SOVO cez samotné vedenie.  
Vyvstáva tu otázka, k čomu taký rozsah regulácie? Môţe sa zda[, ţe pri tak nízkych výkonoch je svetelný tok nulový. 
Opak je pravdou. Obyvatelia Átriovej ulice v Prešove mali moţnos[ sa presvedči[, ako to je, ke@ sa šetrí 40%, 60%, 
Ř0%, ale aj ř0% elektrickej energie.  Firma SEAK takýto pokus urobila. Vo večerných hodinách uskutočnila testy, 
ktorých cieIom bolo urobi[ subjektívne hodnotenie nočnej ulice s širokou reguláciou výkonu verejného osvetlenia. Čas[ 
ulice svietila normálne bez regulácie a čas[ bola regulovaná.  Ulica bola osadená svietidlami so sodíkovými výbojkami 
o výkone 70W. Výška stoţiaru 5 metrov, rozostup 22 metrov a je to slepá obytná ulica. Namerané údaje a subjektívne 
hodnotenie je spracované v tabuIke. Subjektívny dojem je dojem skutočného obyvateIa, ktorý by teoreticky mal 
prispieva[ na údrţbu a prevádzku verejného osvetlenia ulice. 
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Príkon Úspora Svietivos[ Subjektívny dojem 

 
95 W 

 
0 % 

 
45 lx 

Honosne vysvietená ulica. Sná@ by to tak mohlo by[, ale len v exponova-
ných časoch. V noci, ke@ výkon osvetlenia vplyvom zvýšeného napätia 
stúpa, osvetlenie pôsobí rušivo a pripomína plytvanie energiou. 

 
 

70 W  

 
 

27 % 

 
 

17 lx 

VoIným okom zníţenie svietivosti je pozna[, len ak sa človek pozerá na 
ulicu tak, ţe vidí svietidlá v jednom zornom uhle regulované a neregulova-
né. Ak by celá ulica svietila takýmto zníţeným výkonom, človek by to 
nespoznal. Trvale by sa takto mohlo svieti[. 

40 W 58 % 7 lx Zníţenie svietivosti je citeIné aj bez referenčného svietidla. Takto by určite 
mohlo osvetlenie svieti[ v čase nočného kIudu. 

 
20 W 

 
79 % 

 
3 lx 

V odôvodnenych prípadoch a v prípade núdze je to osvetlenie pouţiteIné. 
Oko sa na zníţenú viditeInos[ prispôsobí, na koniec ulice je vidie[. 

 
 
 
 

10 W 

 
 
 
 

90 % 

 
 
 
 

1 lx 

Zdá sa, ţe takéto svietenie nemá zmysel. Hodnota 1 lux je štvornásobne 
vyššia neţ mesačný svit, teda aj takéto svetlo má svoj význam. Z pokusu je 
zreteIné, ţe svetlo dopadá na vozovku a je schopné vytvára[ na nej tiene. 
Na koniec ulice (200m) je dovidie[. Postavy na konci ulice sa dajú 
rozozna[. Účinnos[ takéhoto osvetlenia je moţné skutočne ohodnoti[ aţ 
vtedy, ak sa osvetlenie úplne vypne. Vtedy sa najviac spozná rozdiel. Pri-
pomína to ulicu osvetlenú lucernami. Svietidlá v tomto prípade splOajú 
dôleţitú úlohu pri orientácii.  

 

Zaujímavé by bolo, na akom  časovom a výkonovom harmonograme by sa  zhodli obyvatelia ulice, ak by si na takéto 
osvetlenie plne prispievali, podobne ako na schodisku v paneláku??? 

Záver┺ 

Regulácia sa musí robi[ citlivo vzhIadom na povahu komunikácie, frekvenciu pohybu a hGbku noci. Má zohIadni[ a 
rešpektova[ nočný kIud, nesvieti[ bezohIadne do okien bytov. Má prihliada[ na poţiadavky hvezdárov a má by[ šetrné 
k prírode. Určite nastanú zmeny v normách a nariadeniach EU. SOVO čo sa týka výkonov, časov a priestorov môţe na 
to okamţite reagova[. 
Systém SOVO dokáţe operatívne prispôsobi[ výkon verejného osvetlenia, aj okamţitej situácii. Či je to hmla, nepriaz-
nivé počasie, naopak veImi dobré počasie v noci, slávnostné udalosti, výnimočné udalosti a podobne. Vţdy s ohIadom 
nato, ţe spotrebovanú energiu musí niekto zaplati[. 
V Českej republike bol tento systém vyvinutý v spolupráci s firmou Datmolux pod obchodnou značkou DATmoCON-
TROL. 

Dopravní signalizace a SRVO  

Ing. T. Nosek, Metroprojekt  

Vzhledem ke skutečnosti, ţe v praktické údrţbE a správE se stále více slučuje oblast veUejného osvEtlení a dopravní 
signalizace,  rozhodli jsme se zaUadit na program našich technických semináU] i problematiku pracovnE nazvanou Bez-
pečnost v dopravE. ChtEli bychom se zde dotýkat všech oblastí, které souvisejí s osvEtlením a bezpečností v dopravE a 
bezpečnosti chodc], ale i produkt] a výrobk], které se uplatOují v dopravE a mají za základ svEtlo, jako napU. semafory, 
dnes jiţ často s LED, svEtelné informační tabule, svEtelné promEnné značky, svítidla pro osvEtlení pUechod] , celé sys-
témy pro zvýšení bezpečnosti na pUechodech apod. 
Podle nových evropských norem souvisí s intenzitou dopravy i osvEtlení komunikací- 
PUipomeOme si nEkteré legislativní pUedpisy, jimiţ se tato oblast Uídí: 
1. Evropské dohody: 
- Úmluva o silničním provozu z roku 1ř6Ř (VídeOská úmluva 1ř68) 

2. Právní pUedpisy : 
- Zákon č. 1Ř3/2006 o územním plánování a stavebním Uádu (Stavební zákon) ve znEní pozdEjších pUedpis] 

- Zákon č. 361/200 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znEní pozdEjších pUedpis] 
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- Vyhl. Min. dopravy a spoj] č. 104 /1řř7 , kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znEní pozdEjších 
pUedpis] 

- Vyhl. Min. dopravy a spoj] č. 30 /2001 , kterou se provádEjí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava 
Uízení provozu na pozemních komunikacích , ve znEní pozdEjších pUedpis] 

3. Technické normy  
- ČSN 736110 projektování pozemních komunikací 
- ČSN 736021 svEtelná signalizační zaUízení. UmístEní a pouţití návEstidel 
- ČSN 365601 SvEtelná signalizační zaUízení, Systémy silniční dopravní signalizace 

Protoţe se zabývám pUeváţnE dopravou v Praze, kde je situace nejkritičtEjší z celé republiky, dovolte, abych vás obecnE 
seznámil se situací a rozvojem dopravy v tomto mEstE. 
4   Vývoj motorizace a automobilizace  
V automobilové dopravE České republiky zaujímá hlavní mEsto Praha specifické postavení, projevující se v nadpr]mEr-
nE vysokých intenzitách i dopravních výkonech ve srovnání s jinými českými mEsty nebo s dálnicemi a silnicemi v 
extravilánu.  
V roce 2006 pUibylo v Praze celkem 11 2Ř5 registrovaných motorových vozidel (nár]st o 1,5 % oproti roku 2005). Z 
tohoto počtu bylo 3 435 osobních automobil]. Ke konci roku 2006 pUipadal v Praze 1 osobní automobil na 1,ř6 obyva-
tele.  

 

Více napoví tabulky a grafy: 

 

 
Pozn k čb tisku tabulky: hodnoty pro Prahu vlevo, pro Českou republiku vpravo 

V letech 1991 - 2006 se zvýšil automobilový provoz následovnE:  
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 v pr]mEru na celé síti o 17Ř %  
 v širší oblasti centra mEsta o 33 %  
 ve vnEjším pásmu o 24ř %  
 ve stUedním pásmu mEsta o 100 aţ 300 %  

 

 

 
Pozn k čb tisku tabulky: hodnoty pro centrální kordon vlevo, pro vnEjší kordon vpravo 

 

 

5   Časové variace automobilové dopravy  
Pr]mErné rozloţení intenzity dopravy v \Praze v jednotlivých hodinách je moţno sledovat na grafu Denní variace. Zde 
je moţné vysledovat (ale zde pouze v pr]mEru, bylo by nutné zjistit hodnoty pro konkrétní komunikace), zda je pokles 
intenzity takový, ţe je moţno pouţít regulaci intenzity VO. 
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6 SvEtelná signalizační zaUízení 

 

 
 

6   Preference vozidel MHD na SSZ 
Na tramvajové síti funguje 202 SSZ. Na více neţ polovinE – 111- z tEchto SSZ je v provozu preference tramvají, na 45 
z nich je zUízena preference absolutní. Na celkem 540 SSZ mohou vyuţívat preference autobusy MHD. Jde o velmi 
potUebná opatUení pUispívající ke zvyšování plynulosti hromadné dopravy, dodrţování standard] kvality a napomáhající 
udrţovat pozitivní pomEr podílu pUepravených osob mezi hromadnou a individuální dopravou ve prospEch MHD.  
 

 
 

Velmi podstatnou součástí Hlavní dopravní Uídící ústUedny v Praze (HDTÚ) je rovnEţ pracovištE slouţící k Uízení praţ-
ských silničních tunel], a to pUedevším z dopravního hlediska. Toto pracovištE bylo uvedeno do zkušebního provozu v 
prosinci roku 1řř7 v souvislosti s dostavbou Strahovského tunelu. BEhem dalších necelých deseti let pak byly k tomuto 
systému Uízení pUipojeny tunely Zlíchovský, TEšnovský a Mrázovka. Tízení provozu v Letenském tunelu závisí pUede-
vším na Uízení SSZ na jeho vjezdech.  
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K systém]m pUičlenEným k HDTÚ Praha patUí i systém navádEní Uidič] a sledování obsazenosti na parkovištích P+R 
(Park and Ride).  

 

PromEnné informační tabule (PIT), které Uidiče pomocí tUíUádkových text] informují o d]leţitých aktuálních zmEnách v 
dopravE v dané oblasti (kongesce, stupnE provozu, nehody, omezení provozu v tunelech apod.) byly postupnE instalo-
vány v nEkolika lokalitách mEsta.  

Světelná dopravní signalizace v Ostravě 

 Jiří Voráček┸ OKAS a.s. 

 
Kolega Nosek vás seznámil v obecné rovinE s problematikou a proč o tomto tématu hovoUíme na našich setkáních. 
Je pochopitelné, ţe zejména Praha se svým velkým vzr]stem automobilizace a dosud nedoUešenou sítí komunikací se 
potýká se značnými problémy. Ale i kaţdé vEtší mEsto v naší republice musí problematiku Uešit, pUistupovat 
k rekonstrukci SvEtelných signalizačních zaUízení, modernizovat současný technický park a zavádEt opatUení ke zvýšení 
pr]jezdnosti a zvýšení bezpečnosti všech účastník] silničního provozu. V následujícím pUehledu bych vás chtEl sezná-
mit s rozsahem SSZ v OstravE a s jeho obnovou a rekonstrukcí. 
Budu se drţet pouze pUehledové formy, abyste si mohli udElat pUedstavu o rozsahu činností. O jednotlivých význam-
ných krocích si m]ţeme nEco Uíci na dalších Technických semináUích. 
V roce 2007 bylo provedeno: 

 č. 1016 2Ř.Uíjna x Vítkovická, rekonstrukce SSZ této kUiţovatky (Cross RS-2) včetnE zabezpečení výjezdu 
HZS na ul. Odboje 

 č. 4067 Opavská - Telekomunikační škola, novE Uízené pUechody pro chodce (Siemens CŘ00VK) v rámci vý-
stavby dalšího obchodního centra 

 č. 4023 Opavská x Martinovská, dílčí rekonstrukce kUiţovatky opEt v rámci výstavby obchodního centra 

 č. 1044 Hlučínská – PetUkovická, novE provizornE Uízený pUechod pro chodce (Siemens MR) 

 č. 2001 Muglinovská x Orlovská, výmEna zastaralého Uadiče  s neopravitelnou chybou  (Cross RS-3) 

 č. 400ř 17.listopadu x VUesinská, výmEna Uadiče z d]vodu bezpečnosti (Siemens MS) 

 č. 40Řř Opavská x Sjízdná, výmEna havárií poškozeného Uadiče (Siemens CŘ00V) 
 č. 3045 PlzeOská x Mitrovická, výmEna jiţ zastaralého Uadiče (Cross RS-3) 

V rámci probíhající stavby Českobratrská II bylo sneseno provizorní SSZ č. 1075 Hornopolní x Varenská, které bude 
nahrazeno SSZ trvalým. 
Celkový počet uzl] vybavených SSZ ke dni 31.12.2007  v OstravE dosáhl počtu Řř. Z toho je: 

 51 funkčních kUiţovatek 

 2Ř pUechod] pro chodce 

 2 provizorní kUiţovatky a 1 provizorní pUechod 
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 3 výjezdy vozidel hasičského záchranného  sboru (HZS) 
 1 výjezd rychlé zdravotní sluţby (RZS) 
 2 zabezpečené tramvajové pUejezdy 

 1 trvale mimo provoz 

Na pEti SSZ jsou umístEna návEstidla pro cyklisty. Pro Uízení silničního provozu je k dispozici celkem 71 Uadič] a 1 
blikač účelové signalizace.  

Jsou pouţívány Uadiče tEchto typ], počt] a výrobc]: 
 poloelektronický ER1, ER1        3ks  AŢD Praha  
 mikroprocesorový MR1, MR20       5.ks AŢD Praha 

 mikroprocesorový MR                 3 ks Siemens AG 

 mikroprocesorový MS, MSF        22 ks Siemens AG 

 mikroprocesorový CŘ00V, CŘ00VK     10 ks Siemens AG 

 mikroprocesorový RS-2     26 ks Cross Zlín 

 mikroprocesorový RS-3        2 ks Cross Zlín 

 blikač PAN-08         1 ks AŢD Praha  

Z uvedeného počtu Uadič] je v majetku mEsta celkem 6Ř. Nejstarší Uadiče jsou umístEny na následujících SSZ: 
 č. 1031 Hornopolní x NovináUská (1řŘ0) - plánována okruţní kUiţovatka 

 č. 3064 Horní x Provaznická (1řŘ6) 
Z celkového počtu ŘŘ funkčních uzl] je 56 uzl] propojeno do liniových koordinovaných skupin. Liniová koordinace je 
v provozu na ulicích: 

 Mariánskohorská, Muglinovská (č. 10ř5, 1005/1, 1005/2, 1006, 1007/1 a pUechod  Gebauerova) 

 2Ř.Uíjna (č. 1014, 1015/1, 1015/2) 
 Českobratrská (č. 1017, 101Ř, 101ř, 1066, 1020, 1021) 
 NovináUská (č. 1015/1, 105Ř) 
 Sokolská tU. (č. 1007/1, 1007/2, 1112) 

 Bohumínská (č. 2015, 2070) 
 Rudná (č. 3005/2, 3005/1, 30ř4, 30ř5, 3006, 3007, 300Ř)  
 Ruská,  Výškovická (č. 3036, 3107, 3034, 3075, 302Ř, 302ř, 3031) 
 PlzeOská (č. 3012, 3011) 
 PlzeOská (č. 3010/1, 3010/2, 3101) 
 Horní (č. 3012, 3060, 3064) 
 Opavská (č. 4006/1, 4022, 4082, 4067, 4023, 4065, 4024, 4089) 

 17. listopadu (č. 400Ř, 400ř/1) 
 17. listopadu (č. 4006/1, 401Ř) 

Dalších 7 uzl] je koordinováno vnitUnE z d]vodu Uízení z jednoho Uadiče. Ostatní kUiţovatky a pUechody pro chodce 
fungují jako izolované s dopravnE závislým (dynamickým) Uízením či Uízením s pevnými signálními plány. 
Preference kolejové MHD je realizována u 25 uzl]. Z toho je: 

 5 s aktivní preferencí (č. 3031 Výškovická x Čujkovova, č. 1015 2Ř. Uíjna x NovináUská s pUechodem pro chod-
ce 2Ř. Uíjna - D]m energetiky, č. 1016 2Ř.Uíjna x Vítkovická, č. 4023 Opavská x Martinovská) 

 20 s pasivní preferencí 
 U 4 uzl] je moţná výzva pUíslušného tramvajového smEru. 

 Preference vozidel hasič] je umoţnEna na všech SSZ na ul. Ruské a Výškovické (č. 3036, 3107, 3034, 3075, 
302Ř, 302ř, 3031), lokální také na kU. č. 1002 2Ř. Uíjna x Mariánskohorská, č. 2024 Rudná x Vratimovská a č. 4023 
Opavská x Martinovská. 
 Na 5Ř uzlech je SSZ vybaveno modulem umoţOujícím sčítání intenzit vozidel z indukčních smyček umístEných ve 
vozovce či z infradetektor]. 
Kamerový dohledový systém je v současné dobE provozován na 21 kUiţovatkách (o 1 více neţ v r. 2006): Uţivatelská 
monitorovací pracovištE jsou umístEna v lokalitách: 
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 Magistrát mEsta Ostravy, Prokešovo nám. 
 Ostravské komunikace, a.s., ul. Novoveská 

 Dopravní podnik a.s., ul. PodEbradova 

 Centrum tísOového volání, ul. 30. dubna 

 

V následující tabulce je uveden pUehled výstavby a rekonstrukcí svEtelného signalizačního zaUízení v letech 2004-2007. 

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE SSZ V LETECH 2004 - 2007 

Název kīižovatky, pīechodu Výrobce Typ īadiče Uvedení do provozu 

K 1016 2Ř.Uíjna x Vítkovická Cross RS-2 2007 

   Odboje - výjezd HZS (Uízeno kU. č. 1016)     2007 

P 4067 Opavská - Telekomunikační škola Siemens C800VK 2007 

K 4023 Opavská x Martinovská Siemens MS 2007 

P 1044 Hlučínská - PetUkovická Siemens MR 2007 

K 2001 Muglinovská x Orlovská Cross RS-3 2007 

K 400ř VUesinská x 17. listopadu Siemens MS 2007 

K 40Řř Opavská x Sjízdná Siemens C800V 2007 

K 3045 PlzeOská x Mitrovická Cross RS-3 2007 

K 1015/1 2Ř.Uíjna x Výstavní Cross RS-2 2006 

P 1015/2 2Ř.Uíjna - D]m energetiky (Uízeno kU. č. 
1015/1) 

    2006 

K 1037 2Ř.Uíjna x PodEbradova Cross RS-2 2006 

K 400Ř 17.listopadu x NábUeţí SPB Siemens MS 2006 

P 4081 17.listopadu - Duha Siemens MR 2006 

K 3010/1 PlzeOská x Junácká Cross RS-2 2005 

K 3010/2 PlzeOská x  BČS (Uízeno kU. č. 3010/1)     2005 

    310Ř Horní x tramvajový pUejezd Cross RS-2 2005 

P 1112 Sokolská - Kosmova Cross RS-2 2005 

K 1002 2Ř.Uíjna - Mariánskohorská Cross RS-2 2005 

K 1017 Českobratrská x Cihelní Cross RS-2 2004 

K 101Ř Českobratrská x PodEbradova Cross RS-2 2004 

K 101ř Českobratrská x Nádraţní Cross RS-2 2004 

P 1020 Českobratrská - PUívozská Cross RS-2 2004 

K 1021 Českobratrská x Sokolská tU. Cross RS-2 2004 

K 1088 Hlučínská x Slovenská Cross RS-2 2004 

K 3007 Rudná x Místecká Siemens C800V 2004 

K 3012 PlzeOská x Moravská Siemens C800V 2004 

K 3075/1 Výškovická x U studia Cross RS-2 2004 

Poznámka: K – znamená kUižovatka, P – znamená pUechod pro chodce. TlustE vyznačené je novE osazené nebo rekon-
struované SSZ v roce 2007.  U ostatních SSZ s datem 2007 se jedná o výmEnu Uadiče. 
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OZNÁMENÍ 

Personální změny v předsednictvu SRVO┻ 
Na sch]zi pUedsednictva SRVO dne 8. 7. 2008 ve SvatoboUicích, v návaznosti na jednání pUedsednictva v Hradci nad 
Moravicí 5. a 6. 6. 200Ř byly pUijaty a schváleny následující personální zmEny v pUedsednictvu: 
 

Dosavadní pUedseda SRVO Ing. Jaroslav Kotek se vzdal funkce pUedsedy SRVO. 
 

Do Uádných voleb, které probEhnou na volební valné hromadE, bude funkci úUadujícího pUedsedy vykonávat dosavadní 
místopUedseda Ing. Tomáš Nosek, funkci místopUedsedy Ing. Petr Ţák Phd. 
 

Ing. Jaroslav Kotek nadále z]stává členem pUedsednictva. 
 

Za jeho dosavadní p]sobení ve Společnosti pro rozvoj veUejného osvEtlení vyjádUilo pUedsednictvo, jménem celé člen-
ské základny, Ing. Jaroslavu Kotkovi podEkování. 
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KURZ OSVĚTLOVACÍ TECHNIKY XXVI  

6. ‒ 8. 10. 2008 

hotel Dlouhé stráně (Kouty nad Desnou) 

 

Česká společnost pro osvEtlování, Regionální skupina Ostrava, uspoUádala jiţ 26. Kurz jako národní konferenci 
s mezinárodní účastí. 
Odborným garantem akce byl prof. Ing. Karel Sokanský, CSc., VŠB – Technická univerzita Ostrava, 
organizačním garantem Ing. Ivana Sokanská. 

Konference byla určena pro projektanty, architekty, provozovatele osvEtlovacích soustav, investory, výrobce 
svítidel, výrobce komponent pro svEtelnou techniku, orgány hygienické sluţby a všechny pUátele svEtla. 
Nosnými tématy byly: 

Nová norma (ČSN EN 12464-2) Uešící problematiku osvEtlování venkovních pracovních prostor], 
architektonické hledisko venkovního osvEtlování, rušivé svEtlo, potenciál úspor veUejného osvEtlení v ČR, 
problematika jasových pomEr] na vozovkách (VO, automobily, meteorologické vlivy), problematika 
automobilových svEtlomet] a svítilen, osvEtlování tunel], osvEtlování pUechod] pro chodce, problematika 
zatUi@ování komunikací, nové naUízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanovují podmínky ochrany zdraví pUi 
práci a které je plnou náhradou známého naUízení vlády č. 17Ř/2001 Sb., denní a sdruţené osvEtlení – mEUení, 
výpočty, optimalizace napájecích vedení osvEtlovacích soustav z hlediska ztrát, aplikace nových prvk]. 
PUednášky probíhaly v sekcích: hygiena, elektro, vnitUní osvEtlení, venkovní a veUejné osvEtlení, workshop 
Propagace úsporných opatUení v oblasti VO ve mEstech a obcích – rušivé svEtlo. 
  

V rámci Kurzu se uskutečnily i doprovodné akce: Výstava osvEtlovací techniky, tradiční společenský večer 
s bohatým programem a exkurze na pUečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé StránE nebo do ruční papírny Velké 
Losiny. 

 

Tyto Kurzy jsou nejvEtší akcí z oboru, a proto jim vEnujeme prostor i na stránkách Zpravodaje SRVO. Vybrané 
pUednášky se svolením autor] a organizátor] Kurzu pUetiskujeme, aby se s nimi mohli seznámit i členové SRVO, 
kteUí se Kurzu nezúčastnili.  
 
