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Vypínání ve ejného osv!tlení v Libereckém kraji   

Problémy správce ve ejného osv!tlení  
Ing. Ji í Skála 

ELTODO-CITELUM, s.r.o., www.eltodo.cz, skalaj@eltodo.cz  

Úvod 
V posledních letech se zásluhou astronom# mluví hodn" o sv"telném zne išt"ni, které se stalo bohužel jakýmsi 
novodobým fenoménem obdobn" jako p!edpony ECO nebo GREEN. V žádném p!ípad" nelze mluvit o sv"tleném 
zne išt"ní, protože jak jsme se v základní škole u ili, sv"tlo není vid"t. Jsou vid"t pouze a práv" jen p!edm"ty, 
které stojí v cest" letícímu sv"tlu. Pravda je však taková, že pro p!íznivce temného nebe je mnohem jednodušší 
všechno svést na sv"tlo než zajistit  istotu ovzduší a tak se tedy hodn" diskutuje stylem: „Zhasneme-li ve!ejné 
osv"tlení, neuvidíme ani zne ist"né ovzduší“. Bohužel však potom neuvidíme ani zlod"je rozkrádající cizí majetek, 
vrahy, lupi e a násilníky  ekající v p!ítmí na chudáky pocestné ani narkomany p!estupující na cestu domn"lé slasti.  
 
Skute nost je však taková, že ve!ejné osv"tlení jako zdroj sv"tla, které je ve!ejnou službou poskytovanou 
obyvatelstvu, je pouze  áste ným zdrojem „no ního“ sv"tla. Dalšími, a nebojím se !íci daleko významn"jšími zdroji 
sv"tla, jsou sv"telné zdroje umíst"né v okolí hotelových komplex#, nemocnic, výrobních hal, sklad#, logistických 
center, obchod# i obchodních center, sportovních areál#, vozovnách m"stské hromadné dopravy, novodobých 
uzav!ených areálech lukrativních rodinných dom# atd. Dalšími zdroji sv"tla jsou bezesporu i nasv"tlené reklamy, 
kterých neustále p!ibývá ale také, což si uv"domuje málokdo, okna našich domácností. Lze bez nadsázky !íci, že 
 ím komer n"jší oblast, tím více sv"tla.  
 

Správcem ve ejného osv!tlení 
Ve!ejné osv"tlení jakožto jeden ze zdroj# no ního sv"tla je jedna z oblastí, která lze velice snadno zefektivnit a 
zabránit tak zbyte nému plýtvání. ELTODO-CITELUM, s.r.o. je v $eské republice nejv"tším správcem ve!ejného 
osv"tlení a klade práv" d#raz na odstran"ní zbyte ného plýtvání. Práv" proto byla spole nost oslovena nejen 
k zapojení se do sv"tového unikátního projektu m"!ení jas# no ní oblohy ale také k poskytnutí podrobných 
informací o typech svítidel ve!ejného osv"tlení, které budou využity p!i tvorb" matematického modelu. Pro zdárný 
pr#b"h unikátního m"!ení jas# no ní oblohy byly stanoveny dva termíny a to noc ze 17.zá!í na 18.zá!í a jako 
náhradní termín v p!ípad" nep!ízn" po así i následující noc z 18.zá!í na 19.zá!í. 
 

Správa VO v Libereckém kraji 
V Libereckém kraji spravuje spole nosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. ve!ejné osv"tlení v celkem 6 m"stech a obcí 
v celkovém rozsahu 15 643 sv"tlených míst ve!ejného osv"tlení, 134 osv"tlených p!echod# a 39 reflektor# 
slavnostního osv"tlení, jejichž správný provoz je ovládán z celkového po tu 241 zapínacích míst. Dále spravuje a 
provozuje za!ízení sv"tlené signalizace na celkem 27 k!ižovatkách s celkovým po tem 190 stožár# sv"telné 
signalizace. Rozd"lení spravovaného za!ízení do jednotlivých lokalit je p!ehledn" uvedeno v tabulce 1. Rozmíst"ní 
spravovaných lokalit je graficky znázorn"no na obrázku 1. 
 

Popisky  ádk! SO P"ECHOD
"ADI# 

SSZ VO 
STOŽÁR 

SSZ 
ZAPÍNACÍ 

MÍSTO 

M sto Doksy 2 6   1154   20 

M sto Frýdlant   14   1081   19 

M sto Raspenava 3     625   12 

Obec Josef!v D!l 2     414   7 

Obec Lázn  Libverda       172   2 

STATUTÁRNÍ M"STO LIBEREC 32 114 27 12197 190 181 

Celkový sou$et 39 134 27 15643 190 241 

  Tabulka 7 – rozsah spravovaného za ízení v Libereckém kraji 
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  Obrázek 9 – obce ve správ! ELTODO-CITELUM, s.r.o. 