Pokud máte zájem o účast na nEkterém z pUíštích ročník], oznámení o poUádání je zveUejOováno v časopise 
SvEtlo nebo m]ţete zaslat ţádost o zaslání pUihlášky e-mailem na adresu organizačního garanta 
sokanska@csorsostrava.cz. 
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 Statistika nehodovosti na přechodech pro chodce v Ostravě 

Jiří Voráček, Ostravské komunikace┸ a┻s┻┸ správa VO  

Úvodem  

Kdyţ bylo pUed lety rozhodnuto o zavedení pUednosti chodc] na pUechodech pUed motorovou dopravou, nebylo 
asi ani kompetentním úplnE jasno, jak se bude tato problematika vyvíjet. Ukázalo se, ţe zaţitá míra netolerance 
ve vztazích a dopravE zvláš[ zp]sobuje nár]st kolizí na pUechodech, protoţe jedna strana začala tvrdošíjnE 
uplatOovat nabyté právo pUednosti (bez ohledu na fyzikální zákonitosti setrvačnosti hmoty) a strana druhá si jen 
tEţko zvykala a dosud zvyká na ohleduplnost, pUedvídavost a 100% dodrţování nového pravidla. Problém dUíve 
skrytý v šedi statistického pr]mEru se tak dostal do popUedí zájmu a vnímání veUejnosti i dopravních odborník], 
coţ pUineslo Uadu návrh] opatUení, doporučení a pUedpis], které by mEly pomoci nepEkný stav Uešit.  

Statistické údaje 

Naše dopravnE inţenýrská kanceláU (DIK) zpracovává pro mEsto nejr]znEjší rozbory nehodovosti z policejních 
statistik. Jedním z úkol] bylo samozUejmE vypracování rozboru nehodovosti s účastí chodc]. Byly porovnávány 
celkové počty dopravních nehod (dále DN) na území mEsta Ostravy s počty nehod za účasti chodc]. Výsledky 
byly procentuálnE následující: 

Rok % DN s účastí chodc] % na pUechodech 

2000 3,44 nebylo hodnoceno 

2001 3,86 nebylo hodnoceno 

2002 3,39 nebylo hodnoceno 

2003 3,18 nebylo hodnoceno 

2004 3,46 1.38 

2005 3,22 1,19 

2006 3,62 0,89 

2007 2,84 0,81 

Z uvedeného je zUejmé, ţe procento nehod s účastí chodc] vykazuje dlouhodobE pomErnE vyrovnané číslo pod 
4% z celkového počtu DN. Vyhodnocování DN zvláš[ jen na pUechodech pro chodce od roku 2004 k potEšení 
všech vykazuje určité sniţování této nepUíznivé bilance. 

Dopravní nehody na pUechodech za snížené viditelnosti 

Z hlediska problematiky nasvEtlování pUechod] a neutuchajícího tlaku na tento prvek zvýšení bezpečnosti, jsem 
z dostupných údaj] posoudil 40Ř DN na pUechodech za poslední období (zhruba mezi roky 2004 – 2006 – dáno 
dostupností vErohodných podklad]) z hlediska událostí za denního svEtla a za sníţené viditelnosti. Výsledná 
čísla jsou zajímavá: 
Celkové porovnání 
  Celkem DN        den         noc   

       408   390 95,6 %   18 4,4 % 

Porovnání podle následků┺ 

  Celkem DN  den se zraněním noc se zraněním 

       408     62  15,2 %   19 4,7 % 

Porovnání podle záva:nosti┺ 

  Míra zranění  den    noc   

  Celkem 81 DN: 

  SZ ゅsmrtelnéょ     2   2,47%    1   1,23% 

  TZ ゅtě:kéょ     6   7,41%     3   3,73%   

  LZ ゅlehkéょ   55 67,90%  15 18,52% 

 

Poznámka: - jedna DN ze 2 DN se SZ za dne byl stUet chodce s tramvají, jediná DN se SZ za snížené viditelnosti 
byl stUet opilého chodce s autem 
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KomentáU k statistice: 

Z uvedeného je zUejmé, ţe existuje určité pravidelné kaţdoroční procento DN chodc]. Z toho je jen necelých 5% 
takových nehod na pUechodech pro chodce za sníţené viditelnosti a zhruba stejné procento DN je následnE 
s nEjakou mírou zranEní. Je tedy moţno konstatovat, ţe uvedená čísla vypovídají obecnE o d]sledcích 
nar]stajícího dopravního zatíţení komunikací pUi více ménE stagnující míUe netolerantnosti či bezohlednosti. Za 
uplynulé období se udElala celá Uada opatUení k zvýšení bezpečnosti na pUechodech (zejména reflexní rámy 
svislého DZ, stavební úpravy, dElení pUechod], bezpečnostní majáčky a samozUejmE také doplOkové nasvEtlení). 
To se určitE projevilo na mírnE klesající tendenci. 
Vzhledem k procent]m nehod za sníţené viditelnosti se ovšem ukazuje určitý rozpor mezi nepUimEUeným tlakem 
policie, DI apod. na bezpodmínečné nasvEtlení kaţdého pUechodu a nízkými procenty DN i jejich závaţností ve 
vztahu k celkovému počtu dopravních nehod. 
Je tedy zUejmé, ţe statisticky je mnohem d]leţitEjší prevence, která je účinná za denního (neporovnatelnE 
vyššího proti nočnímu) provozu jako jsou napU.: stavební úpravy, osazení SSZ, dElení pUechod] ostr]vky apod.     

ZávEr 

Cílem pUíspEvku je nastavit trochu pravdivEjší zrcadlo této problematice, abychom mohli argumentovat na 
jednáních k projekt]m, kdy se vše zjednodušuje na rovnici: pUechod = nasvEtlit (bez další diskuse). V platné 
ČSN 73 6110, čl. 10.1.3.12 jsou uvedena doporučená opatUení pod písmeny a) aţ j) – celkem tedy 10. Z toho je 
jedním opatUením c) intenzivnEjší osvEtlení…. PUesto se ze strany policie a úUedník] DI tato problematika 
zjednodušuje na jedinou podmínku – nasvEtlit. 
Lepším postupem u stávajících pUechod] by bylo: 

 vyhodnotit dopravní nehodovost na pUechodech pro chodce za sníţené viditelnosti a v noci 

 provést subjektivní posouzení viditelnosti chodc] na pUechodu za sníţené viditelnosti a v noci, v pUípadE 
nejasného výsledku provést mEUení hladiny osvEtlení pUechodu 

 v pUípadE negativních výsledk] z výše uvedeného zadat profesionál]m vypracování projektu nasvEtlení 
dotčeného pUechodu pUi současném posouzení návaznosti úrovnE nasvEtlení na sousedních pUechodech 

 u pUechod] se SSZ nenavrhovat nasvEtlení pUechod] (i mimo spínací časy je pUechod zvýraznEn 
blikavým ţlutým svEtlem tzn., je plnEn jeden z deseti doporučení ČSN 73 6110.) 

U projektovaných nových pUechod] pro chodce postupovat obdobnE, vycházet s očekávaného dopravního 
zatíţení, statistik a místní znalosti zatíţení, známého nebo očekávaného pohybu chodc] atd. 
Velice d]leţité je, aby návrhy dElali zkušení odborníci z oboru svEtelné techniky, protoţe bohuţel v míUe 
zevšeobecnEní se dEjí takové vEci, jako napU.: 

 paušálnE 250W halogenid – bez ohledu na intenzitu stávajícího nebo navrhovaného VO 

 poţadavky na nasvEtlování pUechod] uvnitU sídelních celk] 

 poţadavky na nasvEtlení pUechodu na kolmém odbočení do sídelního celku z hlavní komunikace (pro 
odbočení musím sníţit rychlost na minimum, nasvEtlený pUechod stejnE z vEtší vzdálenosti nevidím) 

 zbytečné nasvEtlení pUechodu v prostoru s vysokými jasy okolí (dojde k spíše opačnému efektu a 
zvýšení nebezpečí ohroţení chodce) 

Problematikou správného návrhu doplOkového nasvEtlení pUechod] se na kaţdé konferenci zaobírá Uada 
pUíspEvk]. Cílem tohoto pUíspEvku byl pohled z trochu jiného úhlu. 
 

 Osvětlování přechodů pro pěší 

Ing. Tomáš┸ Maixner┸ Siteco Lighting┸ spol┻ s  r.o.  

PUechody jsou jedním z nejnebezpečnEjších míst v mEstské dopravE. Je potEšující, ţe se v poslední dobE začaly 
intenzivnEji osvEtlovat. Je smutné, ţe správnE osvEtlený pUechod je k vidEní velice zUídka. TémEU vţdy jsou 
svítidla špatnE umístEna a velmi často jsou pouţita i svítidla nevhodná.  
Aby Uidič vozidla vidEl dostatečnE dobUe chodce, pak musí být postava v kontrastu s vozovkou. M]ţe být 
kontrastní pozitivnE - tedy svEtlejší neţ komunikace. M]ţe být kontrastní negativnE - tedy tmavší neţ 
komunikace [1].  
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Experimenty ukázaly, ţe dostatečného negativního kontrastu se dosáhne jiţ celkovým osvEtlením komunikace 
(pochopitelnE správnE navrţeným). Není tedy tUeba zUizovat zvláštní osvEtlení pUechod], ale není to šetUení na 
pravém místE. Viditelnost chodce totiţ není pouze otázkou kontrastu. 

Zp]soby zvýšení viditelnosti  

Pokud je nEjakým zp]sobem Uidič upozornEn na fakt, ţe se blíţí k pUechodu, pak jistE zpozorní a tím významnE 
vzroste bezpečnost.  Toho lze dosáhnout nEkolika zp]soby:  

 zvýšením osvEtlení v místE pUechodu, 
 pouţitím svEtla odlišné barvy neţ jakou je osvEtlena vozovka, 

 zd]raznEním dopravní značkou, pUípadnE blikajícím návEštím. 
 

Nejlépe však kombinací všech uvedených moţností.  
Mezi uvedenými zp]soby zdánlivE chybí pouţití svítidla s černobílými pruhy – »zebry«. Názor, ţe je to správné, 
ba dokonce nezbytné, je značnE rozšíUený omyl. Ţádný pUedpis ani vyhláška nenaUizuje povinnost takového 
označení. Dokonce lze takovou úpravu svítidla povaţovat za nebezpečnou. Ve dne odvádí pozornost od 
vlastního pUechodu. V noci pohled na »zebru«, tj. pUímo do svítidla, znamená, ţe dojde k oslnEní Uidiče. 
A další argument proč „zebru“ ne. Je to ohleduplnost k nočnímu prostUedí. Jednotlivé svítidlo s plochým sklem 
je k noční obloze šetrnEjší neţ klasické svítidlo, protoţe k nebi se svEtlo dostává pouze prostUednictvím odrazu 
od terénu, kdeţto u klasického svítidla je na oblohu určité mnoţství svEtla vyzáUeno pUímo. Na pUechodech je 
počet svítidel nezávislý na typu difuzoru; prakticky nezávislá je i jejich pozice.  To znamená ţe v tomto pUípadE 
svítidla s plochým sklem produkují minimální mnoţství rušivého svEtla [2]. (Za „Praktickou poznámkou“ je 
ještE jedno zd]vodnEní plochých skel.) 
Prvé dva zp]soby zvýšení viditelnosti lze zajistit pouze nezávislým osvEtlením. Tím se automaticky zvýší 
osvEtlenost pUechodu. Je však tUeba zajistit i dobrou viditelnost chodce. Té lze v takovém pUípadE dosáhnout 
pozitivním kontrastem. Jak, to je popsáno pozdEji.  
Vţdy upoutá pozornost rozdílný barevný vzhled části jinak barevnE monotónní komunikace. Jsou-li pro 
osvEtlení vozovky pouţity vysokotlaké sodíkové výbojky s teplejším svEtlem (vEtšina komunikací tak osvEtlena 
je), potom je vhodné zvolit pro osvEtlení pUechodu halogenidové nebo rtu[ové výbojky. Oba z uvedených zdroj] 
poskytují chladnEjší svEtlo, zUetelnE jiné neţ jaké vydávají sodíkové výbojky. Jsou-li ve svítidlech osvEtlujících 
vozovku pouţity chladnEjší zdroje, pak se pUechody osvEtlí sodíkovými výbojkami. 
Praktická poznámka: Komunikace se obvykle v rámci jednoho mEsta osvEtlují r]znými svEtelnými zdroji. 
NapUíklad ve společenském centru je lepší pouţít vysokotlaké halogenidové výbojky. Poskytují totiţ pUirozenEjší 
svEtlo neţ výbojky sodíkové, které jsou naopak vhodnEjší pro osvEtlení okolních komunikací a pr]tah] mEstem. 
Z pohledu provozovatele veUejného osvEtlení je zajímavé pouţití co nejmenšího počtu rozdílných náhradních 
díl]. To ideálnE splOují svítidla pro pUechody konstruovaná pro vysokotlaké sodíkové výbojky. V ulicích 
s „chladným“ svEtlem se osadí sodíkovou výbojkou. Naopak na ostatních komunikacích se barevného odlišení 
dosáhne tím, ţe se svítidla osadí halogenidovými výbojkami HCI-TT (Osram). Ty jsou konstruovány tak, ţe 
pracují s elektrovýzbrojí určenou pro sodíkové výbojky.  
Vrátím se k „zebrám“. Z praktické poznámky vyplývá další d]vod pro pouţití plochého skla. Určitou nevýhodou 
halogenidových výbojek HCI-TT je totiţ to, ţe smí být pouţity pouze v uzavUených svítidlech odolných vysoké 
teplotE. Tedy ve svítidlech uzavUených plochým (nebo mírnE vydutým) sklem. Plast potUebnou odolnost nemá. 

OsvEtlenost chodce 

Je známo, ţe oko vnímá jasy. A rovnEţ je známo, ţe pUi nízkých adaptačních jasech (které jsou i na nejlépe 
osvEtlené komunikaci) je moţné rozlišit pomEr jas] v pomEru asi 1:3. Chodec by tedy mEl mít alespoO 
trojnásobný jas neţ má vozovka, aby byl „výraznE“ více osvEtlen. Ze známého vztahu mezi jasem a osvEtleností 
lze odvodit: 



.3

komch
LE 

,  (lx; cd.m-2,-)   

kde  Ech  je osvEtlenost chodce - vertikální roviny 

Lkom  je jas komunikace 

ヾ  je stUední činitel odrazu svEtla chodce (lambertovský) 

Pokud budu pUedpokládat, ţe je ヾ  = 0,20 (pUesnEji 0,20ř) tak pro osvEtlenost chodce bude platit:  

komch
LE 45

.  (lx; cd.m-2)   
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Pro komunikace tUídy osvEtlení ME jsou odpovídající hodnoty osvEtlenosti chodce uvedeny v tabulce 1 (Lkom je 
jas komunikace, Ech je vypočtená osvEtlenost chodce a EV je jeho osvEtlenost upravena podle normové Uady). Pro 
tUídy osvEtlení CE (tabulka 2) je nejprve osvEtlenost komunikace Ekom pUepočtena na jas (pUedpokládaný stUední 
činitel odrazu povrchu vozovky je  0,10) a dál se jiţ postupuje shodnE jako v pUípadE tUíd ME.  
 

            TUída   Lkom  (cd.m-2)          Ech (lx)        Ev (lx) 

ME1 2,0 90 100 
ME2 1,5 67,5 75 

ME3 1,0 45 50 

ME4 0,75 33,8 50 

ME5 0,5 22,5 30 

ME6 0,3 13,5 20 

Tabulka 1 – OsvEtlenost chodce pro tUídy osvEtlení ME 

 

         TUída        Ekom (lx) Lkom  (cd.m-2)        Ech (lx)        Ev (lx) 

CE0 50 1,59 71,6 75 

CE1 30 0,96 43,2 50 

CE2 20 0,64 28,8 30 

CE3 15 0,48 21,6 30 

CE4 10 0,32 14,4 20 

CE5 7,5 0,24 10,8 20 

Tabulka 2 – OsvEtlenost chodce pro tUídy osvEtlení CE 

 
Protoţe se chodci mohou nacházet na kterékoliv části pUechodu, pak je vhodné zvolit kompromisní umístEní 
srovnávací roviny v ose pUechodu (napUíč komunikací). PUíloha (i selský rozum) doporučuje osvEtlit také 
nástupní prostor, tedy chodník do vzdálenosti cca jednoho metru od krajnice. Zde by nemEla být osvEtlenost 
niţší více neţ o jeden stupeO. 
Na obrázku 1 je ukázka vypočtených osvEtleností na svislé rovinE ve vzdálenosti 3 m od svítidla (Siteco SR100 
pro vysokotlakou sodíkovou výbojku 150W).  Svítidlo je umístEno ve výšce 6 m nad vozovkou v pozici 
označeno jako „0“. Z obrázku plyne, ţe svítidlo je pouţitelné pro nejnáročnEjší tUídu osvEtlení ME1 v rozsahu 
pUes 4 metry „pUed“ svítidlem (tedy smErem do vozovky) a více jak 3 metry „za“ nE. Pokud bude svítidlo 
umístEno na výloţníku ve vzdálenosti 2 metry od krajnice, pak dostatečnE osvEtlí komunikaci o šíUce cca 6÷6,5 
metru a metrový nástupní prostor (odchozí pak o stupeO h]Ue).  
 

 
Obrázek 1 OsvEtlenost svislé roviny ve vzdálenosti 3 m od svítidla SR100 
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Chyby pUi umis[ování svítidel 

PUi umis[ování svítidel na pUechodech se hrubých chyb pUekvapivE dopouštEjí i renomované firmy.  
Dosáhnout kvalitního osvEtlení pUechod] lze pouze svítidly s pUíčnE asymetrickou fotometrickou plochou 
svítivosti (tedy svítící pUeváţnE ve smEru kolmém na osu pUechodu – ve smEru pohledu Uidiče.). Jiná svítidla 
splní sv]j úkol jen částečnE. Zvýrazní sice pUechod vyšší osvEtleností (pUípadnE barvou), avšak jiţ nemohou 
dostatečné osvEtlit chodce a tedy velikost kontrastu je mnohem menší neţ u svítidel se správným smErováním 
svEtla. Úspora nEkolika stokorun pUináší neúmErné zvýšení rizika sraţení chodce. 
Poţadavky na správné osvEtlení nelze naplnit pomocí svítidel umístEných na pUední hranE pUechodu (ve smEru 
jízdy – první pUechod na obr. 2). To  proto, ţe chodec z]stává nedostatečnE osvEtlen – svEtlo na nEho dopadá pod 
pUíliš ostrým úhlem. Čím je tento úhel ménE ostrý, tím je pUecházející osoba lépe osvEtlena.  
JeštE horší situace nastává, kdyţ jsou stoţáry na zadní hranE pUechodu (druhý pUechod na obr. 2). To jiţ není 
chodec ve smEru k Uidiči osvEtlen v]bec.  
Zdaleka nejhorší je však pUípad kdy jsou svítidla umístEna nad pUechodem a svítí napUíč komunikace (tUetí 
pUechod na obr. 2). Tehdy není chodec UádnE osvEtlen ani z jednoho smEru, protoţe na nEj témEU v]bec nedopadá 
svEtlo ze strany. Zde nepomohou ani svítidla s asymetrií ve smEru osy pUechodu. By[ jsou často k vidEní. 

 
Obrázek 2 Chyby pUi osvEtlování pUechod] 

Aby byly splnEny všechny poţadavky na osvEtlení pUechodu, musí být svítidla v dostatečném odstupu pUed ním. 
Výpočet obvykle ukáţe, ţe je tUeba umístit stoţár pUed pUechod ve vzdálenosti vEtší neţ je tUetina výšky svítidla 
nad vozovkou (viz obrázek 3 a 4). V takové situaci je chodec nejvíce osvEtlen ze strany. V pUípadE, ţe bude 
pUechod vést napUíč vozovkou s více jízdními pruhy, tak samozUejmE nebude postačovat k jeho dostatečnému 
osvEtlení jen jedno svítidlo na chodníku, ale bude potUeba jej posílit dalším svítidlem poblíţ stUedového pruhu. 
DoplOující svítidlo bude rovnEţ svítit ve smEru jízdy.  
A ještE jeden nešvar je k vidEní. Z úsporných d]vod] se vypne veUejné osvEtlení a ponechají se v provozu pouze 
svítidla u pUechod].  Tidič]v zrak se musí neustále adaptovat na r]zné jasy – to je velice unavující a značnE 
zhoršuje schopnost rozlišovat nekontrastní objekty. PodobnE špatné je, kdyţ se ponechá v provozu pouze 
osvEtlení kUiţovatek nebo se »provozuje« osvEtlení „ob stoţár“. „Svítit“ popsaným zp]sobem je mnohem horší 
neţ nesvítit v]bec. 

 
Obrázek 3 Správné osvEtlení pUechodu 

 
Literatura a odkazy 

1.ČSN EN 13201- 2OsvEtlení pozemních komunikací – Část 2: Výkonnostní požadavky 

2.Maixner, T. Rušivé svEtlo – část 2. – „Ekologická“ svítidla, SvEtlo 6/2005 
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Výklad ČSN EN なにねはね-2 

Ing. Jiří Novotný, FCC Public s. r. o.,  

V červenci 2008 byla vydána ČSN EN 12464-2 SvEtlo a osvEtlení – OsvEtlení pracovních prostor] – Část 2: 
Venkovní pracovní prostory. PUevzetí normy v originále bylo vyhlášeno jiţ v lednu. V konečném návrhu normy 
se podaUilo dohodnout zrušení dosud platných ČSN 36 0451 OsvEtlování povrchových dol] pro tEţbu nerostných 
surovin (z r. 1řŘř) a ČSN 36 0061 OsvEtlování ţelezničních prostranství (z r. 1řř1). Norma ČSN 36 0451 
UmElé osvEtlení pr]myslových prostor] (z r. 1řŘ6), v níţ byly uvedeny zjednodušené poţadavky na osvEtlení 
venkovních prostor], byla zrušena jiţ dUíve. Po nEkolika pUechodných letech tak svEtelní technici mají opEt 
k dispozici ucelený soubor pUedpis] pro osvEtlení všech d]leţitEjších prostor].  

Charakteristika normy  

Norma se rozsahem zahrnutých venkovních pracoviš[ a koncepcí zásadnE odlišuje od dosavadní české praxe, 
kdy byly poţadavky na osvEtlení v nEkolika ČSN, a to v jiţ zrušené ČSN 36 0451 OsvEtlování pr]myslových 
prostor], ČSN 36 0051 OsvEtlování povrchových dol] a lom] a ČSN 36 0061 OsvEtlování ţelezničních 
prostranství. Poslední jmenované ČSN se vydáním této normy ruší.  
Norma obsahuje termíny a jejich definice, kritéria pro stanovení poţadavk] na osvEtlení, rozsáhlý soubor vEtšiny 
venkovních prostor] a činností s uvedenými základními parametry osvEtlení (udrţovanou osvEtleností, 
rovnomErností osvEtlení, činitelem oslnEní GRL podle Mezinárodní komise pro osvEtlení CIE, všeobecným 
indexem podání barev Ra a ve sloupci Poznámka také s doplOujícími údaji a upozornEními) pro vEtšinu obor] a 
činností a pokyny pro ovEUování tEchto parametr]. Poţadavky pro jiné, v této normE neobsaţené, prostory a 
činnosti se mají odvodit na základE porovnání s údaji normy. Norma dále obsahuje, kromE souvisejících norem, 
bibliografii a podrobný rejstUík prostor] a činností pro snadné vyhledání potUebných údaj]. RovnEţ zahrnuje 
poţadavky na omezení tzv. rušivého svEtla v dobE nočního klidu a v informativní PUíloze A také 
SvEtelnEtechnické poţadavky na bezpečnost a zabezpečení pracoviš[.  

Citované normativní dokumenty 

Pro pouţívání tohoto dokumentu jsou nezbytné dále uvedené referenční dokumenty. U datovaných odkaz] platí 
pouze citovaná vydání. U nedatovaných odkaz] platí poslední vydání kaţdého referenčního dokumentu (včetnE 
zmEn). 

 EN 1838 Lighting applications – Emergency lighting (SvEtlo a osvEtlení –Nouzové osvEtlení), pUevzata 
pUekladem jako ČSN EN 1Ř3Ř v záUí 2000. 

 EN 12193 Light and lighting – Sports lighting (SvEtlo a osvEtlení – OsvEtlení sportoviš[), pUevzata 
pUekladem jako ČSN EN 121ř3 v červenci 2000, revidované vydání této normy vychází v srpnu t. r. 

 EN 12665 Light and lighting – Basic terms and criteria for specifying lighting requirements (SvEtlo a 
osvEtlení – Základní termíny a kritéria pro stanovení poţadavk] na osvEtlení), pUevzata pUekladem 
v dubnu 2003 jako ČSN EN 12665. 

 EN 13032-2 Light and lighting – Measurement and presentation of photometric data of lamps and 
luminaires – Part 2: Presentation of data for indoor and outdoor work places (MEUení a uvádEní 
fotometrických údaj] svEtelných zdroj] a svítidel – Část 2: Údaje pro vnitUní a vnEjší pracovní 
prostory), pUevzata pUekladem. 

 EN 13201 (all parts) Road lighting (OsvEtlení pozemních komunikací (všechny části)), části 2 aţ 4 
pUevzaty pUekladem v kvEtnu 2005, část 1 a zmEny Z1 k částem 2 aţ 4 v bUeznu 2007. 

 ISO 3864-1 Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Part 1: Design principles for safety 
signs in work places and public areas (Grafické symboly – bezpečnostní barva a bezpečnostní značky – 
Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek pro pracovní a veUejné prostory), pUevzata pUekladem 
v prosinci 2003 jako ČSN ISO 3Ř64-1. 

 CIE 150:2003 Guide on the limitation of the effects of obtrusive light from outdoor lighting installations 
(Pr]vodce pro omezení rušivého svEtla venkovními osvEtlovacími soustavami). 

 CIE 154:2003 Maintenance of outdoor lighting systems (Údrţba venkovních osvEtlovacích soustav). 
Je tUeba zd]raznit, ţe všechny citované dokumenty (aţ na poslední dvE publikace CIE) jsou v normE uvedeny 
jako nedatované a byly zavedeny do soustavy českých technických norem pUekladem. Členové TNK 76 
OsvEtlení doporučili, aby také citované publikace CIE byly pUeloţeny a zavedeny jako Technické normalizační 
informace (TNI). 

 



Zpravodaj SRVO – 2008 

 

9 

 

Termíny a definice  

Z Uady termín] uvedených v normE je tUeba upozornit jen na nEkteré:  

 doba nočního klidu (curfew)  
doba, bEhem níţ se uplatOují pUísnEjší poţadavky (na kontrolu rušivého svEtla); často podmínky na uţití 
osvEtlení uplatOuje kontrolní orgán státní správy, zpravidla místní správa 

 rovnomErnost osvEtlení (diversity) Ud   
pomEr minimální osvEtlenosti (jasu) k maximální osvEtlenosti (jasu) na povrchu  

 mezní hodnota činitele oslnEní (glare rating limit) GRL  
nejvEtší hodnota činitele oslnEní podle GR (Glare Rating) systému hodnocení oslnEní CIE  

 rušivé svEtlo (obtrusive light)  
neuţitečné svEtlo, které svými kvantitativními, smErovými nebo spektrálními vlastnostmi v dané situaci 
zvEtšuje obtEţování, nepohodu, rozptýlení nebo omezuje schopnost vidEt nejd]leţitEjší informace  

 neuţitečné svEtlo (nevyuţité svEtlo)(spill light, stray light)  
svEtlo vyzaUované osvEtlovací soustavou za hranice osvEtlovaného objektu  

 okolí úkolu (surrounding area)  
pás obklopující místo zrakového úkolu uvnitU zorného pole; tento pás má být široký nejménE 2 m 

 rovnomErnost osvEtlení (illuminance uniformity) U0   
pomEr minimální a pr]mErné osvEtlenosti (jasu) povrchu  

 podíl horního toku (upward light ratio) ULR  
pomErná část svEtelného toku svítidla (svítidel) vyzaUovaného nad horizont v jeho (jejich) pracovní 
poloze a umístEní 

 pracovištE (work place)  
prostor určený pro pracovní místa v určeném a/nebo vymezeném areálu a jakýkoliv další prostor 
v tomto areálu, do nEhoţ mají pracovníci v dobE zamEstnání pUístup  

 pracovní místo (work station)  
soubor a prostorové uspoUádání pracovního vybavení v pracovním prostUedí podmínEné pracovními 
úkoly  

VEtší diskusi v pUipomínkovém Uízení byly podrobeny tyto termíny: doba nočního klidu, rovnomErnost osvEtlení, 
rušivé svEtlo, neuţitečné svEtlo a podíl horního toku.  

Kritéria pro navrhování osvEtlení  

PUehled kritérií v této kapitole normy je témEU shodný s pUíslušnou kapitolou ČSN EN 12464-1 pro vnitUní 
pracovní prostory aţ na absenci kritéria – denní svEtlo, které lze venku jen ztEţí návrhem osvEtlení ovlivnit.  
Stanovení a kontrola návrhu osvEtlení podle jednotlivých kritérií se liší hodnotami:  
Doporučená Uada osvEtleností (v luxech) je odstupOována stejnE, avšak posunuta k menším hodnotám (5 aţ 
2 000).  

OsvEtlenost okolí úkolu m]ţe být menší neţ osvEtlenost úkolu, avšak nesmí být menší neţ hodnoty uvedené 
v tab. 1 normy.  

      OsvEtlenost úkolu 

(lx) 

  OsvEtlenost okolí úkolu 

(lx) 

500 100 

300 75 

200 50 

150 30 

50  バm  100 20 

<50 není stanovena 

Tab. 1. OsvEtlenost úkolu a jeho okolí 
Pro sí[ kontrolních bod] osvEtlenosti platí obdobné zásady jako na venkovních sportovištích. UpUednostOuje se 
pUibliţnE čtvercová sí[, pomEr délky a šíUky buOky sítE musí být mezi 0,5 a 2. NejvEtší pUípustný rozmEr buOky 
sítE se určí ze vzorce:  

dp log52,0   (m; m), kde d je delší rozmEr plochy v metrech. 
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RovnomErnost osvEtlení místa úkolu U0 se pohybuje v hodnotách od 0,1 do 0,5; rovnomErnost osvEtlení okolí 
úkolu nesmí být horší neţ 0,1.  
PUímé oslnEní svítidly venkovních osvEtlovacích soustav se musí stanovit metodou činitele oslnEní GR (Glare 
Rating) podle CIE ze vzorce:  

)(log27 9,010

ve

vl

L

L
GR 

 (–; cd/m2, cd/m2) 

kde 

Lvl je celkový závojový jas v cd:m–2 zp]sobený osvEtlovací soustavou, je to součet jednotlivých 
závojových jas] všech svítidel (Lvl = Lv1 + Lv2 + … + Lvn). Závojový jas svítidla se vypočítá 
Lv = 10(Eeye/

2), kde Eeye (lx) je osvEtlenost (v místE) oka pozorovatele v rovinE kolmé na smEr 
pohledu (2° pod vodorovný smEr, viz obr. 1), a  (°) je úhel mezi smErem pohledu a smErem svEtla 
dopadajícího od svítidla;  
Lve  ekvivalentní závojový jas pozadí v cd:m–2. Za pUedpokladu, ţe odraz pozadí je rovnomErnE 
rozptylný, lze ekvivalentní závojový jas pozadí vypočítat takto: Lve = 0,035  Ehav –1, kde  je 
pr]mErný činitel odrazu a Ehav pr]mErná horizontální osvEtlenost prostoru. 

Činitel oslnEní GR se má počítat ve stejné síti kontrolních bod] jako osvEtlenost v azimutálních smErech po 45° 
počínaje smErem rovnobEţným s délkou prostoru.  
Všechny pUedpoklady výpočtu GR musí být uvedeny v projektové dokumentaci. Vypočítané hodnoty GR 
osvEtlovací soustavy nesmí pUesahovat hodnoty GRL uvedené v tabulkách prostor] v kapitole 5 normy.  
Zde je tUeba upozornit na to, ţe dosud není oficiálnE k dispozici pUeklad pUíslušného dokumentu, a to publikace 
CIE 112:1994. Metodika je sice zahrnuta v bEţnE pouţívaných programech pro výpočty parametr] osvEtlení, pro 
její pouţívání je však tUeba dobUe znát její teoretické základy a správnE volit reálné vstupní údaje.  
 

 

Obr. 1. Schéma pro hodnocení oslnEní 
 

Limity rušivého svEtla ve venkovních osvEtlovacích soustavách k minimalizaci problém] pro osoby, flóru a 
faunu jsou uvedeny v tab. 2 a pro uţivatele pozemních komunikací v tab. 3. 

 

Zó
na

 ž
iv

ot
ní

ho
 

pr
os

t[
ed

í 

SvHtlo na objektech Svítivost svítidla Podíl horního 
toku 

Jas 

Ev I ULR Lb Ls 

lx cd % cd∙m–2 cd∙m–2 

mimo dobu 
nočního klidua) 

v dobE nočního 
klidu 

mimo dobu 
nočního klidu 

v dobE nočního klidu  fasády znaky 

E1 2 0 2 500 0 0 0 50 

E2 5 1 7 500 500 5 5 400 

E3 10 2 10 000 1 000 15 10 800 

E4 25 5 25 000 2 500 25 25 1 000 
a) V pUípadE, kdy se neuplatOuje noční omezení, nesmí být vEtší hodnoty pUekročeny a mají se upUednostnit menší hodnoty. 

Tab. 2. PUípustné maximum rušivého svEtla ve venkovních osvEtlovacích soustavách 
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VysvEtlivky k Tab- 2: 

E1 pUedstavuje velmi tmavé oblasti jako národní parky a chránEná území, 
E2 pUedstavuje málo svEtlé oblasti jako pr]myslové a obytné venkovské oblasti, 
E3 pUedstavuje stUednE svEtlé oblasti jako pr]myslová a obytná pUedmEstí, 
E4 pUedstavuje velmi svEtlé oblasti jako mEstská centra a obchodní zóny, 
Ev je nejvEtší hodnota svislé osvEtlenosti na objektech v luxech, 

I svítivost každého zdroje svEtla v potenciálnE rušivém smEru, 
ULR pomErná část svEtelného toku svítidla (svítidel) vyzaUovaného nad horizont v jeho 
(jejich) pracovní poloze a umístEní, udává se v %, 

Lb nejvEtší pr]mErný jas fasády budovy v cd·m–2, 

Ls nejvEtší pr]mErný jas (informačních a reklamních) znak] v cd·m–2.  

 

 

 

Tab. 3. NejvEtší hodnoty prahového pUír]stku od jiných než uličních svítidel  
 

V dalších článcích kapitoly 4 normy jsou popsány tyto charakteristiky: 
 smErované osvEtlení – podání tvaru, smErované osvEtlení zrakových úkol],  
 hlediska barev – barevný tón svEtla, podání barev,  
 míhání svEtla a stroboskopické jevy,  
 udrţovací činitel,  
 energetická hlediska,  
 nouzové osvEtlení.  

V této části má norma obdobnou strukturu jako ČSN EN 12464-1, zabývající se vnitUními pracovními prostory. 
Výjimkou je denní svEtlo a osvEtlení pracovních míst s obrazovkami, jeţ jsou Uešeny v normE pro vnitUní 
prostory a nouzové osvEtlení, které se v normE pro venkovní pracovní prostory zd]razOuje formou odvolávky na 
ČSN EN 1838. 

Požadavky na osvEtlení  

PUehled poţadavk] na osvEtlení je uspoUádán do patnácti tabulek, které zahrnují tyto druhy venkovních prostor]:  
 prostory komunikací ve venkovních pracovních prostorech,  
 letištE,  
 staveništE,  
 plavební kanály, zdymadla a pUístavy,  
 zemEdElské farmy,  

 čerpací stanice pohonných hmot,  
 pr]myslové a skladovací prostory,  
 zaUízení pro tEţbu plynu a ropy z moUského dna, 
 parkovištE,  

SvEtelnEtechnické 
parametry 

TUídy osvEtlení pozemních komunikacía) 
bez uličního osvEtlení  ME5 ME4/ME3 ME2/ME1 

Prahový pUír]stek 
(TI)b) c) d) 

15 % za pUedpokladu, ţe 
adaptační jas je 

0,1 cd∙m–2 

15 % za pUedpokladu, ţe 
adaptační jas je 

1 cd∙m–2 

15 % za pUedpokladu, ţe 
adaptační jas je 

2 cd∙m–2 

15 % za pUedpokladu, ţe 
adaptační jas je 

5 cd∙m–2 
a) TUídy osvEtlení podle EN 13201-2. 
b) Výpočet TI podle EN 13201-3. 
c) Tyto limity se pouţijí v pUípadE, ţe účastníci dopravy jsou vystaveni omezení viditelnosti základních informací. Hodnoty platí pro relevantní 

polohu a pro pohled ve smEru jízdy. 
d) V tabulce 5.2 CIE 150:2003 jsou uvedeny pUíslušné hodnoty závojového jasu Lv. 
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 petrochemické a jiné rizikové provozy,  
 provozy v elektrárnách, rozvodnách, plynárnách a teplárnách, 
 ţelezniční a tramvajové dráhy,  
 pily (dUevozpracující provozy),  
 lodEnice a doky,  
 vodárenské a kanalizační provozy.  

Z uvedeného výčtu je zUejmé, ţe čeští projektanti a dodavatelé mají nyní k dispozici poţadavky na osvEtlení 
mnoha venkovních prostor] a činností, které se u nás nevyskytovaly nebo musely být Uešeny podle r]zných 
zahraničních pUedpis]. To se týká napU. venkovních prostor] letiš[, zaUízení pro tEţbu plynu a ropy z moUského 
dna a dalších. To umoţní českým firmám dodávat osvEtlení do oblastí dUíve vyhrazených zahraničním 
dodavatel]m a pUipravit se i na vývoz projekt] a dalších sluţeb v oboru osvEtlování. Pro ilustraci pUehledu 
poţadavk] na osvEtlení je uvedena tab. 4.  

OvEUovací postupy  

V kapitole 6 normy jsou uvedeny poţadavky na kontrolu parametr] osvEtlení. OvEUuje se shoda projektových a 
realizovaných hodnot:  

 osvEtlenosti a rovnomErnosti osvEtlení,  
 oslnEní,  
 podání barev,  
 rušivého svEtla.  

OvEUování se provádí obdobnE jako v normE pro vnitUní pracovní prostory, tj. porovnáním projektových a 
realizovaných hodnot, pUičemţ se kontroluje rovnEţ shoda navrţených a pouţitých svEtelných zdroj] a svítidel a 
pUípadnE také, zda jejich parametry odpovídají pUedpokládaným katalogovým údaj]m.  
 

 

Tab. 4. Požadavky na osvEtlení pro venkovní pr]myslové a skladovací prostory  
 

 

ZávErečná poznámka 

V informativní PUíloze A ČSN EN 12464-2 jsou uvedeny také SvEtelnEtechnické požadavky na bezpečnost a 
zabezpečení pracoviš[. V pUípadE bezpečnosti se jedná o požadované parametry osvEtlení z hlediska rizika úraz] 
podle druhu práce. U zabezpečení pracoviš[ se jedná o rizika spojená s vniknutím cizích osob. Toto osvEtlení se 
dUíve u nás označovalo jako tzv. hlídací osvEtlení. Požadované parametry osvEtlení vycházející tEchto hledisek 
jsou vEtšinou ménE pUísné než požadavky na osvEtlení pro bEžnou trvalou nebo opakovanou činnost. 

 

 

 

 

 

Referenční 
číslo Druh prostoru, úkolu nebo činnosti 

バm 

(lx) 

U0 

(–) 

GRL 

(–) 

Ra 

(–) Poznámky 

5.7.1 občasná manipulace s velkými kusy a surovinami, vykládání a 
nakládání balík] zboţí 

20 0,25 55 20  

5.7.2 pravidelná manipulace s velkými kusy a surovinami, vykládání a 
nakládání zboţí, místa pro zvedání a spouštEní, jeUáby, otevUené 
nakládací rampy 

50 0,40 50 20  

5.7.3 čtení adres, zastUešené nakládací rampy, pouţívání náUadí, bEţné 
práce s výztuţemi a betonováním v betonárnách  

100 0,50 45 20  

5.7.4 náročné elektrické, strojní a potrubní instalace, kontrola 200 0,50 45 60 Pouţito místní 
osvEtlení. 
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Jak jsem řešil LED svítidlo pro veřejné osvětlování 

Ing. Petr Kalous 

V posledních letech roste velmi rychle spotUeba a cena energií ve svEtE. D]sledkem toho je snaha konstruktér] 
vyvíjet zaUízení s vysokou účinností. Rychlý rozvoj elektroniky polovodičových součástek vedl také k tomu, ţe 
svEtloemitující dioda LED objevená v roce 1řř6 dosáhla za 10 let vývoje mErného výkonu srovnatelného 
s kompaktními záUivkami. Podle exponenciálního tempa jejího vývoje lze pUedpokládat, ţe v roce 2010 dosáhne 
mErného výkonu jako vysokotlaké sodíkové a halogenidové výbojky. 
 V současné dobE je na trhu mnoho výrobk] vyuţívajících tyto svEtelné zdroje. Našli bychom je v kapesních 
svítilnách, interiérových, zapuštEných, nouzových a dalších svítidlech, informačních tabulích, signalizačních 
zaUízeních, promEnných dopravních značkách, automobilech, mobilních telefonech atd. NEkteré firmy jiţ uvedly 
na trh i svítidla pouţitelná pro veUejné osvEtlování park] a komunikací. 
 Protoţe na svEtE je asi 6 výrobc] disponujících technologií na výrobu svEtloemitujících čip] a jejich LED jsou 
všem dostupné, rozhodl jsem se v záUí roku 2007 zkonstruovat svítidlo pro VO a tyto svEtelné zdroje v nEm 
pouţít. 
Aby se svEtelné parametry navrhovaného svítidla alespoO pUibliţovaly standardním svítidl]m pro VO 
osazovaným sodíkovou, nebo CDM výbojkou 70W (cca 6300 lm) vybral jsem modul osazený čtyUmi LED o 
celkovém pUíkonu ŘW a svEtelným tokem 320 lm. Pro svítidlo bylo pouţito 15 ks 

 (celkem 120 W, 4800 lm). Moduly byly osazeny na desce opatUené chladiči s celkovou ochlazovací plochou 
6řř7 cm2. VyzaUovací úhel LED (120°) byl z krajních oblastí pomocí rovinných zrcadel zúţen na Ř0°. Moţná 
jsem si vybral nevhodný čas pro vývoj tohoto svítidla, protoţe asi 14 dn] pUed zahájením fotometrických mEUení 
se na trhu objevil nový typ LED s pUíkonem 3,3W a svEtelným tokem 1ř5 lm. Dále pokračovat na jiţ témEU 
dokončeném prototypu svítidla bylo bezpUedmEtné. 

          
   

Obr. 1 První prototyp svítidla osazený 15-ti bloky LED, každý s pUíkonem 8W 

 
UvEdomil jsem si, ţe takto rychlý vývoj LED povede k tomu, ţe kaţdé nové LED svítidlo bude za 6-12 mEsíc] 
zastaralé.  Z tEchto d]vod] bude tedy vhodné nejprve vytvoUit universální blok na který bude moţné pUipevnit 
pUedem pUipravené moduly osazené nejnovEjšími LED prvky.  Protoţe svEtelný tok a ţivotnost LED silnE 
ovlivOuje teplota PN pUechodu, musí blok zajistit rychlý transport tepla z pouzdra LED na chladič. Velký vliv 
zde tedy bude mít i pr]bEh teplotního gradientu. 
V bUeznu 200Ř se na trhu objevila nová LED s pUíkonem 10W a maximálním svEtelným tokem ř00lm. 
Tuto součástku jsem zvolil jako svEtelný zdroj pro nové LED svítidlo. Pokud se ji podaUí „uchladit“, budou 
pouze náklady na svEtelné zdroje svítidla o pUíkonu 120W o 60% niţší, neţ pUi pouţití LED s pUíkonem 1W. 
Další úspory budou v menším počtu sekundární optiky, plošných spoj] a montáţní práce. 
Svítidlo jsem opEt navrhl pro maximální pUíkon 120W, ale koncipované jako reflektor se svEtelným tokem 
komprimovaným sekundární optikou do vyzaUovacího úhlu 25°. PUi Ř5% max. pUíkonu by mElo emitovat 
svEtelný tok ř257 lm.  PUi CCT 6300 K by bylo vhodné pro pUisvEtlování pUechod] pro chodce. 
V první fázi však bylo d]leţité vyUešit odvod tepla z PN pUechodu čipu bez potUeby dodávky další energie. Zvolil 
jsem tedy chladič pasivní, ve kterém bude probíhat odpaUování a kondenzace  
pUenosového média (princip heat pippe). Pro zachování malých rozmEr] svítidla byl tepelný výmEník chladiče 
navrţen pro horizontální uloţení s moţností pUípadného vyuţití výparného tepla deš[ové vody. V tomto 
uspoUádání by mEl výmEník pUenášet teplo od zdroje k ţebr]m chladiče i pUi pUekročení kritické teploty média, 
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tedy v okamţiku, kdy pUestane existovat jeho kapalná fáze.  Protoţe uvnitU výmEníku bude teplota kapaliny i 
nasycených par stejná (teplo se bude šíUit proudEním), musí být pUíznivEjší i pr]bEh teplotního gradientu neţ pUi 
pouhém šíUení tepla vedením v pevných částech chladiče.  Na stEnách výmEníku bude teplota pouze o nEkolik 
stupO] celsia niţší,  neţ na plošném spoji s osazenými LED.  PUi délce chladiče 32 cm se dvEma výmEníky bude 
plocha ohUívaná LED diodami 1ř2 cm2, plocha s konstantní teplotou par ve výmEnících Ř20 cm2  a celková 
plocha chladiče 6142 cm2. Asi v polovinE srpna jsem dokončil výrobu modulu.  
 

   

Obr. 2 a) osazování optiky       b) dokončený modul 
 

PUibliţnE za 30 min. po pUipojení k el. síti došlo ke stacionárnímu sdílení tepla s okolním prostUedím (27°C) a 
teplota na stEnách výmEníku se ustálila na 57°C. Teplotu PN pUechodu bude však moţné stanovit z datasheetu 
LED aţ po zmEUení diference svítivosti. 
Protoţe se u svítidla pUi 12-ti hodinovém denním provozu pUedpokládá ţivotnost 11 let (pokles relativního 
svEtelného toku na 50%), jsou zvýšené náklady na chladící okruh akceptovatelné. 
Modul te@ čekají zkoušky a vyhodnocení zvolené konstrukce.  
Nastavení vyzaUovací charakteristiky svítidla lomem, nebo odrazem svEtelných paprsk] nebude činit problémy 
vzhledem k malým rozmEr]m svEtloemitující plošky čipu. Posledním krokem bude korekce rozmEr] modulu a 
„obalení“ vhodnE designovaným krytem.  

 

 
Obr. 3 Modul pUipravený ke zkouškám 

 

D]vod, proč jsem zvolil pomErnE vysoký pUíkon modulu (120W), byl tento: provEUit funkci chladícího okruhu 
pUi maximálním povoleném pUíkonu pouţitých LED. 
Po nastavení sekundární optiky (podle pouţití svítidla) a vynesení izokandelové kUivky bude velmi snadné 
porovnat svEtelné parametry se svítidly výbojkovými a svítidlo pUizp]sobit. Korekce pUíkonu spočívá pouze 
v nastavení proudových zdroj]. 
Pokud by ani pUi tomto pUíkonu nedosáhlo svítidlo svEtelných parametr] srovnatelných s nejbEţnEjšími 70 
Watovými svítidly výbojkovými (sodíkovými), nebude pro nikoho zajímavé.  
ZávErem bych chtEl Uíci všem konstruktér]m svítidel: „pus[te se do toho, je to svítidlo pro 21. století.     
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Obr 4  a) objekt v noci bez osvEtlení                                          b)objekt osvEtlený modulem ze vzdálenosti  20 m,  
oba snímky exp. 0,25 sec                                                                                                   

 

Protoţe jsem nemEl k dispozici v této fázi vývoje mEUení na fotometrickém pracovišti, provedl jsem orientační 
poučku osvEtlením objektu pomocí navrţeného modulu. Výsledky jsou na Obr. 4 

 

Rušivé světlo pozemní komunikace Ji:ní spojka 

Ing┻ Luděk Hladký┸ Ph┻D┸ VŠB┸ Mgr. Miroslav Kocifaj, Ph.D., AU SAV, Prof. Ing. 

Karel Sokanský┸ CSc┻┸ VŠB 

Úvod 

Vliv osvEtlovací soustavy na své okolí lze hodnotit na základE vyšetUení kritických projev] rušivého svEtla, 
jedním ze základních je závojový jas noční oblohy, který je zp]soben svEtelným tokem, šíUícím se do horního 
poloprostoru z umElých svEtelných zdroj].  
Výsledky projektu [1] byly podpoUeny teoretickým modelem výpočtu jasu noční oblohy – Model of Spectral 
NightSky Radiance and Luminance, který je zaloţený na analytickém Uešení rozptylu svEtla v atmosféUe. 
Analýza je provádEna pro bodový nebo plošný zdroj, který vyzaUuje do prostoru svEtelný tok se známým 
rozloţením a spektrálním sloţením. Rozptýlené záUení je posléze vyhodnocováno pozemským pozorovatelem 
s moţností nastavení r]zné spektrální citlivosti zraku. Model je schopen predikovat úroveO difúzního svEtla 
v r]zných elementech oblohy za promEnlivých meteorologických podmínek a pUi libovolném rozloţení 
svEtelných zdroj] v okolí místa pozorování a zohledOuje také oslabení svEtla absorbcí a rozptylem na 
molekulách a aerosolu. V kaţdém elementárním objemu atmosféry dochází k rozptylu svEtla, pUičemţ 
detekované záUení je navíc oslabováno extinkcí na své dráze. Integrací pUíspEvk] od všech elementárních objem] 
ve smEru pozorování m]ţeme získat celkový jas oblohy. Porovnáním vlivu osvEtlení navrţených soustav na 
noční oblohu lze určit, která soustava je pro osvEtlení vhodnEjší. Pro zkoumání vlivu osvEtlení pozemní 
komunikace na jas noční oblohy byl zvolen z hlediska intenzity dopravy nejzatíţenEjší úsek v České republice - 
Jiţní spojka, v obou smErech dosahuje intenzita dopravy pUes 120 tisíc vozidel za 24 hodin. 

Popis situace 

PUedmEtná trasa je definována pozicí dopravních detektor] vycházející na mostním kUíţení Jiţní spojky a ulice 
ZábEhlické - bod A, napojením na Jiţní Spojku a vyústEním pUed Barrandovským mostem - bod B o celkové 
délce 7 0Ř0 m (viz. Obrázek 1). Jiţní spojka, jako dopravnE kritická komunikace, je postupnE vybavována 
dopravními detektory, které jsou primárním zdrojem informací o charakteru dopravy na této komunikaci. 
Intenzita dopravy je základním parametrem pro dopravnE závislou regulaci svEtelného toku. Sníţení velikosti 
svEtelného toku v období se sníţeným dopravním tokem má pozitivní vliv na velikost závojového jasu oblohy a 
celkovou spotUebu elektrické energie osvEtlovací soustavy. 
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Obrázek 1: Monitorovaná trasa na Jižní spojce 

 

Na trase je vybrán jako referenční strategický detektor s nejvEtším dopravním zatíţením v úseku do centra pUi 
napojení na dálnici D1 na Jiţní spojku - Det_1. Historická data namEUená v období p]lročního provozu jsou 
zpracovávána ve formE hodinových intenzit dopravy.  
NapUíklad pr]mErná denní intenzita dopravy (ADT) v pracovní dny za sledované období je zaznamenána ve 
smEru z centra – 6ř17Ř vozidel. Pr]mErná hodinová intenzita dopravy (AHT) dosahuje 2ŘŘ2 vozidel. Prakticky 
lze hodnoty ADT a AHT pro nastavení optimální regulace vyhodnotit pro pracovní dny, víkendy či ročního 
období a optimalizovat tak regulační reţim pro danou oblast. 
PUedmEtný úsek smErovE rozdElené komunikace Jiţní spojky je osvEtlován jednostrannou osvEtlovací soustavou 
po levé stranE vozovky. Celkový počet svEtelných míst (stoţár]) ve stUedovém dElícím pásu je 236 s roztečí 
30m, celkovE je komunikace osvEtlována 472 svítidly s vypouklým difuzorem v pUíkonové UadE 150 W s 
účinností Ř4,7%. Stávající svítidlo vyzaUuje 0,2% svEtelného toku do horního poloprostoru z celkového 
svEtelného toku zdroje. Stávající osvEtlení vyhovuje poţadavk]m tUídy osvEtlení ME 2, podle dUívEjší ČSN 
360410 vyhovuje poţadavk]m pro I. stupeO osvEtlení.  
Pro srovnání bylo provedeno také vyhodnocení rušivého svEtla osvEtlovací soustavy s ekvivalentními svítidly 
s plochým sklem. ObecnE lze prokázat, ţe vlastností takového svítidla je niţší účinnost, a to z d]vod] vEtšího 
clonEní svEtelného zdroje a závislosti činitele prostupu svEtla na úhlu dopadu svEtelného paprsku na difuzní část 
optického krytu. PUi velkém úhlu dopadu svEtelného paprsku na ploché sklo dochází k odrazu zpEt do svítidla z 
d]vodu rozdílného indexu lomu vzduchu a skla, tento efekt je pak znásoben ještE nEkolikanásobným odrazem 
v plochém skle. 
Ekvivalentní typ svítidla s plochým sklem vykazuje účinnost 6ř,2% s mnoţstvím vyzaUovaného svEtelného toku 
do horního poloprostoru 0,1% toku svEtelného zdroje. Z výpočt] bylo zUejmé, ţe osvEtlovací soustava s plochým 
sklem díky výraznE niţší účinnosti svítidla vykazuje niţší pr]mErný jas na vozovce ve srovnání se stávajícími 
svítidly.  
Pro zajištEní stejných svEtelnEtechnických poţadavk] na vozovce je nutné instalovat vEtší počet stoţár] a 
zmenšení jejich výšky. Rozteč stoţár] osvEtlovací soustavy byla sníţena na 21 m a výška stoţár] se sníţila na 12 
m a počet svEtelných míst se tak na pUedmEtném úseku zvýšil na 337, tzn. počet svítidel na 674. 
Vliv spektrálního vyzaUování svEtelného zdroje na jas noční oblohy je dále zkoumán pro dva typy výbojových 
zdroj]; stávající vysokotlakou sodíkovou výbojku a porovnávanou nízkotlakou sodíkovou výbojku – obE se 
jmenovitým svEtelným tokem 16,5 klm. Celkový svEtelný tok je tvoUen pUímou sloţkou ze svítidel a odraţenou 
sloţkou od terénu a objekt]. Ve výpočtu se uvaţuje s Lambertovským odrazem povrchu vozovky R3 (0,07) a 
travnatým okolím (0,11).  
Vliv osvEtlení na noční oblohu byl vyšetUen také pro adaptivní osvEtlení, tzn. pro pUípady adaptace hladiny 
osvEtlení na časové zmEny dopravních parametr]. 

 

Pozorovatel 
Ě50°2´9.132“N, 
 14°27´8.895“Eě 
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Obrázek 2  KUivka svítivosti ekvivalentních svítidel s vypouklým difuzorem (vlevo) a s plochým sklem (vpravo) 

 

Návrh adaptivního osvEtlení  

TUída osvEtlení pozemní komunikace je zvolena na základE její funkce, návrhové rychlosti, celkového 
uspoUádání dopravního prostoru, intenzity dopravy, skladby uţivatel] a environmentálních podmínek. Časové 
zmEny parametr] mohou v konečném d]sledku znamenat pUizp]sobení hladiny osvEtlení, kdy osvEtlení 
dynamicky reaguje na aktuální stav.  
Vezmeme-li v úvahu, ţe ve vEtšinE pUípad] se bEhem noci ostatní parametry nemEní, je aktuální tUída osvEtlení 
definována aktuálním dopravním proudem. Lze tak odvodit, ţe pUi sníţení z velmi vysoké intenzity dopravy na 
velmi nízkou se sníţí hladina osvEtlení o dvE tUídy, tzn. o dva provozní stupnE. 
Provozní doba osvEtlovací soustavy je delší v zimních mEsících o nEkolik hodin ve srovnání s obdobím letním. 
Úspory energie jsou tak v tEchto mEsících výraznE vyšší, proto je dále uvaţováno s pr]mErným ročním 
provozním diagramem, který odpovídá celkovE 4015 hodinám za rok. V pr]mEru je tak osvEtlovací soustava 
dennE provozována dvE hodiny v I. provozním stupni se jmenovitým svEtelným tokem; celkovE to pUedstavuje 
roční provoz 730 hodin. Ve II. provozním stupni, kdy je svEtelný tok sníţen na 75% jmenovité hodnoty, je 
osvEtlovací soustava v provozu 3 hodiny dennE (10ř5 h/rok). Ve III. provozním stupni, kde regulace svEtelného 
toku dosahuje 50%, je osvEtlovací soustava v pr]mEru 6 hodin dennE (21ř0 h/rok).  
PUíkon osvEtlovací soustavy se tak bEhem noci sníţí pUibliţnE na Ř5% a 67%. Celková roční spotUeba elektrické 
energie se v d]sledku tUístupOového provozního reţimu sníţí pUibliţnE o 22%. VýraznE se sníţí provozní náklady 
za spotUebovanou elektrickou energii a tyto úspory lze vyuţít pro financování samotného regulačního systému. 

 

Intenzita dopravy - pracovní dny
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Hodnocení rušivého svEtla 

Na základE výpočt] bylo zjištEno, ţe svEtelné místo osazené stávajícími svítidly s vypouklým difuzorem 
(hodnoceno jako jednotka v osvEtlovacím systému) p]sobí rušivEji ve srovnání se svEtelným místem s plochým 
sklem; celkový svEtelný tok do horního poloprostoru je o 1Ř % vEtší. Z d]vodu niţší účinnosti svítidla s plochým 
sklem je ale nutné zmenšit výšku a rozteče mezi svítidly. Míra „rušivosti“ s délkou osvEtlovaného úseku se 
úmErnE zvyšuje a celkový svEtelný tok do horního poloprostoru je v konečném d]sledku pro stávající Uešení 
niţší o 1Ř % pUi energetické náročnosti niţší o 30 %. V pUípadE instalace svítidel s plochým sklem na 
pUedmEtném úseku komunikace to pUedstavuje nár]st produkce CO2 tepelnou elektrárnou o 130 kg za rok. 
Srovnání celkového svEtelného toku do horního poloprostoru osvEtlovací soustavy se svítidlem s vypouklým 
difuzorem a plochým sklem pro provozní reţim s regulací i bez regulace je uvedeno na Obrázek 4.  

 

Srovnání osvEtlovací soustavy Ěstávající svítidlo vs. svítidlo s plochým sklemě na komunikaci Jižní spojka  

Typ svítidla Svítidlo s vypouklým difuzorem (LD) Svítidlo s plochým sklem (FG) 

Provozní režim I. stupeO II. stupeO III. stupeO I. stupeO II. stupeO III. stupeO 

Celkový svEtelný tok soustavy do horního 
poloprostoru UTLF [lm] 

542427 406820 271214 641570 481178 320785 

Bez regulace – I. stupeO 320,3 - - 457,5 - - SpotUeba 
energie [MWh] S regulací  – I., II. a  III.stupeO 250,0 356,5 

 
Obrázek 4: Srovnání parametr] osvEtlovací soustavy (stávající svítidlo LD vs. svítidlo s plochým sklem FG) 

 
Jas noční oblohy zp]sobený osvEtlením úseku komunikace je vyhodnocen pro pozorování pro stav bezoblačné a 
rovnomErnE oblačné oblohy. VyšetUován je I. II. a III. stupeO provozu osvEtlení pro oba typy svítidel a dva typy 
svEtelných zdroj] - vysokotlakou (HPS) i nízkotlakou (LPS) sodíkovou výbojku. 
Pozice svEtelných zdroj] jsou vztaţeny vzhledem k lokalizaci pozorovatele v objektu Krčského zámečku. 
Pozorovatel je definován se skotopickou spektrální citlivostí zraku vzhledem ke skutečnosti, ţe se nachází 
v zámeckém parku, který je obklopen lesy, tedy okolím s nízkými adaptačními jasy. 

Bezoblačná obloha 

V pUípadE bezoblačné oblohy osvEtlovací soustava se stávajícími svítidly LD s HPS v I. provozním stupni vyvolá 
pr]mErný jas oblohy v zorném poli pozorovatele 2,ř75.10-3 cd.m-2. Naproti tomu pUi instalaci ekvivalentní 
soustavy se svítidly s plochým sklem zvýší závojový jas o 1Ř%. PUi instalaci LPS vnímá pozorovatel 
skotopickým vidEním vypočtené hodnoty jasu oblohy aţ 3,5krát ménE intenzívnE. Sníţením svEtelného toku o 
dva stupnE se vjem jasu noční oblohy pozorovatele sníţí 2krát, pUi instalaci LPS aţ 6,řkrát vzhledem ke 
stávajícímu stavu. Vypočtené hodnoty jas] na bezoblačné obloze jsou uvedeny v Tabulka 1. V praxi se ovšem 
hodnotí svEtelnEtechnické parametry osvEtlované oblasti pUístroji kalibrovanými pro fotopické vidEní, proto 
vypočtené a potenciálnE zmEUené hodnoty jasu noční oblohy se budou lišit, pUičemţ významný vliv má 
spektrálním sloţení záUení svEtelného zdroje.  
Hodnotíme-li pUesnost vidEní, spektrální sloţení zdroj] pUi adaptačních jasech noční oblohy nemá výrazný vliv.  
 

Vypočtené hodnoty jas] na bezoblačné obloze 

Provozní režim                 Typ svítidla Typ svEtelného zdroje          Jas oblohy [cd.m-2] 

I.stupeO 

LD 
HPS 2,975.10-3 

LPS 0,860.10-3 

FG 
HPS 3,521.10-3 

LPS 1,018.10-3 

II.stupeO 

LD 
HPS 2,231.10-3 

LPS 0,645.10-3 

FG 
HPS 2,641.10-3 

LPS 0,764.10-3 
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III.stupeO 

LD 
HPS 1,486.10-3 

LPS 0,430.10-3 

FG 
HPS 1,760.10-3 

LPS 0,509.10-3 

Tabulka 1   Vypočtené hodnoty jas] na bezoblačné oblohy 

Oblačná obloha 

Oblačná obloha je definována se spodní hranicí oblačnosti ve výšce 2 km. OsvEtlovací soustava osazena 
stávajícími svítidly s HPS provozovaná v I. stupni, vyvolá pr]mErný jas oblohy v zorném poli pozorovatele   
3,384.10-3 cd.m-2, v porovnání s bezoblačnou oblohou se díky odrazným vlastnostem oblačnosti zvýšil jas oblohy    
o 14%. Vypočtené hodnoty jas] pro bezoblačnou oblohu jsou uvedeny v Tabulka 2. 

 

Vypočtené hodnoty jas] na oblačné obloze 

              Provozní režim                Typ svítidla Typ svEtelného zdroje Jas oblohy [cd.m-2] 

I. stupeO 

 

LD 
HPS 3,384.10-3 

LPS 1,134.10-3 

FG 
HPS 4,005.10-3 

LPS 1,342.10-3 

II. stupeO 

 

LD 
HPS 2,537.10-3 

LPS 0,850.10-3 

FG 
HPS 3,003.10-3 

LPS 1,006.10-3 

III. stupeO 

 

LD 
HPS 1,690.10-3 

LPS 0,567.10-3 

FG 
HPS 2,001.10-3 

LPS 0,671.10-3 

Tabulka 2  Vypočtené hodnoty jas] na oblačné obloze 

 

ZávEr  

Sníţení vlivu osvEtlení na vjem jasu noční oblohy, lze zajistit vhodnou volbou svítidla, svEtelného zdroje, 
návrhem osvEtlovací soustavy a aplikací dopravnE závislé regulace. Z výsledk] experimentu lze ale usoudit, ţe 
nEkteré z poţadavk] na sníţení rušivého svEtla nejsou zcela oprávnEné. NapUíklad poţadavek na vyuţití svítidel 
s plochým sklem (viz. napUíklad v roce 2007 vydaný slovinský zákon), které distribuují ménE pUímého 
svEtelného toku do horního poloprostoru je v rozporu se sniţováním energetické náročnosti, nebo[ jejich 
účinnost je obecnE niţší neţ je tomu u svítidel s vypouklým difuzorem. V pUípadE jejich nasazení je nutné pouţít 
vEtšího počtu a v konečném d]sledku lze očekávat i zvýšení odraţené sloţky svEtelného záUení od osvEtlovaného 
povrchu.  

SvEtelný tok svEtelného zdroje je v prostUedí s nízkými adaptačními jasy zhodnocován pozorovatelem s 
mezopickým vidEním výraznE rozdílnE neţ je tomu pUi fotopickém vidEní. Halogenidová výbojka je v tomto 
prostUedí aţ nEkolikanásobnE účinnEjší neţ nízkotlaká sodíková výbojka. VýhodnEjší je pro sníţení vnímání jasu 
noční oblohy pozorovatelem (v dobE s niţší intenzitou dopravy) vyuţít svEtelné zdroje se spektrálním sloţením 
svEtelného toku blíţe k červené oblasti. Sníţením svEtelného toku soustavy v prostUedí s nízkými hodnotami 
jasové adaptace se výraznE sníţí vnímání jasu noční oblohy posunem spektrální kUivky účinnosti zraku smErem 
k niţším vlnovým délkám. Naopak pUi vyuţití zdroj] se spojitým nebo čárovým vyzaUováním v celé šíUi viditelné 
oblasti m]ţe naopak docházet k zintenzivnEní vnímání svEtelného toku zdroj].  
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PUi prosté náhradE vysokotlaké sodíkové výbojky za nízkotlakou se sníţí vnímaný jas oblohy skotopickému 
pozorovateli aţ o 70%, pUičemţ se ale výraznE sníţí podání barev na samotné pozemní komunikaci. Uvedené 
výpočty jasu noční oblohy neuvaţují selektivní odraznost povrch] v závislosti na vlnové délce. NapUíklad 
v pUípadE p]dního povrchu či vegetace v okolí komunikace m]ţe docházet k efektu, kdy odraţená sloţka 
svEtelného toku v oblasti červeného spektra se bude odráţet aţ o polovinu více ve srovnání s viditelným záUením 
v modrém spektru. Nelze proto zobecnit volbu svEtelného zdroje a je nutné provádEt individuální posouzení 
v kontextu celkového prostUedí.   

PodEkování 

Tato práce byla podpoUena slovenskou Grantovou Agenturou VEGA (grant č. 1/3074/06). 
 

Literatura a odkazy 

Sokanský K. a kol., Výzkum emisí svEtelného rušení vyvolaného veUejným osvEtlením za účelem jeho omezení v  dopravE mEst a obcí, MMR 
ČR, WB-23-05, 2005-2006 

 Kocifaj, M.: Light pollution model for cloudy and cloudless night skies with ground-based light sources, Appl. Opt. 46, 2007, 3013-3022 

Maixner T.: Rušivé svEtlo, část 2. – Ekologická svítidla, časopis SvEtlo 6/2005 

Hladký L., Projekty EU na podporu energeticky účinných osvEtlovacích soustav – E-Street, Greenlight, EnLight, SvEtlo 2007, ISBN 978-80-
248-1579-4 

Uradni list republike Slovenije št. 81 ze 7.9.2007 

 

Energetické úspory ve veřejném osvětlení  

Prof┻Karel Sokanský┸ CSc┸ VŠB TU Ostrava  

Úvod 

Na konci roku 2007 byl proveden výzkum týkající se stavu veUejného osvEtlení v ČR. Tento výzkum byl 
proveden na základE poţadavk] České energetické agentury (ČEA), která na toto téma vypsala grant v rámci 
Státního programu (program EFEKT) na podporu úspor energie a vyuţití obnovitelných zdroj] energie. 

D]vody proč v]bec vyvstal požadavek na zjištEní stavu VO v ČR.  

První d]vod je jasný. Neustálý nár]st cen elektrické energie, jejímţ významným odbEratelem je právE oblast 
VO. 

Druhý d]vod je ten, ţe poslední informace o spotUebE VO byly zjiš[ovány naposledy v roce 2000.  

TUetí d]vod je zjištEní struktury VO dle jednotlivých oblastí a velikostí mEst a obcí z pohledu moţností sniţování 
energetické náročnosti tEchto osvEtlovacích soustav.  

Stávající vybrané parametry VO v ČR 

Roční spotUeba el. energie na obyvatele má hodnotu více neţ 50 kWh/obyvatele. 
Z výše uvedeného závEru je proveden odhad spotUeby el. energie v ČR. SpotUeba by se dle našeho zjištEní mEla 
nacházet v rozmezí (463,2 ÷ 62Ř,5) GWh/rok. 
Instalovaný pUíkon VO v ČR se pohybuje v rozmezí (126,35 ÷ 140,Ř) MW. To koresponduje s úvahou odhadu 
pUíkonu na jedno svEtelné místo 130W pUi uvaţovaném počtu svEtelných míst cca 1 milion. 
Odhadovaná celková spotUeba elektrické energie v sektoru veUejného osvEtlení m]ţe být také stanovena na 
základE počtu svítidel, pr]mErného pUíkonu na svítidlo a provozních hodin za rok. 1 milion svítidel x 130 W 
pr]mErný pUíkon na svítidlo x 4150  provozní hodiny za rok = 53ř,5 GWh/rok. 

Potenciál úspor VO v ČR 

Hrubý odhad energetických úspor m]ţe pUi realizaci optimalizačních opatUení vypadat následovnE: 
 Pouţívání konvenčních nebo elektronických pUedUadník] s niţšími ztrátami - 6 %. 

 VýmEna kabel] s nedostatečnou izolací - 5 %. 

 Správný návrh a provoz osvEtlovacích soustav dle aktuálních standard] - 5 %. 

 Pouţití výbojových svEtelných zdroj] s vysokým mErným výkonem a ovEUenou dobou ţivota - 5 %. 

 Eliminace černých odbEr] - 3%. 
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 RovnomErné zatíţení fází - 1%. 

 Stmívání v období se sníţenou intenzitou dopravy - 25%. 

 Optimální spínání osvEtlovací soustavy - 1%. 

Odhaduje se, ţe celkem lze maximálnE sníţit spotUebu asi o 50%. To znamená, ţe v ideálním pUípadE činí 
energetický potenciál úspor cca 50%. Tento odhad samozUejmE platí pro VO, které doposud neprošlo ţádným 
z výše uvedených inovačních proces]. 

Možno 

K efektivnímu a úspornému provozu a údrţbE se vyuţívá optimalizačních opatUení (energetický management), 
která lze rozdElit podle základních prvk] VO do tUí kategorií: 

 OsvEtlovací systém. 
 Napájecí systém. 
 Ovládací (Uídící) systém. 

                                                      

V osvEtlovacím systému jsou to pUedevším opatUení týkající se modernizace svEtelných zdroj], svítidel a 
optimálním prostorovém uspoUádání a vyuţití svEtelných míst. 
V napájecím systému je to regulace napEtí, regulace svEtelného toku a zrovnomErnEní odbEru proud] 
v jednotlivých fázích. Tím dojde ke zmenšení ztrát v elektrických rozvodech. Nabízí se zde i moţnost 
zmenšování počtu  rozvadEč] napájejících osvEtlovací soustavy. 
V ovládacím systému spočívá racionalizace v Uízení a monitorování provozu osvEtlovacích soustav (dohledový 
systém).  

Klíčovými faktory potenciálu energetických úspor jsou následující technická opatUení: 

 Instalace svítidel s nízkými nároky na údrţbu (vysoké IP). 
 Pouţívání konvenčních nebo elektronických pUedUadník] s niţšími ztrátami. 
 Správný návrh a provoz osvEtlovacích soustav dle aktuálních standard]. 
 Pouţití výbojových svEtelných zdroj] s vysokým mErným výkonem a  ovEUenou dobou ţivota. 
 Eliminace černých odbEr]. 
 RovnomErné zatíţení fází. 
 Stmívání v období se sníţenou intenzitou dopravy. 
 Optimální spínání osvEtlovací soustavy. 

Co je nutné zvážit pUed rozhodnutím o optimalizaci VO 

Investor, tedy obec, by mEla pUed zahájením prací na projektech obnovy nebo pUed jakoukoli investicí do VO 
zváţit a zohlednit následující parametry, vlastnosti a uţitné hodnoty, ke kterým by mEl projektant pUed vlastním 
návrhem VO pUihlédnout: 
Typ svítidel ve vztahu k oblasti, která je osvEtlována (r]zné tUídy komunikací, pEší zóny, námEstí, obytné zóny, 
atd.). Rozhodnutí, která část obce se budete osvEtlovat (na základE ČSN EN 13201-1-4). Dnešní výrobci velmi 
cílenE vyrábí mnoho r]zných typ] svítidel pro vyhranEný účel a pouţití. Jeden typ svítidla m]ţe být a zpravidla 
je k dispozici s nEkolika r]znými optikami právE podle účelu jeho pouţití. 
Posouzení svítidel z hlediska jejich rušivých účink].  

Rozumí se tím svEtlo, pronikající do oken obytných prostor], které se nacházejí v blízkosti soustav veUejného 
osvEtlení a svEtlo šíUíce se do horního poloprostoru. SvEtlo jdoucí do horního poloprostoru zvyšuje jas oblohy a 
tím sniţuje viditelnost hvEzd, nemluvE o zbytečnE spotUebované el. energii . 
Bezpečnost silničního provozu (zvýšení bezpečnosti vlivem osvEtlení).  
Vybrat v obci ty lokality, které jsou kritické z pohledu bezpečnosti dopravy, jako napUíklad pUechody pro chodce, 
kruhové objezdy, kUiţovatky. Od projektanta poţadovat speciální svEtelná Uešení tEchto kritických míst.  
Míra kriminality (zvláštE v odlehlých obytných zónách).  
Identifikace lokalit v obci, které jsou nebo mohou být kritické z pohledu kriminality a opEt od projektanta 
poţadovat speciální svEtelné Uešení tEchto kritických míst. 
 

 



Zpravodaj SRVO – 2008 

 

22 

 

Zvýšení ekonomické aktivity (zejména v centrálních oblastech obcí a mEst).  
yytipování míst v obci, která jsou společensky a obchodnE exponována, a která mohou velmi výraznE ovlivnit 
vnímání kvality ţivota v obci. 

Zvýšení atraktivity prostUedí. Zváţit, do jaké míry a v jakých lokalitách je vhodné akcentovat i určité designové a 
estetické vlastnosti osvEtlovací soustavy pouţitím designovE vhodných svítidel včetnE jejich pUíslušenství 
(stoţáry VO, výloţníky atd.). 
Provoz soustavy VO (náklady na údrţbu). Je nutné vEnovat zvýšenou pozornost podklad]m a informacím o 
kvalitE svítidel a to z pohledu materiál], kvality provedení a to zejména ve vztahu k mnoţství a nutnosti 
servisních zásah] mimo plošné a plánované výmEny svEtelných zdroj]. Dále je nutné vzít v úvahu dva faktory. 
Dobu na kterou je investice poUizována (zpravidla min. 15, standardnE však 20 – 25 let) a dynamiku ceny práce, 
tedy budoucích náklad] na údrţbu po celou dobu uţívání investice. 
SpotUeba el. energie a moţnosti její optimalizace. Je nutné d]kladnE zváţit ve spolupráci s projektantem, 
moţnosti stmívání pUi niţší hustotE provozu v r]zných lokalitách obce tak, aby bylo dosaţeno rovnováhy mezi 
parametry poţadovanými normami pro osvEtlování komunikací a minimalizací spotUeby el. energie. 
Enviromentální otázky. Enviromentální oblast rozhodování se zabývá v rámci investičního rozhodování, úvahou 
jak, kde a z čeho bylo svítidlo vyrobeno, z jakých materiál] a za jakých podmínek bude moţno svítidlo 
recyklovat po skončení jeho ţivotnosti. Tento aspekt je o odpovEdnosti a sleduje poslední evropské trendy nejen 
v této oblasti. Mnoho současných municipalit jednoznačnE preferuje nákup pouze takových komodit, které 
splOují plné nároky na recyklovatelnost a energetickou nenáročnost ve výrobE. V oblasti svítidel je současným 
materiálem hliník, který splOuje vEtšinu tEchto poţadavk]. 

Trendy v konstrukcích svítidel používaných pro VO 

Korpus svítidla 

V roce 2006 bylo Ř5% všech svítidel, která byla prodána napUíč všemi významnými evropskými výrobci, 
vyrobena z plnE recyklovatelných materiál]; tj. vztaţeno ke korpusu svítidla pUedevším hliník. Tento trend je 
velmi patrný v posledních letech, zejména ve vyspElých zemích Evropy a tzv. „green poptávka“ po produktech 
vyrábEných z plnE recyklovatelných materiál] z roku na rok významnE posiluje. 
Nejedná se tedy o otázku, zda-li hliník nebo plast, jedná se o otázku, zdali recyklovatelný nebo nerecyklovatelný 
materiál, z kterého jsou svítidla vyrobena. Hliník však v současné dobE reprezentuje prvotUídní recyklovatelný 
materiál, který nejenom ţe poskytuje stabilní kvalitativní parametry po celou dobu ţivota svítidla (v krajních 
pUípadech – u korpus] svítidel aţ 30 let), ale po uplynutí této doby je plnE a bez mimoUádných energetických 
nárok] recyklovatelný, coţ v současné dobE neplatí v pUípadE plast]. 
Optická část svítidla 

Reflektor slouţí k vhodné distribuci svEtelného toku pomocí zrcadlového odrazu. NejvhodnEjší současný 
materiál ke konstrukci reflektor] je opEt hliník. Nejenţe je plnE recyklovatelný, ale dá se velice dobUe tvarovE 
pUizp]sobit k optimálnímu tvaru odrazné plochy. Mezi další výhody patUí dobrá tepelná vodivost k odvodu 
tepelné energie od svEtelného zdroje, vysoká odraznost leštEného hliníku a jeho velká odolnost v]či vnEjším 
vliv]m a UV záUení. 
Difuzor slouţí k vhodné distribuci svEtelného toku pomocí prostupu svEtelného toku. Difuzor by mEl být 
vyroben z materiál] s velkou svEtelnou propustností a odolností v]či UV záUení, tak aby nedocházelo k 
degradaci materiálu difuzoru a tím ke sníţení jeho účinnosti. Z hlediska propustnosti a odolnosti v]či UV je 
nejvhodnEjší materiál pro difuzor sklo. 
Údrţba 

Svítidlo by mElo umoţOovat snadnou a rychlou výmEnu svEtelných zdroj] na stoţáru, bez pomocí náUadí. 
Rušivé svEtlo 

Úkolem konstruktér] a výrobc] svítidel je, aby navrhovali nejenom taková svítidla, která budou vyrobena z plnE 
recyklovatelných materiál] a byla vybavena takovými komponenty, které budou efektivnE vyuţívat elektrickou 
energii, ale aby byl svEtelný tok distribuován pouze do tEch míst či prostor], které jsou pUedmEtem osvEtlování. 
Doba ţivotnosti svítidla  
Doba ţivotosti svítidel je vedle jeho distribuce svEtelného toku významným argumentem pUi výbEru svítidel VO. 
Na délku doby ţivota svítidla má vliv materiál, z nEhoţ je svítidlo vyrobeno a  stupeO jeho krytí. 
StupeO krytí 
Čím vEtší je toto číslo, tím je svítidlo odolnEjší v]či vniku neţádoucích pevných částic, vody a potaţmo hmyzu. 
Pouţití svítidel s vysokým krytím zaručuje spolu s vhodným elektrickým vybavením dlouhou ţivota svítidla. 
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Je-li poţadována záruka vysoké ochrany pUed vniknutím cizích pUedmEt] a vody do svítidla, pak se doporučuje 
pouţít svítidlo s krytím IP 66 a více. Svítidlo s krytím IP 66 je zcela chránEno pUed vniknutím prachu a také pUed 
intenzivnE stUíkající vodou.  
StupeO krytí je jeden z hlavních faktor] pUi určování udrţovacího činitele pro výpočet osvEtlení. U svítidel 
s vysokým krytím proto nedochází ke zbytečnému pUesvEtlování komunikací u nových instalacích. 
Náklady 

Jedním z kritických faktor] investičního rozhodování v oblasti rekonstrukce nebo modernizace VO je otázka 
ţivotnosti sostavy a náklad] na údrţbu. Moderní evropská svítidla jsou konstruována tak, aby zajistila uţivateli, 
tedy mEst]m a obcím, minimální provozuschopnost 25 – 30 let. To znamená, ţe jejich konstrukce a pouţité 
materiály umoţOují provoz po celou dobu ţivota pUi dodrţení plánované údrţby (čištEní svítidel a výmEna 
svEtelných zdroj]). 
Cena lidské práce je v současné dobE v ČR na relativnE nízké úrovni ve vztahu k vyspElejším zemím EU. Je 
tudíţ bEţnou ekonomickou praxí pUíliš nezohledOovat cenu lidské práce, jelikoţ v cenách roku 2007 není pUíliš 
významnou poloţkou. NicménE investiční rozhodování činEné na pUíštích 20 – 25 let musí s poloţkou 
dynamicky rostoucí ceny práce a tedy i údrţby počítat. 

Úspory 

VeUejné osvEtlení je jedním z významných spotUebitel] elektrické energie v kontextu kaţdé rozvíjející se 
ekonomiky. Mnoho svEtových a evropských institucí (Evropská unie, SvEtová banka, atd. ) iniciují programy na 
podporu projekt] a technologických Uešení, které dlouhodobE vedou k úsporám elektrické energie. 

Je odpovEdné a moderní realizovat takové projekty, které v budoucnu umoţní úsporu elektrické energie pUi 
zachování potUebných výkonových parametr] a tím sníţí budoucí energetické a environmetální zatíţení, ale 
takové projekty se stávají i ekonomicky výhodné s vyuţitím podpor a grant] od výše zmínEných evropských či 
svEtových institucí.  
„Chytrá a inteligentní Uešení“ v této oblasti jsou nejaktuálnEjším trendem, který je značnE podporován všemi 
státními, evropskými či svEtovými institucemi. 

Implicitní užitek 

ObecnE se tvrdí, ţe investice do obnovy veUejného osvEtlení není investicí v pravém slova smyslu, protoţe 
nevytváUí výnos, tedy penEţní výnos. Kvalitní a atraktivnE navrţené veUejné osvEtlení však spoluvytváUí hodnotu 
vyjádUitelnou v kvalitE prostUedí, ve kterém lidé ţijí. Tato kvalita prostUedí však vyvolává tzv. implicitní uţitek, 
kdy lidé v pUíjemném prostUedí tráví více času, tím utrácejí více penEz, tím podporují rozvoj místních podnik] a 
ty odvádEjí mEstu více na daních. Lidé chtEjí bydlet v atraktivních lokalitách, zvyšuje se tedy poptávka po 
bydlení a kolobEh se opakuje.  
Výhodnost takovéto investice se tedy nevyjadUuje ve standardních ekonomických ukazatelích jako jsou u 
„klasických“ investičních projekt], ale v míUe implicitního, pozitivního uţitku, který takováto investice vyvolá. 

Vyhodnocení investičního rozhodování  

Projekty, které jsou kvalitnE zpracovány a které zohledOují výše uvedené kvalitativní parametry a jsou i následnE 
stejnE kvalitnE vyhodnoceny, mají mnohem vEtší šanci na úspEch pUi získávání investičních prostUedk] 
z operačních program] EU. 
Studiem operačních program] EU jiţ schválených pro období 2007-2013 zjistíme, ţe právE projekty zamEUené 
na revitalizaci mEstských a obecních center, zvýšení atraktivity a kvality prostUedí jsou společným jmenovatelem 
mnoha tEchto program]. 

ZávEr 

Návrh optimalizačních opatUení pro mEsta a obce a vývoj nejvhodnEjších metod vedoucích ke sniţování 
energetické náročnosti veUejného osvEtlení je závislé pUedevším na aktuálním technickém stavu soustavy a 
finančních moţnostech správce VO.  
Sníţení spotUeby elektrické energie v rámci VO aţ o 50% znamená, ţe v České republice by mohly úspory 
dosáhnout úrovnE aţ 250 GWh / rok, coţ činí pUi současné pr]mErné cenE elektrické energie v sektoru VO  (0,07 
EUR / kWh) celkem 17,5 mil EUR. 
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ODBORNÝ TECHNICKÝ SEMINÁŘ SRVO KLADNO 

13. -14. 11. 2008, HOTEL KLADNO 

tradičně nazývaný  

Podzimní setkání přátel veřejného osvětlení 
Další z pravidelnE organizovaných odborných semináU] poUádaných Společností 
pro rozvoj veUejného osvEtlení se konal na KladnE. Organizační garant a sponzor 
tohoto semináUe společnost Philips ČR s.r.o. má právE v tomto mEstE terénní aplika-
ci nových typ] svEtelných zdroj] pro VO, se kterými účastníky seznámil. V tomto 
duchu byl sestaven celý odborný program: osvEtlení mEst, komunikací a pUechod], 
úspora el. energie pUi osvEtlení komunikací. 
Na prezenční listinE tohoto technického semináUe bylo podepsáno Řř osob. 
Společnosti Philips CR s.r.o patUil úvodní blok pUednášek, v kterých pánové Ing. 
Wittlich, Ing. Bártík a Ing. Melč seznámili pUítomné s firmou Philips ČR s.r.o., dále 
se vEnovali svítidl]m z hlediska spotUeby elektrické energie a pohovoUili o nových 
svEtelných zdrojích, zejména Philips Master COSMOPOLIS 60 W, pro veUejné 
osvEtlení a o jejich aplikaci na KladnE.  

V dalším referátu pan Martin Hauptvogl, Ergolight Litvínov, 
pohovoUil o rekonstrukci VO v LitvínovE, pUi níţ byly pouţity 
komponenty firmy Philips. 

Namísto historie místa konání jsme tentokrát poţádali Ing. Dvo-
Uáčka, S-lamp, který zpracovává a katalogizuje sbírku svEtel-
ných zdroj] v Národním technickém muzeu, aby pUítomné se-
známil s dávnou historií ţárovek. Referát byl doplnEn i malou 
výstavkou historických zdroj]. 
V další pUednášce Ing. Polínek, Akté s.r.o., hovoUil o úspoUe el. 
energie v soustavE s regulovanými pUedUadníky. 
K vytvoUení pUedvánoční atmosféry ve mEstech patUí i vánoční 
osvEtlení. O moderních trendech v tomto pUíleţitostném osvEt-

lení pohovoUil pan JiUí  Kolarczyk, JKV Opava.  
Diskusi vyvolal i pUíspEvek Ing. Sedláka, SEAK na téma OsvEtlení pUechod] pomocí LED s dynamickým reţi-
mem. 

O osvEtlení pUechod] jsme na našich pUedcházejících technických semináUích jiţ hovoUili. O tom, jak osvEtlený 
pUechod vidí Uidič, referoval pan JiUí TesaU, Art Metal. 
Do SRVO se hlásí další noví členové. Jedním z nich je i firma 
I-tec. S jejími aktivitami smErem k veUejnému osvEtlení nás 
seznámil pan JiUí Vyvial. 
Tým pracovník] pod vedením Prof. Sokanského, ČSO, zpraco-
val Metodické pokyny pro obnovu VO. S tímto materiálem, 
určeným i pro obce, byli účastníci semináUe seznámeni. 
Zájem o vystoupení na tomto technickém semináUi byl takový, 
ţe z časových d]vod] nemohly být všechny referáty zaUazeny 
do programu. Tyto referáty budou zaUazeny na pUíští semináU. 
Ve večerních hodinách se uskutečnila pEší prohlídka terénní 
aplikace nového typu výbojek Philips Master COSMOPOLIS 
60 W s bílou barvou svEtla v blízkosti hotelu, pr]vodcem byl 
Ing. Bártík. 
Tada referát] vzbudila ţivou diskuzi, coţ svEdčí o ţivých a aktuálních tématech, ke kterým posluchač]m stojí za 
to se vyjádUit. 
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Po ukončení odborného programu byly probrány nEkteré vnitUní záleţitosti SRVO, zejména byli členové Společ-
nosti seznámeni a upozornEni na pUipravovanou zmEnu stanov a s tím související pUipravovanou valnou hromadu 
k jejich schválení. Dále byli členové SRVO seznámeni s moţností zúčastnit se veletrhu Sportech. K účasti na 
tomto veletrhu byla SRVO vyzvána organizátory z ABF, téma účasti je osvEtlení sportoviš[. Členové SRVO se 
mohou účastnit jako spoluvystavovatelé v rámci SRVO nebo samostatnE se slevou 15%. 
Po ukončení programu technického semináUe pokračovalo neformální jednání pUi rautu a číši vína do pozdních 
večerních hodin. 
Jako doplOkový program se v pátek uskutečnila exkurze do technického skanzenu dolu Mayrau. Exkurze byla 
velice zajímavá, expozice je uspoUádána v duchu „poslední den“ a v návštEvnících skutečnE budí dojem, ţe po-
slední zamEstnanci včera odešli. V expozici je vedle historie dolu zaUazena i Uada technických zajímavostí, jako 
napU. dodnes funkční a provozuschopné tEţní stroje z počátku 20. století, maketa d]lního pracovištE, cvičná štola 
pro výcvik d]lní záchranné sluţby a další. 
Podle názoru účastník] mEl tento technický semináU dobrou úroveO a výhodou bylo i místo konání, dopravnE 
pomErnE dostupné i vlastní prostUedí hotelu Kladno. Ohlas sklidila i odborná náplO a velmi dobUe zvládnutá or-
ganizace a zajímavá exkurze a celková atmosféra technického semináUe. 
PodEkování patUí všem, které se na pUípravE a pr]bEhu tohoto technického semináUe podíleli a všem pUednášejí-
cím. 
V tomto Zpravodaji jsou otištEny referáty, které nám pUednášející pUedali k otištEní. NEkteré pUíspEvky musely 
být z d]vod] pouţité reprodukční technicky upraveny, u jiných omezen počet obrázk]. 

Řešení firmy Philips pro stmívání integrované ve svítidle  

Ing. Jakub Wittlich,  Philips ČR s┻r┻o┻┸ sektor Lighting   

D]vody rozšíUení  aplikací regulace VO 

V obecné  rovinE lze konstatovat, ţe v EvropE bylo v oblasti veUejného osvEtlení v posledních letech dosaţeno 
vysokých standard]. Takové osvEtlení jiţ poskytuje uţivatel]m určitou úroveO bezpečí, jistoty dodávky, zrako-
vého komfortu, optického vedení a pUispívá k jejich lepší orientaci. 
Dalším krokem pro provozovatele veUejného osvEtlení tak musí jednoznačnE být snaha o sníţení provozních ná-
klad], které je spojeno se sníţením vlivu na ţivotní prostUedí, zjednodušení údrţby a zvýšení spolehlivosti a fle-
xibility osvEtlovací soustavy.  
Tímto krokem je regulace osvEtlení. Regulaci je moţno uskutečOovat mnoha zp]soby. Ty nejjednodušší jsou po-
uţívány jiţ od 70 – tých let 20.století. Jde pUedevším o vypnutí soustavy v noci, vypínání kaţdého druhého svEt-
leného bodu či pouţívání svítidel se dvEma zdroji,  z nichţ jeden je bEhem noci vypnut.  Tyto pUístupy  jsou ne-
pUípustné z pohledu bezpečnosti dopravy i (pocitu) bezpečí lidí. 

Moderní Uešení 

Moderní pUístupy zaručují i pUi sníţení hladiny osvEtlenosti splnEní potUeb Uidič], co se viditelnosti týče, a to pUi 
zachování rovnomErnosti osvEtlení komunikace. Pouze takové Uešení nesníţí bezpečnost uţivatel] takto ošetUe-
ných komunikací. 
Philips zvolil Uešení, kdy je regulace uplatOována na úrovni kaţdého svEtelného bodu tak, aby bylo moţné osvEt-
lení pUizp]sobit individuálním potUebám kaţdé aplikace. 
Společnost Philips vyvinula Uešení jak pro konvenční, tak i pro elektronický pUedUadník. Pro obE platí, ţe není 
tUeba ţádný další Uídící kabel – stačí nainstalovat a m]ţete zapomenout. 

Chronosense 

Jde o inteligentní časovač – elektronický spínač umoţOující krokové stmívaní svítidel pro venkovní osvEtlování. 
ZaUízení pracuje samostatnE bez Uídícího kabelu nebo jiné komunikace. Kaţdé svítidlo je pUi instalaci naprogra-
mováno samostatnE a toto nastavení lze kdykoli zmEnit. Chronosense je pouţitelný pro vysokotlaké sodíkové  
výbojky s pUíkonem 70 – 400 W a pro rtu[ové výbojky do 250W. 
Chronosense je kombinován s pUídavnou „stmívací“ tlumivkou nebo pUedUadníkem s odbočkou. 
Na pUístroji se nastavuje doba zapnutí a doba vypnutí regulace v]či stUedovému bodu pomocí mikrospínač]. 
Programovací krok je 30 minut. Chronosense z údaj] za poslední 3 noci monitoruje typické časy zapnutí a vy-
pnutí soustavy, z nichţ  počítá stUedový bod noci. Svítidlo je pak vţdy zapnuto na 100% výkon a 
v naprogramovaném bodE se stUedovým bodem nočního období pUepne na regulovanou hodnotu (50% svEtelné-
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ho toku, 60% pUíkonu). V naprogramovaném čase po stUedovém bodu nočního období je pak svítidlo pUepnuto 
zpEt na 100% výkon. 
Tento zp]sob je výhodný pUedevším díky eliminaci údrţby a nastavování letního / zimního času. Pokud dojde 
k poruše spínače, svítidlo stále svítí na 100%. ZaUízení navíc není citlivé na mikrovýpadky napájení a umoţOuje 
vyuţití 2 testovacích mod]. PUi ţivotnosti 15 let a spotUebE 1 – 2 W jde o ideální Uešení pro menší a stUední obce 
a mEsta s potenciálem úspor aţ 35%. 
Toto zaUízení je standardnE dostupné se svítidly Philips Iridium, SGS 203, Traffic Vision, Selenium a City Visi-
on. Pro ostatní svítidla Philips je dostupné na vyţádání. 
Lumistep 
CosmoPolis Lumistep je elektronický pUedUadník pro krokové stmívání výbojek Cosmopolis. Jde o elektronickou 
obdobu inteligentního časovače Chronosense. Výhodou je potUeba pouze jedné součástky – Lumistep je elektro-
nický pUedUadník a časový spínač v jednom. Praktická funkce pUechodu do setmElého stavu a zpEt se od produktu 
Chronosense neliší. Doba v setmElém stavu je pevnE naprogramována – na 6, 8 nebo10 hodin. 

Nové světelné zdroje pro veřejné osvětlení┸ bílé světlo a systém Cos-

moPolis 

Ing┻ Antonín Melč┸ Ing┻ Hynek Bártík, Philips ČR s┻r┻o┻┸ sektor Lighting  

Ač se to moţná na první pohled nezdá, i svEtelné výbojové zdroje zaznamenávají neustálý vývoj za účelem 
uspokojit aktuální potUeby a trendy trhu. A[ uţ jde o výkon, účinnost, ţivotnost či spolehlivost, tento vývoj nám 
umoţOuje pouţívat nEkteré zdroje v aplikacích, pro nEţ ještE pUed nedávnem nebyly myslitelným Uešením. Tento 
pUíspEvek proto hovoUí o rostoucím vyuţívání bílého svEtla pro aplikace venkovního osvEtlování mEstských cen-
ter a obytných zón a pUedevším o progresivním, moderním systému Cosmopolis.  

Trendy a požadavky trhu 

Hlavním trendem, který je stále aktuálnEjší, je optimalizace náklad]. Zde musíme mít na pamEti, ţe mluvíme o 
optimalizaci celkových náklad] na vlastnictví produktu – minimalizovat musíme celkový objem investičních 
prostUedk], který do projektu vloţíme za jeho ţivotnost, popUípadE zvolené posuzované období pUi porovnávání 
více investičních variant. PoUizovací náklady tedy musí být optimalizovány s d]razem na kvalitu zvolené techno-
logie a celkového dosaţeného výsledku.  JedinE nízkými náklady na energie, výmEnu svEtelných zdroj] a obec-
nou údrţbu soustavy lze dosáhnout minimalizace celkových náklad]. 
Trvalým tématem je ochrana ţivotního prostUedí. Prosazování šetrných technologií ale není spojeno pouze 
s úsporou energie. Dnes jde i o celkový vliv produktu na ţivotního prostUedí – energetická náročnost výroby, ob-
sah škodlivých látek nebo moţnosti recyklace. 
Zvýšení bezpečnosti dopravního provozu a bezpečí majetku a lidí pohybujících se na osvEtlovaných komunika-
cích není ani tak trendem, jako základním poţadavkem na veUejné osvEtlení. 
NejnovEjším trendem je pak d]raz na estetický účinek osvEtlovaného místa. Architekti i radní a obyvatelé mEst 
poţadují, aby centrum jejich mEsta mElo pUíjemnou atmosféru, aby se lidé v ulicích právE jejich mEsta cítili 
dobUe a bezpečnE.  
V našich krajích je jednoznačnE pro svou účinnost nejpouţívanEjším svEtelným zdrojem vysokotlaká sodíková 
výbojka. Díky neustálému vývoji halogenidových výbojek jsou dnes ovšem tyto zdroje bílého svEtla jiţ srovna-
telnE účinné a v pUípadE výbojky Philips MASTER CosmoWhite CPO-TW dokonce účinnEjší. 

Bílé svEtlo a jeho výhody 

Bílé svEtlo kromE současné účinnosti pUináší navíc mnoho výhod. Jde totiţ o svEtlo nejbliţší pUirozenému den-
nímu osvEtlení. Je proto lidmi vnímáno daleko lépe, neţ osvEtlení ţluté. Lidé se pUi osvEtlení bílé barvy cítí lépe 
a výše hodnotí také celkový dojem z osvEtlovaného místa. 
Bílé svEtlo navíc prokazatelnE zvyšuje bezpečnost dopravy. V podmínkách veUejného osvEtlení totiţ lidské oko 
vnímá bílé svEtlo daleko intenzivnEji, neţ svEtlo ţluté. Zvýšení viditelnosti pak dává účastník]m provozu více 
času na Uešení nastalých dopravních situací. 
Stejný mechanismus navíc vysvEtluje, proč se lidé pod bílým osvEtlením cítí bezpečnEji a jsou více chránEni 
pUed kriminalitou. 
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Bílé svEtlo od společnosti Philips 

Philips samozUejmE nabízí Uadu zdroj] pro veUejné, potaţmo venkovní osvEtlení. Od vysokotlakých sodíkových 
výbojek, pUes neperspektivní rtu[ové zdroje aţ po zdroje bílého svEtla.  
Halogenidové výbojky HPI jsou vhodné pUedevším pro architekturní a plošné osvEtlování. Zdroje MASTERCo-
lour CDM a MasterCity White CDO nabízí pUi velmi dobré účinnosti skvElé barevné podání, které pUedurčuje 
tyto výbojky pro uţití zejména v historických centrech mEst. V této oblasti bude v roce 200ř pr]lomem uvedení 
zdroje MASTERColour CDM Elite MW. 

Systém CosmoPolis  

Nejlepší pomEr účinnost / barevné podání v dnešní dobE nabízí halogenidová výbojka MASTER CosmoWhite 
CPO-TW s pUíkony 45, 60, ř0 a 140 W a mErným výkonem ř5 – 11Ř lm/W (dle pUíkonu). Tato výbojka s teplým 
bílým svEtlem (2 Ř00°K) a indexem barevného podání pUibliţnE 66 je účinnEjší neţ sodíková vysokotlaká výboj-
ka pUíslušného pUíkonu. 
Výbojka byla vyvinuta s elektronickým pUedUadníkem jako ucelený systém nazvaný Cosmopolis, coţ zajiš[uje 
jeho jedinečný výkon a spolehlivost. Kompaktní provedení celého systému umoţOuje optimalizaci designu opti-
ky i celého svítidla, pUičemţ optická efektivita takového systému umoţOuje pouţít vEtší rozteče a tím sníţit in-
vestiční náklady. 
SkvElé vlastnosti zdroj] MASTER CosmoWhite CPO-TW jsou dány pUedevším konstrukcí hoUáku a celé výboj-
ky. UmístEní hoUáku, který je úzký ale krátký, je vţdy optimální díky bajonetové patici PGZ12.  
Pro verze 45 a 60W je servisní doba ţivota (ř0% pUeţivších a 20% úbytek svEtelného toku) 12 000 hodin. Pro 
verze 90 a 140W je to 16 000 hodin. 

Ţivotnost pUedUadníku HID-PV CPO-TW Xtreme je 60 000 hodin. Tuto ţivotnost lze pUi zajištEní teploty 70°C 
na bodu tc (označený na krytu pUedUadníku) prodlouţit aţ na 120 000 hodin. 

Systém je vybaven ochranou proti pUepEtí a napE[ovým špičkám, negativním účink]m konce ţivota výbojky a je 
plnE ve shodE s EMC/EMI. Pláš[ pUedUadníku navíc braní vniknutí prachu, vlhkosti a celý pUedUadník je odolný 
vibracím. 
Systém nabízí i dosaţení dalších úspor energie díky stmívání výbojky pUi pouţití elektronického stmívatelného 
pUedUadníku Lumistep. StejnE jako u bEţného elektronického pUedUadníku jde o jednu součástku s jednoduchou 
instalací, kdy není tUeba ţádné Uídící jednotky. Toto zaUízení je pUedprogramováno pro dobu v setmElém stavu 6, 
8 nebo10 hodin. Po instalaci zaUízení není tUeba ţádná pravidelná údrţba či seUizování. 
Systém CosmoPolis je tedy vhodný jak pro modernizace, tak pro renovace svEtelných systém]. NejvEtší úspory 
(více jak 50%) m]ţe však díky vEtším roztečím pUinést pro instalace nové. 
Tento moderní, progresivní halogenidový zdroj, byl pouţit jiţ v mnoha aplikacích v EvropE i v České republice. 
PUi nahrazení rtu[ových výbojek uţivatelé ocení pUíjemnEjší barvu svEtla a pUedevším vEtší dosaţenou rovno-
mErnost osvEtlení. PUi výmEnE sodíkových výbojek je pak znatelné zlepšení  viditelnosti na osvEtlované komuni-
kaci a také na jejích krajnicích. V obou pUípadech je zvýšena bezpečnost provozu. Navíc jsou obrovské dosaţi-
telné úspory, jelikoţ díky vEtší vnímatelné intenzitE bílého svEtla je moţné pouţít napU. výbojku MASTER 
CosmoWhite CPO-TW 140W pro náhradu sodíkové výbojky s pUíkonem 250W a to pUi zvýšení viditelnosti na 
komunikaci! 

Aplikaci systému Cosmopolis je moţné navštívit i v České republice a ovEUit si tak výše uvedené informace. Dí-
ky úspEšnému referenčnímu projektu je systém osazen v nEkolika obytných zónách na KladnE. 
Pokud budete chtít znát více informací, popUípadE s námi reálnou ukázku takové instalace navštívit, kdykoli nás 
kontaktujte. 

Rekonstrukce VO v Litvínově 

Martin Hauptvogl, Ergolighting Litvínov s┻r┻o┻  

Svítidla se smyslem pro čas 
I díky rostoucím cenám energie a lidské práce si moderní mEsta více neţ kdy jindy uvEdomují, ţe investice do 
efektivního a kvalitního veUejného osvEtlení se vyplatí. Proto se snaţí vymEnit stará svítidla s nedostatečnou op-
tikou a vysokou poruchovostí za moderní a spolehlivá, která spotUebovávanou energii účinnE pUemEOují 
v uţitečné svEtlo. Díky vyuţití regulace osvEtlení lze ale zajít ještE dál. V LitvínovE v roce 2007 spustili první 
část osvEtlení zdejší páteUní komunikace s vyuţitím svítidel vybavených inteligentními časovači Philips Chrono-
sense. 
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Litvínov má nové úsporné veUejné osvEtlení 
MEsto Litvínov má asi 27 000 obyvatel a vyuţívá soustavu veUejného osvEtlení s pUibliţnE 2 Ř00 svEtelnými bo-
dy. V roce 2001 pUevzala provoz a údrţbu této soustavy společnost Ergolighting. Od počátku této spolupráce 
mEsto pravidelnE investuje do obnovy a zlepšení vlastností osvEtlovací soustavy. Cílem je zajištEní spolehlivého 
a vysoce výkonného, ale současnE velmi úsporného veUejné osvEtlení. Významnou součástí investic je kontinu-
ální výmEna zastaralých svítidel za svítidla Philips, a to s ohledem na charakter jednotlivých osvEtlovaných míst. 
Zastaralá svítidla stála mEsto miliony 
Neţ se mEsto pustilo do obnovy veUejného osvEtlení, bylo z tehdejších 260ř svítidel 1576  starších šestnácti let. 
Tato svítidla byla často pUedimenzovaná, aby byla vykompenzována neúčinnost jejich optiky. V té dobE slouţilo 
mimo jiné i 334 vysokotlakých sodíkových výbojek o pUíkonu 400 W. Náklady na energii sniţovalo jediné opat-
Uení – vypínání svEtla v nEkterých oblastech v nočních hodinách. Toto Uešení však bylo nepUijatelné. Zvyšuje 
totiţ riziko dopravních nehod. V roce 2000 i díky tEmto fakt]m činily náklady na spotUebu energie pro veUejné 
osvEtlení 2,Ř milionu Kč.  
Jiţ v roce 2004 to bylo 1,5 milionu Kč. 
Není tUeba svítit se stále stejnou intenzitou  
Ve snaze o další úspory energie se mEsto rozhodlo vyuţít i moderní metodu regulace osvEtlení. PáteUní litvínov-
ská komunikace, Podkrušnohorská ulice, mEUí témEU 15 kilometr]. PrávE pro část z ní pUipravila radnice projekt 
na sniţování celkové úrovnE svEtelného výkonu v nočních hodinách. Komunikace je díky nEmu rovnomErnE 
osvEtlena, ale energetická náročnost celé soustavy se sniţuje. Tento projekt byl proveden za pomoci Státního 
programu na podporu úspor energie a vyuţití obnovitelných zdroj] energie, který obstarává ČEA. 
Pro první etapu provedenou v roce 2007 byl vybrán úsek komunikace se 167 svEtelnými body. Druhá etapa je 
plánována pro úsek s 212 svítidly. V p]vodních svítidlech byly osazeny vysokotlaké sodíkové výbojky o pUíkonu 
250 W. Pro Uešení zadání byla vybrána nová svítidla Philips Selenium SGP340 osazená vysokotlakými sodíko-
vými výbojkami Philips MASTER SON-T PIA Plus 100 W a inteligentními časovači Philips Chronosense, ča-
sovací modul aplikovaný pUímo do jednotlivých svítidel. Jeho pouţitím m]ţeme svítidla vybavená elektromag-
netickými pUedUadníky stmívat na 50 % svEtelného výkonu, coţ znamená sníţení pUíkonu pUibliţnE na 60 %. 
Doba regulace je určena časy spínání osvEtlovací soustavy v kombinaci s pUedvolbami nastavenými ve svítidle. 
K regulaci dochází automaticky – není tUeba ţádného Uídícího signálu. 
DobUe viditelní chodci 
OsvEtlení pUechod] je Uešeno stejnými svítidly, která se pochopitelnE nestmívají. Jsou osazena plochými kryty a 
halogenidovými výbojovými zdroji Philips MASTER CMD-TT 150 W pro dosaţení bílé, kontrastní barvy na-
svícení pUechod]. Jedná se o systém negativního kontrastu, kdy se chodec zobrazuje Uidiči jako silueta proti jas-
nému pozadí. Tento systém je vhodný v pUípadE projektování nových osvEtlovacích soustav, kdy je moţné pUi-
zp]sobit geometrii stoţár] umístEní pUechod]. Není pak nutné doplOovat osvEtlení pUechod] speciálními svítidly, 
která často vytváUí pUíliš jasné plochy v zorném poli Uidiče a omezují výhled za pUechod, jak tomu bývá u částeč-
ných rekonstrukcí soustav pUi prosté výmEnE svítidel. 
ČtyUicet procent pUíkonu stačí 
Úspory, které projekt mEstu Litvínov pUináší, jsou dány kumulací efektu výmEny svítidel a zdroj] a efektu stmí-
vání. Moderní svítidlo Selenium s velmi účinnou optikou umoţnilo vyuţití moderních zdroj] s niţším pUíkonem, 
které díky své konstrukci efektivnEji distribuují svEtelný tok. Instalovaný pUíkon se tak v daném úseku sníţil o 
60% z 41,75 kW na 16,7 kW. 
OsvEtlovací soustava tohoto úseku byla v roce 2007 v provozu 4 3Ř2 hodin. To znamená, ţe by pUi p]vodním 
osazení svEtelných bod], kdy se pUíkon jednoho svítidla zvýšil vlastní spotUebou elektromagnetického pUedUad-
níku pUibliţnE na 300 W, byla roční spotUeba energie 220 MWh. To pUedstavuje náklady ve výši pUibliţnE 
440 000 Kč (pUi cenE 2 Kč/kWh). Prostou výmEnou za svítidla s výbojkami o pUíkonu 100 W (vlivem elektro-
magnetického pUedUadníku asi 120 W) bychom sníţili spotUebu energie za rok 2007 na pouhých ŘŘ MWh a ná-
klady na energii by činily 176 000 Kč (to znamená úsporu pUibliţnE 265 000 Kč). 
Pro novE osazené technologie se počítá s provozem pUi 100% svEtelném výstupu po dobu 2 1ŘŘ hodin ročnE a 
s provozem na 50%  svEtleného výkonu (60% pUíkonu) po dobu 21ř4 hodin ročnE. To znamená roční spotUebu 
energie v hodnotE 70 MWh a tedy náklady na ni ve výši 140 000 Kč. 
Z uvedených informací je vidEt, ţe kumulativní pohled na provedená opatUení pUinese pUibliţnE 62 % úspory ná-
klad] oproti p]vodnímu stavu. Instalace stmívání pUitom oproti teoretickému pUípadu prosté výmEny svítidel a 
zdroj] znamená úsporu 20 %. 
Je tUeba podotknout, ţe uvedené úvahy platí pro náklady na spotUebu energie. Návratnost takového projektu sa-
mozUejmE podstatnE zatEţují investice do nových technologií. Ty jsou však na mnoha místech nevyhnutelné a 
pUípad Litvínova ukazuje, ţe jejich vynaloţení m]ţe pUinést nemalé benefity a to nejen na stranE náklad]. 
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SpotUebou to nekončí 
Významnou poloţkou jsou totiţ i náklady na provoz a údrţbu, které klesají díky vyšší spolehlivosti soustavy a 
moţnosti provádEt v dané lokalitE údrţbu podle tabulkových ţivotností jednotlivých komponent.   
Aktivní pUístup Litvínova se neprojevuje jen v aplikaci stmívání, ale prolíná se celou osvEtlovací soustavou mEs-
ta. Velmi zajímavým je napUíklad první litvínovský projekt zamEUený na úspory energie.  
Najdeme jej na NámEstí Míru, kde bylo pro urbanistické osvEtlení pouţito bílého svEtla indukčních výbojek Phi-
lips QL Ř5W. Ty jsou sice Uešením finančnE náročnEjším, na druhou stranu díky ţivotnosti 50 000 hodin pUináší 
mimo úspor energie i obrovské úspory ve formE sníţení náklad] na údrţbu. 
Selenium – je rodina svítidel pro osvEtlení komunikací, navrţená s d]razem na jednoduchý design a minimaliza-
ci rušivého svEtla. Svítidla jsou vyrobena z hliníku a stupeO krytí celého tElesa je nadstandardní, IP66. D]raz na 
jednoduchost se odráţí také v konstrukci pUedUadníkové části, která je uchycena dvEma sponami, je velmi dobUe 
pUístupná a umoţOuje rychlou výmEnu celého vybavení  svítidla. Svítidlo má nastavitelnou optiku a díky stavi-
telné pUírubE i polohu svítidla. 
Regulace osvEtlení 
Chronosense – je moderní, inteligentní časovač pro jednoduchou regulaci svEtelného výkonu soustav veUejného 
osvEtlení s vyuţitím elektromagnetického pUíslušenství. ZaUízení je určeno k instalaci do jednotlivých svítidel a 
pro bezúdrţbový provoz. 
Chronosense bere jako referenční bod pro počátek i konec stmívání stUed intervalu, bEhem nEhoţ je v noci osvEt-
lení zapnuto. PUi instalaci je pak nastaveno kolik hodin pUed tímto „stUedem noci“ má zaUízení ztlumit svEtelný 
výkon na 50% a naopak kolik hodin po nEm má být soustava uvedena do stavu se 100% svEtelným výkonem.  
Referenční bod Chronosense upravuje pr]bEţnE na základE minulých hodnot. Tak se automaticky pUizp]sobí i 
zmEnE mezi letním a zimním časem a naopak. 
Lumistep – jde o nový systém stmívání veUejného osvEtlení určený pro svítidla s progresivními zdroji Philips 
Cosmopolis. PostupnE pro nEj budou vybavena svítidla Koffer, Iridium, Modena, CityVision i Metronomis. Je 
vyrábEn pro postupné stmívání od 60-ti do 100% svEtelného výkonu v provedení stmívání na 6, Ř či 10 hodin.  
Telematické systémy – nejvyšší formou regulace rozsáhlých osvEtlovacích soustav jsou komplexní telematická 
Uešení. PUíkladem m]ţe být Philips Starsense – vysoce sofistikované a komplexní Uešení dálkového Uízení vEtších 
soustav veUejného osvEtlení. UmoţOuje Uízení a dokonalý monitoring soustavy na úrovni jednotlivých svítidel.  
MASTER SON-(T) Pia Plus – klasická vysokotlaká sodíková výbojka v moderním balení – technologie PIA 
(Philips Integrated Anthene) zajiš[uje díky vylepšené konstrukci s ménE sváry vyšší spolehlivost zdroje, odol-
nost proti otUes]m a vyšší svEtelný tok. Díky vysokému mErnému výkonu jde o energeticky nejúčinnEjší vyso-
kotlaký sodíkový zdroj.  
MASTER Colour CDM – kompaktní halogenidové výbojky s jasným bílým svEtlem, vysokým a stabilním in-
dexem podání barev. V aplikacích veUejného osvEtlení je nejčastEjším pouţitím osvEtlení pUechod] pro chodce a 
osvEtlení v residenčních zónách. 
MASTER QL – indukční výbojový zdroj pro prakticky bez údrţbový provoz s ţivotností 50 000 hodin. Tento 
svEtelný zdroj s bílým svEtlem je vhodný pro pouţití, všude tam, kde chceme bílé svEtlo, nebo potUebujeme bez 
údrţbový provoz. Indukční výbojky se vyznačují plynulým nábEhem bez blikání a restartem bez stroboskopické-
ho efektu. 

 

 

Z dávné historie :árovek 

Ing┻ Vladimír Dvořáček┸ S-lamp s.r.o. 

Základ velmi kvalitní sbírky svEtelných zdroj] v Národním technickém muzeu tvoUí velkorysý dar Ing. Milosla-
va Prokopa, významného českého elektrotechnika a svEtelného technika, čítající více neţ Ř00 kus] vzácných 
exempláU] ţárovek. Sbírka obsahuje všechny základní skupiny tEchto svEtelných zdroj], které se ve své dobE 
objevily na evropském trhu a které názornE dokumentují dlouhou a namáhavou cestu, kterou museli naši pUed-
ch]dci pUekonat, abychom dnes, bez sebemenšího pUemýšlení, mohli prostE stisknout vypínač a svítit. 
Odborníky fascinuje, kolik vynalézavosti a úsilí muselo byt vynaloţeno pUi vyhledávání materiálu, z nEhoţ se 
zhotovilo vlákno. Ve sbírce jsou zastoupeny ţárovky s uhlíkovým, tantalovým, osmiovým i wolframovým vlák-
nem, pUičemţ velká vEtšina z nich je dokonce funkční.  
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Ze starých článk] se dozvídáme o mnoţství provedených pokus] s nejr]znEjšími výchozími materiály, neţ se z 
nich podaUilo vyrobit vyhovující vlákno poţadovaných mechanických a elektrických parametr] a kolik r]zných 
technologií muselo být vyzkoušeno, neţ vlákno získalo sv]j typický štíhlý a elegantní tvar jednoduché smyčky 
pozdEji svinuté do nEkolika kruhových či eliptických závit].  NEkterá vlákna jsou zhotovena z robustního drátu, 
jiná jsou však natolik tenká, ţe jen s velkými obtíţemi je lze v nerozsvíceném stavu objevit pouhým okem. A 
pUesto vydrţela jiţ témEU jedno století a nadále mohou svítit.  
Další pozoruhodnou operací je zp]sob fixace polohy vlákna v ţárovce. Zde nacházíme vskutku unikátní, doslova 
filigránská Uešení, vyuţívající velmi malé kovové a sklenEné podpErky mistrnE pUitavené k vnitUní stEnE baOky a 
zajiš[ující správnou polohu vlákna uvnitU ţárovky. Dokumentují úţasnou zručnost skláU], kteUí je tvoUili. Ojedi-
nElé a zároveO velmi estetické jsou konstrukční prvky zhotovené z barevného skla, které zpevOují vnitUní systém 
ţárovky a zvyšují jeho odolnost proti vibracím. Tada nápad] byla uplatnEna u další ţivotnE d]leţité operace pro 
ţivot ţárovky, a sice vakuovE tEsného zatavení pUívodních vodič] napájejících vlákno a nalezení vhodného mate-
riálu, který by se „snášel“se sklovinou pouţívanou pro výrobu noţky nebo baOky. Po dlouhou dobu se vyuţívala 
drahá platina a její spotUeba na jednu ţárovku činila u prvních vzork] aţ 20mm, coţ z ní činilo luxusní zboţí. 
PostupnE se však pouţití platiny omezilo pouze na tu část pUívodu, která byla bezprostUednE zatavena do skla, 
zbývající díly byly zhotoveny z mEdi a niklu, aby nakonec i tento díl byl nahrazen levnEjším pláš[ovým drátem. 
Zátav stiskem nebo na perličky se postupnE mEnil na zátav na talíUek, který se udrţel aţ do dnešních moderních 
ţárovek či záUivek.  
Zajímavým vývojem prošel zp]sob čerpání vnitUního prostoru baOky, rovnEţ jedné z rozhodujících operací vý-
roby. První ţárovky aţ do 30let minulého století se vyznačují charakteristickou špičkou na vrchlíku baOky, která 
tam z]stala jako zbytek po čerpací trubičce, jíţ se odčerpával vzduch. Teprve pozdEji se čerpací trubička stala 
součásti noţky a mohla se tak schovat do patice, kde byla i mechanicky chránEna pUed poškozením. Konstrukce 
ţárovky se tak jiţ velmi pUiblíţila jejímu dnešnímu provedení. Je zajímavé, ţe tvar baOky, pUipomínající ladné 
kUivky hrušky, nás provází po celou historii existence ţárovky. StejnE obdivuhodný je i osud patice, tedy součás-
ti, kterou se ţárovka spojuje s objímkou ve svítidle. Edison]v princip patice s kovovým závitem E27 se zachoval 
od prvopočátku v prakticky nezmEnEné podobE a pUesto, ţe výrobci museli po dobu platnosti patentu Edisona 
pUicházet s odlišnými Uešeními, po ukončení jeho platnosti se ve velké vEtšinE vrátili k tomuto geniálnímu, a jak 
jiţ tomu bývá  - jednoduchému  Uešení. Velké písmeno E pouţívané na celém svEtE k označení tohoto typu patice 
bude tak trvale pUipomínat jméno tohoto velkého vynálezce. Zatímco základní tvar patice z]stal p]vodní, dochá-
zelo ke zmEnám materiálu pouţívaného ke zhotovení její izolační části. Z p]vodní sádry, která se zároveO pouţí-
vala i ke spojení patice a baOky, se postupnE pUecházelo na keramiku s následným definitivním pUechodem na 
černé sklo, jak jej známe dodnes.  
Sympaticky p]sobí r]zné nápisy na baOce nebo patici ţárovky, charakterizující jejího výrobce a informující o 
parametrech ţárovky, tj. na jaké napEtí je určena a jakou má svítivost. Prvními pUedch]dci dnešního razítka byly 
ruční nápisy tuší na sádrové izolaci patice, kde byly ozdobným písmem uvedeny poţadované informace. Profe-
sionálnEji jiţ vypadaly kruhové papírové štítky, dnes jiţ patUičnE zaţloutlé, ale stále čitelné, nalepené na baOku, s 
vytištEným číselným údajem napEtí a svítivosti bez označení jednotek. PozdEji se tyto údaje pUestEhovaly na lí-
meček patice, odkud postupnE v d]sledku stáUí mizely a jejichţ identifikace si vyţádala dávku trpElivosti. 

Z razítek se rovnEţ dozvídáme, kdo danou ţárovku vyrobil. A tak pUed námi defilují výrobci nEmečtí, rakouští, 
američtí a holandští, ale najdeme zde i firmy české, jejichţ výrobky v ničem nezaostávají za svými zahraničními 
sestrami. Sbírka NTM se m]ţe pochlubit ţárovkami Edisona, Swana, je zde první exempláU ţárovky firmy čes-
kého velikána KUiţíka, najdeme zde vzorek ţárovky Jabločkova, výrobky v současnosti jiţ moţná zapomenutých 
firem jako Kremenetzky, OSA, Watt, ale i dodnes známých svEtových firem Siemens& Halske, Philips, Osram a 
dalších. S úctou a obdivem jsem bral do rukou díla neznámých mistr] „Uemesla ţárovkárenského“, autor] mnoha 
originálních a jedinečných technologických postup] a Uešení, jejichţ kultivované výrobky byly nejen pUedmEtem 
bEţné spotUeby, ale mnohdy dílem pUímo umEleckým, z nEhoţ vyzaUuje zaujetí a láska, s jakou bylo tvoUeno. Ur-
čitE si proto zaslouţí, aby bylo zachováno pro další generace.  
Do textu pro sborník jsme zaUadili pouze nEkolik ukázek typických pUedstavitel] jednotlivých skupin ţárovek 
včetnE jejich popisu. PodstatnE vEtší prostor bude vEnován tEmto výrobk]m v rámci pUednášky, kde je moţnost 
lépe si pUiblíţit zajímavé konstrukční detaily a d]vtipná Uešení a podat k nim náleţité vysvEtlení. 
Mohu-li na závEr doplnit jeden osobní pocit človEka, který více neţ 40 let pracuje ve vývoji a výrobE svEtelných 
zdroj], pak pokud bychom dnes chtEli reprodukovat nEkteré vzorky ţárovek v provedení, v jakém je vidíme v 
této krásné sbírce, bylo by i pUi dnešních moţnostech techniky zapotUebí spolupráce vEtšího kolektivu velmi zku-
šených odborník], aby takový úkol zvládli. 
 

Vzhledem k možnostem reprodukční techniky našeho Zpravodaje otiskujeme pouze malou část obrázk] 
s popisky z velkého souboru, které nám autor laskavE poskytl. 
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Obr. 1- Žárovka Müller -Nothombova s uhlíkovým svíticím tElesem, zhotoveným zuhelnatEním pergamenu. 
Svíticí tElísko má tvar písmene U s tím, že jeho horní část má tvar neuzavUeného prstence o šíUce cca 1,5-1,8mm 
pUecházejícího do pUímých ramen o šíUce 6 a délce 13mm.  PUívody jsou dvojdílné, zátavový díl je z platiny a 
vytváUí z vnEjší strany kontaktní očko. U daného vzorku jsou však obE očka již ulomena. Druhý díl pUívodu má 
pomErnE složitý tvar, je zhotoven z mEdEného plechu, do jehož horní části jsou mechanicky upevnEny konečky 
svíticího tElesa. Spojení mEdEného a platinového dílu pUívod] je provedeno tak, že Pt-drát je zamáčknut 
mechanicky do Cu-dílu a místo spojení je pokryto tmelem šedo-černé barvy. Poloha vnitUního systému v žárovce 
je fixována pomocí sklenEné tyčinky o pr]mEru 4mm, na jejímž  horním konci je vytvoUen stisk, v nEmž jsou 
zataveny hroty vytvoUené na mEdEné části pUívodu. K dolní části tyčinky jsou radiálnE pUitaveny tUí krátké 
tyčinky kuželového tvaru, svírající navzájem úhly 120°, které jsou následnE pUitaveny k vnitUní stEnE baOky v její 
válcové části. BaOka čirá, kulová, pUecházející v pomErnE dlouhou válcovou část, která sloužila k umístEní 
žárovky do vhodného stojánku. V plášti této válcové části jsou provedeny pr]tavy Pt-částí obou pUívod]. 
Čerpáni vrchlíkem. Žárovka je funkční. Jedná se o unikátní exempláU! Rok výroby 1881-1884. 

 

Obr. 2- Žárovka Edisonova s uhlíkovým vláknem tvaru písmene U. VnitUní systém je samonosný, poloha vlákna 
je fixována pouze jeho uchycením v pUívodech. PUívody jsou tUídílné. VnitUní díl včetnE místa spojení pUívodu s 
vláknem je pokryt galvanicky mEdí, zátavový díl-Pt, vnEjší díl-Cu. Spojení pUívodu s vláknem je provedeno 
takovým zp]sobem, že konec pUívodu je roztepán do tenkého pásku, do nEhož je zamáčknut pUedem zploštElý 
koneček vlákna. Zátav na talíUek. BaOka hrušková, čirá, čistá, čerpání vrchlíkem. Na baOce je nalepena 
papírová nálepka obdélníkového tvaru s dvouUádkovým nápisem: v prvním Uádku je vytištEna číslice 8, ve 
druhém – nápis „EDISON´S PATENTS“. Patice mosazná E27 s krátkým závitem, se sádrovou izolací ve tvaru 
válce. Jsou na ní ručnE psané číslice 5 / 124. Na stUedním kontaktu patice je vyražena číslice 5. Tmel rezavé 
barvy. El. a svEt. parametry: asi 50V, 8sv (dle záznamu v ev. kartE Ing. Prokopa). Žárovka je funkční. Jedná se 
o unikátní exempláU! Rok výroby asi 1884. 
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Obr. 3-Žárovka Swanova s uhlíkovým vláknem svinutým do šroubovice s jedním a p]l kruhovým závitem o 
pr]mEru cca 30mm. Poloha vlákna je fixována pouze jeho uchycením v pUívodech, jinak je samonosné. PUívod 
dvojdílný, vnitUní díl a zatav-Pt, vnEjší-Cu. Spojení pUívodu s vláknem je provedeno takovým zp]sobem, že 
konec pUívodu je roztepán na tenký pásek, kterým je obalen konec vlákna. Místo spojení je pokryto suspenzí 
stUíbrnE-šedé barvy. Zátav stiskem. BaOka eliptická, čirá, čerpání vrchlíkem. Patice Ganzova mosazná (s 
válcovým pláštEm o pr]mEru 26 a výšce 12 mm bez závitu a stUedním kontaktem ve tvaru kužele) se sádrovou 
izolací. Pláš[ patice je osazen dvEma mosaznými protilehlými kolíky o pr]mEru 2,5 a délce 3mm.Tmel - sádra. 
Ve válcové části jsou dva protilehlé otvory o pr]mEru 2mm. Na baOce je razítko ve tvaru stylizované žárovky s 
vláknem s jedním závitem a očkovou paticí. UvnitU obrys] žárovky je nápis THE SWAN UNITED ELECTRIC 
LIGHT C.L. Na protilehlé stranE baOky je kruhové razítko – uvnitU kruhu jsou  písmena K A L K ( umístEna v 
poloze číslic 3,6,9,12 na hodinovém ciferníku) . El. a svEt. parametry:asi 100V, 16sv. Žárovka je funkční. 
Unikátní exponát -jedna z prvních evropských žárovek! Rok výroby 1882. 

 

Obr. 4 -Žárovka Siemensova s uhlíkovým vláknem tvaru dlouhého písmene U. VnitUní systém je samonosný, 
poloha vlákna je fixována pouze jeho uchycením v pUívodech. PUívody jsou celé z platinového drátu. Každý z 
nich je dvojitý, vytvoUený tak, že výchozí drát je složen do úzké smyčky, jejíž konce nacházející se ve vnitUním 
prostoru žárovky nad místem zátavu, jsou zkrouceny a omotávají konec vlákna. Místo spoje je pokryto silnou 
vrstvou tmele šedé barvy. Druhý konec pUívodu vytváUející podlouhlé očko je v místE ohybu pUipájen ke kUidélku 
patice. Zbývající část pUívodu mezi očkem na jedné stranE a zkroucenými konečky na stranE druhé, tvoUená 
dvEma paralelními, ale vzájemnE se nedotýkajícími díly zajiš[ujícími vakuovou tEsnost, je zatavena do sklenEné 
trubičky o pr]mEru cca 5mm. Konec trubičky je vytvarován do T, které určuje vnitUní rozteč konečk] vlákna. 
ZmínEnou trubičkou tak procházejí celkem čtyUi vzájemnE oddElené díly obou pUívod]. Je to velmi neobvyklý, 
originální a technologicky velmi náročný zp]sob zátavu pUívod]. Další zvláštností je zátav baOky, který je 
proveden na talíUek dlouhý cca 35mm, pUitavený ve své horní části k tyčince s pUívody. BaOka čirá, čistá, 
hrušková, protáhlá, čerpání vrchlíkem. VnEjší prostor talíUku je ze dvou tUetin vyplnEn bílým pískem, zbytek 
smErem k patici je vyplnEn sádrou. Patice kUidélková, mosazná pocínovaná. Žárovka je funkční. Dle záznamu v 
ev.kartE Ing. Prokopa je žárovka asi na napEtí 90V. Jedná se o unikátní exponát! Rok výroby 1890.   
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Obr. 5 -  Žárovka s uhlíkovým vláknem stočeným do šroubovice se tUemi a p]l kruhovými závity o pr]mEru cca 
20 mm. Poloha vlákna v baOce je fixována pomocí 5 kovových (pravdEpodobnE Cu) vEjíUovitE zapíchnutých do 
stisku talíUku. ObE krajní podpErky (současnE jsou to i pUívody) jsou kratší (cca 22mm), tUi vnitUní jsou 
nastaveny pUivaUením dalšího kousku drátu, takže jejich celková délka je cca 32 mm. Na konci každé podpErky 
je vytvoUeno očko, jímž prochází stUední závity vlákna ve svém nejnižším bodE. Místa spojení jsou pokryta 
tmelem černé barvy. PUívody jsou tUídílné, vnitUní část-Cu, zátavový drát-pláš[ový, vnEjší část-Cu. Zátav na 
talíUek, pod jehož stiskem se nachází čerpací trubička. BaOka je hrušková, čirá, nažloutlá – od getru. Patice 
E27, mosazná, izolace- vitrit. Zátav je tvarovaný, zajiš[uje lepší pevnost pUitmelení patice k baOce. Na vrchlíku 
žárovky je kruhové razítko s nápisem Philips, 220-230V 60W, 16C.P.* c8 a tradiční firemní znak PHILIPS. El. 
a svEt. parametry 220-230V, 60W.  Vlákno je neporušené, žárovka je funkční. Rok výroby 1905-1910. 

 

Obr. 6- Žárovka s tantalovým klikatým (mírnE zvlnEným) vláknem vytváUejícím plochu pláštE pomyslného válce 
o pr]mEru cca 30mm a výšce cca 37mm.Poloha vlákna je fixována pomocí dvou soustav kovových háčk] 
zapíchnutých radiálnE do dvou čoček vytvoUených na tyčince o pr]mEru cca 4mm a délce 32mm.Vzájemná 
vzdálenost čoček – cca 25mm. Do horní čočky je zapíchnuto 11 háčk], do dolní čočky-10. Vlákno  postupnE 
prochází stUídavE horními a dolními háčky,  na jejichž  koncích jsou vytvarována očka. PUívody tUídílné, vnitUní 
část Ni, zátavový drát Pt, vnEjší část Cu. Spojení vlákna s pUívodem je provedeno tak, že konec pUívodu je 
roztepán do pásku, který obaluje vlákno.  Zátav na nožku. BaOka hrušková, čerpání vrchlíkem. Poloha vnEjších 
částí pUívod] je fixována pomocí korkové zátky, jejíž pr]mEr odpovídá vnitUnímu pr]mEru talíUku. Patice 
mosazná E27 s rozšíUeným límečkem a porcelánovou izolací. Na patici je razítko 125, znak firmy Siemens 
Halske a číslice 25.IX.a.Elektrické a svEt. parametry: 125V, 25sv. Žárovka je funkční. Rok výroby 1909. 
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Obr. 7 - Žárovka s tantalovým klikatým (mírnE zvlnEným) vláknem vytváUejícím plochu pláštE pomyslného válce 
o pr]mEru cca 32mm a výšce cca 35mm.Poloha vlákna je fixována pomocí dvou soustav mEdEných háčk] 
zapíchnutých šikmo do dvou čoček vytvoUených na tyčince o pr]mEru cca 4mm a délce 32mm.Vzájemná 
vzdálenost čoček – cca 12mm. Do horní čočky je zapíchnuto 11 háčk], do dolní čočky-10. Vlákno postupnE 
prochází stUídavE horními a dolními háčky,  na jejichž  koncích jsou vytvarována očka. PUívody tUídílné, vnitUní 
část Cu, zátavový drát Pt, vnEjší část Cu. Spojení vlákna s pUívodem je provedeno tak, že konec pUívodu je 
roztepán do pásku, který obaluje vlákno.  Zátav na nožku. BaOka hrušková, čerpání vrchlíkem. Poloha vnEjších 
částí pUívod] je fixována pomocí korkové zátky, jejíž pr]mEr odpovídá vnitUnímu pr]mEru talíUku. Patice 
mosazná E27 s rozšíUeným límečkem a porcelánovou izolací. Na patici je razítko 120, znak firmy Siemens 
Halske a číslice 25 I.Elektrické a svEt. parametry: 120V, 25sv. Žárovka je funkční. Rok výroby 1904-1913. 

 

Úspora elektrické energie v soustavě s regulovanými předřadníky 

Ing┻ J┻ Polínek┸ Akté s┻r┻o┻  

Úvod 

Tak jako pronikly elektronické pUedUadníky do záUivkových osvEtlovacích systém] tak začínají nacházet uplat-
nEní i v systémech veUejného osvEtlení. A stejnE jako u systém] záUivkových se dnes m]ţeme u svítidel výboj-
kových setkat s pUedUadníky stmívatelnými a nestmívatelnými. Společnými motivy jejich aplikací bylo sníţení 
ztrát konvenčních pUedUadných pUístroj], integrace pUístroj] – tlumivka, zapalovač, kondenzátor byly nahrazeny 
jedním pUístrojem – elektronickým pUedUadníkem a motiv v současnosti  snad nejaktuálnEjší – moţnost stmívání, 
se kterým je spojena úspora elektrické energie. 

Základní typy 

Elektronické pUedUadníky jsou vyrábEny ve dvou základních provedeních: 
 nízkofrekvenční (napU. Ř3Hz, LFSW – Low Frequency Square Wave) 
 vysokofrekvenční 

Kv]li efektu akustické rezonance doporučují výrobci svEtelných zdroj] upUednostOovat pUedUadníky níz-
kofrekvenční.  

PUednosti elektronických pUedUadník] 

Mezi hlavní pUednosti elektronických pUedUadník] ve srovnání s pUedUadníky konvenčními patUí: 
 stabilní pUíkon pUi fluktuaci napájecího napEtí 
 stabilní svEtelný tok pUi fluktuaci napájecího napEtí 
 nedochází ke zvýšenému nábEhovému proudu pUi startu 
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 niţší ztráty pUedUadníku 
 kompenzace lepší neţ 0,řŘ 
 precizní reţim zapalování 
 k dispozici je Uada ochran (konec ţivota výbojky, cyklování, pUepEtí, podpEtí, zkrat, tepelné pUetíţení 

apod.) 
 nízká spotUeba energie 
 prodlouţení doby ţivota výbojek 

Stmívatelný elektronický pUedUadník (nízkofrekvenční) vybavený softwarem MidNight 

Tento elektronický pUedUadník umoţOuje plynulé stmívání vysokotlakých sodíkových výbojek, halogenidových 
výbojek i výbojek rtu[ových. 
Regulační výkonový rozsah stmívání je: 

 vysokotlaká sodíková výbojka   100 – 30%  
 halogenidová výbojka    100 – 50% 

Hlavní technické aspekty LFSW – Low Frequency Square Wave 

 nevyţaduje ţádné znovuzapalovací napEtí v pr]bEhu zmEn polarity proudu 
 ţádné významné napE[ové špičky na proudové vlnE zdroje – ţádné částečné katodové svEtlo 
 rychlejší zmEny polarity proudu, minimální interval nízkých proudových hodnot 
 
 
 
 
 
Konvenční pUedUadník 

 

  
  
  
 

 

 

 

  

 

 

Výkon  
výbojky (W) 

NapEtí (V) 
 

Proud (A) 
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Výbojka PUedUadník Sí[ 

Jm. 

výk. 
Typ Jmen. 

proud 

Frekvence 

 

Typ Proud(
pUi 

230V) 

Ztráty Ta Tc Hmot Ref.No. Režim Vstupní 
pUíkon 

W  A Hz  A W ºC ºC Kg.   W 

70 HPS/MH 0.98 
83 

(čtvercová 
vlna) 

EHID 

70W 
0.34 6.0 55 70 0.52 802.07 MidNight 79 

100 HPS/MH 1.20 
83 

(čtvercová 
vlna) 

EHID 

100W 
0.47 7.8 55 70 0.67 802.10 MidNight 108 

150 HPS/MH 1.80 
83 

(čtvercová 
vlna) 

EHID 

150W 
0.70 11.5 50 65 0.69 802.15 MidNight 162 

250 HPS/MH 3.00 
83 

(čtvercová 
vlna) 

EHID 

250W 
1.15 17 45 65 0.93 802.25 MidNight 267 

Tabulka 1: základní technické parametry  

Tídící software - MidNight 

Princip jeho funkce je zaloţen na stmívání v pUedem určeném časovém intervalu následujícím po jeho sepnutí.  
Provoz a úrovnE stmívání jsou modifikovatelné a určované sekvencí zapnutí a vypnutí pUedUadníku.  
PUedUadník nevyuţívá ke své práci hodiny. Časový interval je mEUen od okamţiku jeho aktivace – sepnutí a dále 
jsou pouţity údaje zaznamenané bEhem pUedcházejících dn] provozu. 
PUedUadník m]ţe být provozován ve dvou reţimech: stmívání následující po určitém časovém zpoţdEní po se-
pnutí nebo stmívání v určitém časovém intervalu vztaţeném k p]lnoci. Kaţdý z uvedených reţim] má dva časo-
vé intervaly (T1, T2) a dvE úrovnE stmívání (%) označené (DimLevel, PowerOnLevel). 
After Start režim 
PUedUadník pracuje na úrovni PowerOnLevel (POL) po dobu T1 hodin. Pak se pUepne do stavu stmívání DimLe-
vel (DL)  na poţadované úrovni po dobu T2 hodin. Pak se pUedUadník vrátí do stavu POL a z]stává na této úrov-
ni aţ do vypnutí. 
 

 

 

  

 

Výkon  
výbojky (W) 

NapEtí (V) 

Proud (A) 
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EHID Midnight™ režim 
PUedUadník pracuje na poţadované úrovni stmívání po dobu T1 hodin pUed p]lnocí aţ do doby T2 hodin po p]l-
noci (p]lnoc = stUed celkové doby provozu). Ve zbývajícím čase pracuje pUedUadník na úrovni PowerOnLevel 
(POL). 

 

 
PUedUadník určuje čas p]lnoci zpr]mErováním jeho dob provozu za pUedcházející čtyUi (4) noci a počítá čas p]l-
noci jako jejich pr]mEr. Doby provozu kratší neţ tUi (3) hodiny jsou vyloučeny.  Ke stmívání nedochází po dobu 
prvních čtyU (4) nocí. PUesnost stanovení času p]lnoci je ± 15 sekund.K implementaci jeho r]zných provozních 
reţim] poţaduje pUedUadník čtyUi následující parametry: 
T1 – první doba provozu 

T2 – druhá doba provozu 

Reţim – After Start nebo Midnight reţim 

DimLevel – úroveO stmívání 
PowerOnLevel – Normální provozní úroveO 

Údaje jsou do pUedUadníku pUeneseny sekvencí jeho zapnutí a vypnutí. Po vypnutí musí být časová prodleva 
nejménE 5 sekund pUed dalším zapnutím aby mEl pUedUadník čas se plnE deaktivovat. 

Základní aspekty centrálního a individuálního zp]sobu regulace VO  

Oba zp]soby regulace mají své pUednosti. NapU. systémy centrální regulace mohou regulovat svítidla, která byla 
instalována pUed nEkolika i pUed mnoha lety. Aplikovat elektronický pUedUadník na taková stávající svítidla je 
neekonomické. Bylo by tUeba demontovat svítidlo, demontovat pUedUadníkovou část, která se dá obtíţnE zuţitko-
vat a pUedstavuje finanční ztrátu a nakonec instalovat elektronický pUedUadník a opEtovnE namontovat svítidlo. 
Tzn., ţe elektronické pUedUadníky je vhodné pouţívat v nových svítidlech pouţívaných k realizaci obnovy stáva-
jících osvEtlovacích systém] VO. 
PUedností elektronických pUedUadník] je zejména stabilita parametr] v širokém rozsahu napEtí a výhody popsané 
výše. 

ZávEr  

Elektronické pUedUadníky nezadrţitelnE vstupují do aplikací v systému VO a zejména čas ukáţe, zda tyto pro-
dukty disponují dostatečnou dobou ţivota, aby jejich nEkolikanásobnE vyšší cena byla v reálném čase vykom-
penzována úsporou elektrické energie a úsporou náklad] na údrţbu. 
Literatura a odkazy:   1. Firemní katalog OSRAM, 200Ř ,   2. Šesták, F., ČKAIT, Provoz a údrţba osvEtlení, DOST, soubor 3:č.25, 2000,   
3..Firemní katalog ELTAM,  Izrael, 200Ř 
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Technológia osvetlenia prechodov s dynamickým re:imom FLICKER  

Ing┻ Jiří Sedlák┸ SEAK Prešov s┻r┻o┻   

Princíp technológie spočíva v osvetlení s premennou intenzitou osvetlenia. Vodič pomocou zmien v osvetlení 
prechodu dostáva informáciu o situácii pred sebou. Informácia je podaná prostredníctvom vysokej a nízkej hla-
diny osvetlenia v kombinácii s rôznymi časovými intervalmi. 
 dynamický reţim osvetlenia – vyššia viditeInos[ prechodu 

 vyššia viditeInos[ prechodu – vyššia bezpečnos[ 

 nízka spotreba elektrickej energie 

Flicker spôsobom osvetlenia odlišuje situáciu prechodu, na ktorom je chodec alebo sa naO chystá vkroči[ 
a situáciu prechodu, na ktorom sa chodec nenachádza. 

Osvetlenie systémom Flicker z hIadiska svetelného toku: 

 stav s nulovou úrovOou svetelného toku = vyradený z prevádzky 

 stav s veImi nízkou úrovOou svetelného toku doplnený veImi, krátkymi impulzmi s vysokou úrovOou =   
prechod nepouţitý 

 stav s vysokou úrovOou svetelného toku doplnený veImi krátkymi intervalmi s nízkou úrovOou svetelného 
toku = prechod pouţitý 

 

  
 

Charakteristické vlastnosti systému Flicker: 
 vatšia istota a vyššia bezpečnos[ pre chodcov 

 zrozumiteIná informácia pre vodičov 

 veImi nízka spotreba elektrickej energie 

 vysoká ţivotnos[ svetelného zdroja 

V súčasnosti na najsvetlenie prechodov sa pouţívajú svietidla s halogenidovými výbojkami. Majú jednu veIkú 
nevýhodu: majú dlhé štartovací časy a ich technológia nedovoIuje operatívne meni[ intenzitu osvetlenia. Tieto 
svetelné zdroje poskytujú nemenný sveteIný tok, ktorý je [aţší postrehnuteIný ako svetelný tok premenný, na-
vyše spotrebuje od zapnutia vo do vypnutia veIké mnoţstvo elektrické energie. Má relatívne krátku ţivotnos[. 
Nové technológie prinášajú nové moţnosti v osvetIovaniu prechodov pre chodcov. Z energetického hIadiska 
prinášajú veIké úspora hlavne tým, ţe prechod sa osvetIuje len vtedy, ke@ je to potrebné. K bezpečnosti prechá-
dzajúcich chodcov prispievajú tým, ţe okamţité rozsvietenie a teda zmena, viac na seba upozorní ako trvalé 
svietenie bez zmeny. Jas môţe by[ premenlivý, čo prispeje k rýchlejšej identifikácii prechodu zo strany vodiča. 
Ako nájdeme na jasnej, tisíckami hviezd posiatej nočnej oblohe lietadlo? Jednoducho tak, že jedna 
hviezda bliká. 
 

1. Prechod pre chodcov osvetlený, bez svetelnej signalizácie, na neriadených križovatkách 

a) prechod vybavený tlačidlom 
 Takýto prechod  nesvieti trvale na plný výkon. V čase, ke@ sa na prechode nenachádza ţiaden chodec, svietidlá 
môţu by[ vypnuté, svieti[ na zníţený výkon alebo svieti[ v impulznom, meniacom sa reţime. Takýto reţim sa 
dá defilova[ napríklad ako krátke záblesky vystriedané dlhšími pauzami. Takýto stav je pohotovostný. 
Po stlačení tlačidla sa svietidlá rozsvietia na plný výkon. Aj tento reţim môţe by[ premenlivý.  Po uplynutí urči-
tého času sa svietidlá automaticky stlmia a prechod prejde do pohotovostného stavu. 
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b) prechod bez tlačidla 
V tomto prípade osvetlenie uţ nie moţné ručne ovláda[. Je vhodné vybavi[ prechod časovým spínačom. Ten za-
bezpečí to, ţe po zapnutí VO prechod bude osvetlený na plný výkon, ale napríklad po troch hodinách prejde do 
pohotovostného stavu. V tom čase bude vydáva[ lem krátke záblesky striedané dlhšími pauzami. Pri minimálne 
spotrebe energie bude účinne na seba upozorOova[. Takýto prechod je dobré doplni[ tlačidlom. 
2.  Prechod pre chodcov osvetlený so svetelnou signalizáciou. 
V tomto prípade stačí jednoducho zosynchronizova[ signalizáciu s osvetlením prechodu. Ak chodec má červenú 
a vodič zelene, pák nemá zmysel osvetIova[ prechod. Osvetlenie je vypnuté. Ak chodcom nabehne zelená 
a vodičom červená, tak sa osvetlenie zapne na plný výkon. V takomto reţime je spotreba el. energie minimálna 
a bezpečnos[ maximálna. Vodič je na situáciu upozornený dvakrát. Má červenú a rozsvietil sa pred nim prechod 
pre chodcov. 

3. Prechody pre chodcov na križovatkách so svetelnou signalizáciou. 
Situácia je podobná, ako v predchádzajúcom prípade 2. Stačí zosynchronizova[ osvetlenie jednotlivých precho-
dov na kriţovatke so svetelnou signalizáciou. vţdy, ke@ sa rozsvieti zelená na prechode, zapne sa na tu istú dobu 
aj osvetlenie na prechodu, Opä[ je tu dvojnásobné upozornenie pre vodiča.. jednak má červenú, jednal sa rozsvi-
etil prechod v jeho smere. Zvýši sa bezpečnos[ aj pri odbočovaní vpravo. Ak zasvieti zelená šípka pre odbočenie 
vpravo, zároveO sa rozsvieti aj osvetlenie prechodu v dráhe vozidla. 
K tomuto referátu se uskutečnila obsáhlá diskuze, ke které vyzval sám pUednášející a referát byl doplnEm ukáz-
kou modelu zaUízení s LED umístEnými na portálu nad pUechodem. V diskuzi zaznEly pUipomínky k samotnému 
pulznímu systému osvEtlení pUechod] a to jak z pohledu fyziognomie vidEní, schvalovacích proces], mezinárod-
ních doporučení, oslnEní Uidič]a dalších hledisek. 

Osvětlení přechodů z pohledu řidiče 

JiUí TesaU, ART METAL CZ s.r.o. 
První bezpečné pUechody vznikaly v pr]bEhu let 2004-2006. Ne vţdy se to ze svEtelnE tech. hlediska podaUilo a 
nepodarky lze potkat dodnes. I kdyţ bEhem této doby byl zjištEn kladný účinek ve smyslu zklidnEní dopravy a 
zvýšení bezpečnosti všech účastník] silničního provozu.  
Kontrolní mEUení osvEtlenosti pUechod] v letech 2007 a 200Ř jasnE prokázalo, ţe svítidla symetrická, která byla 
také doporučována jsou nevhodná k tomuto účelu a postupnE jsou nahrazována.  
PUechody jsou jedním z nejnebezpečnEjších míst v mEstské dopravE. Je potEšující, ţe se v poslední dobE začaly 
intenzivnEji osvEtlovat. Je ale smutné, ţe správnE osvEtlený pUechod je k vidEní velice zUídka. TémEU vţdy jsou 
špatnE umístEna svítidla osvEtlující pUechod a témEU vţdy jsou pouţita nevhodná svítidla pro osvEtlování pUecho-
du.  

Nejvíce pozornosti všech účastník] silničního provozu je soustUedEno  pUímo na vozovku pUed nimi, tudíţ chce-
me-li ovlivnit chování zejména Uidič] vozidel, je nutné komunikovat jednoduchou informaci. V současnosti, kdy 
je všude kolem dopravní infrastruktury spousta reklamních nosič], dochází velmi snadno k pUehlédnutí chodce 
nebo pUekáţky na vozovce. Následky jsou mnohdy tragické. 
Aby Uidič vozidla vidEl dostatečnE dobUe chodce ze vzdálenosti cca 50 aţ Ř0 m, pak by mEla být postava 
v kontrastu s vozovkou. M]ţe být kontrastní pozitivnE - tedy svEtlejší neţ komunikace. M]ţe být kontrastní ne-
gativnE - tedy tmavší neţ komunikace. Experimenty ukázaly, ţe dostatečného negativního kontrastu se dosáhne 
jiţ celkovým dobrým osvEtlením komunikace. 
Jsem pUesvEdčen, ţe není  tUeba zUizovat zvláštní osvEtlení pUechod] tam, kde je komunikace dostatečnE a rov-
nomErnE osvEtlena. 
Chodc]m bylo pomocí nasvEtleného pUechodu vytvoUeno bezpečné prostUedí na pUechodu. A co na to Uidič !! To-
ho se nikdo neptal jestli bude moci z jedoucího vozidla  bezpečnE kontrolovat okolí bezprostUednE pUíslušné k 
vozovce. 

Co nám o tom Uíká norma?    NIC.    Projektante vyber si…….      
Norma ČSN EN 13201-2 – pUíloha B poţadavky na osvEtlení.  
PUíloha B uvádí, ţe svislá osvEtlenost chodc] musí být výraznE vyšší neţ vodorovná osvEtlenost pUilehlé vozov-
ky, která je zajištEna bEţným osvEtlením komunikace – to platí pro pUípad pozitivního kontrastu, který se volí 
vţdy, kdyţ se pUechod osvEtluje samostatnými svítidly.  
V normE není Uečeno co znamená „výraznE vyšší“ osvEtlenost. To je tUeba odvodit z jasových pomEr] – oko vní-
má jasy, nikoliv osvEtlenosti. PUi nízkých adaptačních jasech je zrak schopen rozlišit pomEr jas] asi 1:3.  
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V současné dobE je provádEno osvEtlování pUechod] ve vEtšinE pUípad] na základE r]zných doporučení, nebo jen 
na základE pocit] investora - mEsta. Jsou vyhlašovány granty na zklidnEní provozu v rámci BESIP a pak násled-
nE realizovány projekty. Jak to potom vypadá v praxi Vám pUedloţím na nEkolika snímcích za posledních 12 
mEsíc]. 
Nebudu zde uvádEt mEsta, projektanty, ani druhy pouţitých svítidel posu@te sami o vhodnosti pouţití a jestli je 
takový pUechod bezpečný. 
Mým cílem není hodnotit vhodnost a svEtelný návrh pUechodu , ale zámEr vyprovokovat debatu , která by mEla 
vyústit v jasné a závazné doporučení jak pUechody navrhovat a osvEtlovat. 
Jak byla data poUízena: 
Jednotlivé snímky jsou poUízeny z jedoucího vozidla pUi pr]mErné rychlosti 20 km/h.  
Snímání je provedeno digitální kamerou . 

Typ: Handy kamera: DCR-DVD 11OE / DVD610E, rozlišení:1 070 000 pixel], optický zoom: 40x, digitální 
Ř0x2000, minimální osvEtlení: 2 lx AUTO SL W SHUTTR ON  
Z natočeného materiálu cca 40 min. jsou pomocí stUihu kopírovaná fota v jednotlivých úsecích pr]jezd] pUes 
pUechod pro chodce. Celkem poUízeno cca 500 fotografií. U nEkterých pUechod] , kde jsem mEl informace o vý-
počtu osvEtlení ,bylo provedeno mEUení jas]. Vypočtené a namEUené hodnoty jsou témEU stejné. To ale není 
pUedmEtem pUednášky, pro zájemce data rád poskytnu.   
 

Obr. 1. PUechody bez pUídavného osvEtlení 
 40 m pUed pUechodem    15 m pUed pUechodem 

 
    Pr]mErný jas 0,Ř cd/m2 

 

Obr. 2. PUechod osvEtlený pUechod z jedné strany 1 x 250 W 
  20 m pUed pUechodem    10 m pUed pUechodem 
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Obr 3. PUechod osvEtlený pUechod z obou stran  2 x 250 W 
  20 m pUed pUechodem    10 m pUed pUechodem 

 
 

 

Obr 4. PUechod osvEtlený pUechod z obou stran,  kruhový objezd, 2.x 250 W 
Ze stojícího vozidla 3 aţ 2 m pUed pUechodem  

 
 

 

A) PUíjezd - pr]jezd  pUechodu svítidlo1  
oboustrannE osvEtleno 2 x 250 W vypouklý difusér.    
 50 m pUed pUechodem     na pUechodu 
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B) PUíjezd - pr]jezd   pUechodu, svítidlo 2  
oboustrannE osvEtleno 2 x 250 W vypouklý difusér.    
 40 m pUed pUechodem     na pUechodu 

  

C) PUíjezd - pr]jezd   pUechodu, svítidlo 3  
oboustrannE osvEtleno 2 x 250 W ploché sklo.    
 40 m pUed pUechodem     na pUechodu  

  

D) PUíjezd - pr]jezd pUechodu 4  
oboustrannE osvEtleno 2 x 150 W ploché sklo.    
 40 m pUed pUechodem     na pUechodu 
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U všech čtyU pUechod] je profil vozovky, výšky svítidel a vzdálenosti stoţár] témEU shodný včetnE jas]vozovky 
na úrovni cca 0,5 cd/m2.       

Fotodokumentace která je poUízena z jedoucího vozidla  jednoznačnE dokazuje jak obtíţné je sledovat pravý pro-
fil vozovky, včetnE chodníku pUi výjezdu z pUechodu. Odraz od palubní desky vozidla je velice výrazný a na 
tmavém pozadí noční oblohy je témEU zrcadlem.  
Po dobu dokud tento odraz nezmizí, nevíme co se dEje na pravé krajnici. Ve vEtšinE pUípad] vozidlo ujede vzdá-
lenost za pUechod mezi 10 aţ 30 m. Záleţí na intenzitE a úhlu svEtelného toku svítidla.  

Další skutečnosti jako napUíklad déš[, mlha, oslnEní protijedoucím vozidlem nebo pUekáţka na vozovce nejsou 
brány do úvahy. Dokumentace byla poUízena za ideálního stavu.  

 

Obr. 5 Rozdíl mezi fotkou ze stativu a fotkou z jedoucího vozidla  
 

  
A) Foto ze stativu     B) Foto z jedoucího vozidla , 
Objektiv 1,2 m nad  úrovní komunikace.    Kamera 1,3 m nad úrovní komunikace 

Stativ je 1m nad  úrovní komunikace. 
od stUední dElící čáry ve smEru jízdy.   Rychlost vozidla cca 30 km/h. 

PUechod ve vzdálenosti 40 m.     PUechod ve vzdálenosti 35 m. 
 

Ptáte se asi, proč jsem se touto problematikou zabýval když vyrábíme historická svítidla a uvedený typ pUecho-
dových svítidel nevyrábíme  a ani vyrábEt nebudeme .  
 

Jednoduchá odpovE@.  
Není to tak dávno když jsem mEl nehodu na osvEtleném pUechodu pro chodce. 
Díky oslnEní pUijíždEjícím vozidlem a zrcadlovém odrazu v čelním skle jsem pUehlédl na pravé stranE vozovky 
matku s dítEtem.  
Nikomu se nic vážného nestalo jen boule na hlavE dítEte, jel jsem asi 15 km/h a brzdy mi fungují dobUe.  
Ale….. dál to nebudu rozvádEt. 
Doufám, že se najde nEkdo v našem spolku nebo nEkdo jiný, kdo stanoví jednoznačná pravidla pro osvEtlování 
pUechod] pro chodce. 
Tím se zabrání tomu, co jste vidEli a vídáte na cestách po našich komunikacích. 
V pracovní skupinE BESIP pUi MD ČR není žádný svEtelný technik. Tito dopravní znalci doporučují DI poli-
cie ČR a odbor]m dopravy mEst jak má osvEtlený bezpečný pUechod vypadat.  
 
Poznámka redakce: D]ležitým pUedpokladem k tomuto referátu byly fotografie. Vzhledem k tomu, že fotografie, 
které byly pUi pUednášce promítnuté ve velkém zvEtšení a doprovázené slovem mEly sv]j význam, s použitím nám 
dostupné reprodukční techniky zcela ztratily vypovídající hodnotu. Proto jich Uada musela být vypuštEna a refe-
rát se svolením autora redakčnE krácen. 
Autorovi se omlouváme. 
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Nový člen SRVO┸ profil společnosti I-tec Czech, spol s r.o. 

Jiří Vyvial┸ I-tec  s.r.o 

 

Společnost I-tec Czech s r.o. se sídlem v OstravE, je pro území ČR zástupce výrobce Piaggio & C. s.p.a. a spo-
lečnosti Novarini s.r.l. 
Společnost I-tec Czech p]sobí na komunálním trhu jiţ 12 let. Historie spolupráce s italskými partnery se datuje 
od roku 1řř6 a od roku 2000 ve spolupráci s firmou TS Motory ze slovenského Martina p]sobí jako zástupce 
pro ČR. Úzkou spoluprácí obou subjekt] tak dochází mezi českým a  slovenským trhem k pUenášení vzájemných 
poznatk], které napomáhají zkvalitnit jak sluţby, tak produkt, jenţ nabízejí. 
Společnost I-tec Czech s r.o. dodává na český trh jeden ze symbol] Itálie - vozidla Piaggio modelových Uad: tUí-
kolky APE a čtyUkolky Quargo, nebo nákladní vozidla, model Porter a Maxxi s celkovou hmotností 1550 kg a 
2200 kg. K tEmto vozidl]m jsou dodávány r]zné varianty nástaveb, dle potUeby zákazníka. (napU. vysokozdviţná 
plošina, sbErná vana s pUevracečem – určena ke svozu a nakládání s odpadem, údrţba chodník] formou zameta-
č] anebo jako zimní údrţba – radlice, sypače. Další variantou je plachtová či skUíOová nástavba, vysavač 
s kontejnerem nebo také vozidlo s manipulační rukou a mnoho dalších). 
Mimo problematiky Uešení ţivotního prostUedí a nakládání s odpady, se také společnostI-tec Czech s.r.o. aktivnE 
podílí na projektech EU, namíUených na podporu této oblasti za pomocí grant] a na práci v rámci profesních ko-
mor a sdruţeních, kde se Uadí mezi členy, a to nejen v ČR, ale také i na Slovensku, Polsku a v NEmecku. 
Společnosti se daUí kaţdoročnE rozšiUovat Uady svých zákazník], mezi nEţ patUí jak velká mEsta, tak i malé obce 
či jejich sdruţení, státní správa, soukromé společnosti, velké, stUední firmy, ale i drobní ţivnostníci a Uemeslníci, 
a to zejména díky nízkonákladovosti tohoto druh] vozidel. 
I-tec Czech, spol. s r.o., Rudná 3/30, 703 00  Ostrava-Vítkovice, tel.: 5ř6 761 141, fax: 596 761 140, email: in-
fo@itec-czech.cz, www.auto-piaggio.com 

 

Metodické pokyny pro  obnovu┸ provoz a údr:bu veřejného osvětlení 

Prof┻ Ing┻ Karel Sokanský┸ CSc┻┸ Ing┻ Tomáš Novák┸ Ph┻D┻┸ VŠB┸ ČSO Ostrava   

Kolektiv autor] okolo prof. Sokanského pUipravil pUíručku pro pracovníky zamEstnané v komunální sféUe, kteUí 
mají ve své kompetenci veUejné osvEtlení. Tato pUíručka byla pUipravena v rámci programu EFEKT  (Státní pro-
gram na podporu úspor energie a vyuţití obnovitelných zdroj] energie), který vyhlašuje Ministerstvo pr]myslu a 
obchodu. 

PUíručka je zamEUená na popis veUejného osvEtlení a je koncipována tak, aby hloubkou svých sdElení dala návod 
správc]m veUejného osvEtlení (zástupc]m mEst a obcí) jak se k veUejnému osvEtlení chovat a jak posuzovat na-
bídky na jeho obnovu a údrţbu. V jejích jednotlivých kapitolách jsou uvedeny zdroje moţných úspor investič-
ních i provozních prostUedk] a moţnosti sníţení spotUeby elektrické energie v osvEtlovacích soustavách veUejné-
ho osvEtlení. 
Provoz veUejného osvEtlení (dále VO) patUí mezi povinné sluţby obyvatel]m. Mnohé obce nemají doposud ve-
Uejný vodovod nebo kanalizaci, avšak VO mají snad všechny. Z toho je zUejmý význam VO pro ţivot obce.  
Z historického hlediska došlo k nejvEtšímu rozvoji (kvantitativnímu) VO v šedesátých letech minulého století. 
StejnE jako tehdy, tak i dnes je kvalita VO závislá na moţnostech technického pokroku a finančních moţnostech 
zUizovatele. Ani dnes, kdy jsou k dispozici vysoce účinná svítidla a stejnE výkonné svEtelné zdroje, ještE není 
stav VO optimální. 
VO má tu sm]lu, ţe musí splOovat nEkolik (nEkdy i protich]dných) poţadavk]. PUedevším je to funkce bezpeč-
nostní – kvalitní osvEtlení významnE sniţuje nehodovost a s tím spojené škody na zdraví, majetku i ţivotech. Má 
také vliv na sníţení kriminality, jak v oblasti vloupání do objekt], tak tUeba i v oblasti násilných čin]. Zločin se 
vţdy snaţí ukrýt pod roušku tmy. Druhou hlavní funkcí VO je zajištEní orientace v prostoru. A to jak chodc] na 
vozovce, chodníku, parku či námEstí, tak i Uidič] projíţdEjících obcí nebo krajinou. 
NeménE významné je estetické p]sobení VO. Z tohoto pohledu p]sobí VO nejen v noci, ale zejména ve dne. 
Nevzhledná osvEtlovací soustava m]ţe ovlivnit celkový dojem, kterým obec p]sobí na návštEvníky, ale i na do-
mácí. V současnosti je k dispozici velký výbEr svítidel, která jsou nejen na vysoké technické úrovni, ale také od-
povídají estetickým poţadavk]m provozovatel]. 

mailto:info@itec-czech.cz
mailto:info@itec-czech.cz
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Protoţe se VO dotýká veUejného ţivota, a také proto, ţe VO souvisí i s dopravou je zUejmé, ţe pUi Uešení jeho 
problematiky se nelze vyhnout ani mnohým zákon]m a pUedpis]m právního nebo technického zamEUení. 
OsvEtlovací soustava VO se skládá pUedevším ze svítidel a svEtelných zdroj]. Obsahuje i další součásti jako jsou 
nosné prvky (výloţníky, stoţáry, pUevEsy atd.), napájecí kabely atd. Jejich popis není pro tuto pUíručku d]leţitý, 
proto se o nich pUíručka pUíliš nezmiOuje. 
Na mnohých místech, zejména v menších obcích, jsou osvEtlovací soustavy zastaralé – na konci svého morální-
ho i fyzického ţivota. Zvolit vhodný zp]sob provedení rekonstrukce (obnovy) vyţaduje zpracování kvalifikova-
ného projektu, který posoudí všechny aspekty. V praxi se dle dlouhodobých zkušeností povaţují za optimální 
následující doby ţivota: 

 svítidla    8 – 10 let 
 rozvadEče   15 let 
 kabely    50 let 
 stoţáry    cca 30 let v závislosti na typu stoţáru 

o sadové   25 let 
o výloţníkové  30 – 45 let   

 

Je nutné zd]raznit, že základní podmínkou pro kvalitní realizaci osvEtlovací soustavy je kvalifikovaný ná-
vrh zpracovaný svEtelným technikem. 
Hlavním pUínosem této pUíručky je její orientace na zpracování metodických pokyn] pro obnovu, provoz a údrţ-
bu veUejného osvEtlení. PUíručka je orientována na ménE zasvEcené pracovníky v problematice osvEtlovací tech-
niky, kteUí pracují v komunální sféUe. Tito pracovníci by v pUíručce mEli nalézt potUebné základní informace, kte-
ré jim pomohou se v této problematice orientovat. 
Doufáme, ţe cíle, které si autorský kolektiv stanovil byly splnEny, a ţe tato pUíručka pUispEje ke zkvalitnEní stavu 
veUejného osvEtlení v rámci ČR a samozUejmE i ke sníţení jeho energetické náročnosti. PUíručka je k dispozici 
v elektronické podobE na internetových stránkách České společnosti pro osvEtlování – regionální skupiny Ostra-
va: www.csorsostrava.cz. 

 

 
 

http://www.csorsostrava.cz/