Obecné možnosti ovládání VO 
Ve!ejné osv"tlení lze obecn" ovládat p"ti zp#soby. Prvním zp#sobem jsou mechanické hodiny se spínacími 
kontakty, které podle aktuálního nastavení ovládají funk nost ve!ejného osv"tlení. Jejich nevýhodou je však 
nutnost  astého se!izování podle m"nícího se  asu západu a východu Slunce. Druhým zp#sobem je použití 
za!ízení s  idlem reagujícím na horizontální osv"tlenost. Bez pravidelného se!izování  idla vlivem stárnutí a  išt"ní 
povrchu  idla nelze správnou funk nost ve!ejného osv"tlení zajistit. T!etím zp#sobem je ovládání zapínacích míst  
programovatelnými spínacími hodinami s p!edem nastavenými  asy zapnutí a vypnutí ve!ejného osv"tlení. 
Nevýhoda spo ívající v nereagování na místní klimatické podmínky je však vyvážena velikou spolehlivostí, 
bezúdržbovostí (není nutno zajiš%ovat pravidelné se!izování ani  išt"ní) a spolehlivým !ízení spot!eby el.energie. 
$tvrtým zp#sobem je využití ovládacích kabel#, které propojují jednotlivá zapínací místa. Jedná se o za átek 
dálkové komunikace s p!enosem informací. Posledním zp#sobem je p!enos povel# prost!ednictvím mobilních 
nebo radiových sítí.  
Náro nosti zajišt"ní požadovaného vypnutí ve!ejného osv"tlení v no ních hodinách pro unikátní m"!ení jas# no ní 
oblohy souvisela tedy i s využívaným zp#sobem ovládání ve!ejného osv"tlení a tedy i prost!edky, které m"ly obce 
k dispozici. 
 

Zajišt!ní vypnutí VO pro zajišt!ní m! ení 
Spole nost ELTODO-CITELUM, s.r.o. využívá pro ovládání ve!ejného osv"tlení programovatelné spínací hodiny 
s p!edem odsouhlaseným ro ním harmonogramem dle aktuální zem"pisné polohy se zajišt"ním aktualizace  asu 
signálem DCF77.  
Prvním krokem pro zajišt"ní zdárného pr#b"hu m"!ení jas# no ní oblohy bylo vytvo!ení nových spínacích 
harmonogram#, které zajistily požadované hodinové vypnutí v pr#b"hu noci. Zm"nu spínacího harmonogramu 
znázor&uje tabulka 2. Spínací hodiny, které jsou instalovány zajiš%ují v pr#b"hu jednoho dne až  ty!i zapnutí a 
vypnutí. Vlastní zm"na tedy spo ívala ve využití druhého spínacího kalendá!e, který doplnil již vložený spínací 
harmonogram. V druhém spínacím kalendá!i se doplnily požadované  asy vypnutí ve!ejného osv"tlení v 01:00 
hodin a op"tovného zapnutí ve!ejného sv"tlení v 02:00 hodin a to pro oba dva dny. Konkrétní zm"ny jsou 
zobrazeny v tabulce 2. 
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Rok Datum Vypnutí Zapnutí  Rok Datum Vypnutí 1 Zapnutí 1 Vypnutí 2 Zapnutí 2

2009 14.9.2010 6:18:00 19:34:00  2009 14.9.2010 6:18:00 19:34:00     

2009 16.9.2010 6:21:00 19:30:00  2009 16.9.2010 6:21:00 19:30:00     

2009 17.9.2010 6:22:00 19:27:00  2009 17.9.2010 6:22:00 19:27:00     

2009 18.9.2010 6:24:00 19:24:00  2009 18.9.2010 6:24:00 19:24:00 1:00:00 2:00:00 

2009 19.9.2010 6:25:00 19:23:00  2009 19.9.2010 6:25:00 19:23:00 1:00:00 2:00:00 

2009 20.9.2010 6:27:00 19:21:00  2009 20.9.2010 6:27:00 19:21:00     

2009 21.9.2010 6:28:00 19:18:00  2009 21.9.2010 6:28:00 19:18:00     

2009 22.9.2010 6:30:00 19:16:00  2009 22.9.2010 6:30:00 19:16:00     

  Tabulka 8 – zm!na spínacího harmonogramu 

Druhým krokem bylo zajišt"ní zm"ny spínacích harmonogram# ve všech 241 spínacích hodinách. Požadovaná 
zm"na spínacího harmonogramu pro zdárný pr#b"h m"!ení byla ohlášena s dostate ným p!edstihem. Z tohoto 
d#vodu bylo možno v"tšinu spínacích harmonogram# ve spínacích hodinách zm"nit v rámci pravidelných kontrol 
funk nosti za!ízení, které spole nosti pro správnou  innosti za!ízení provádí. Celkem se p!i pravidelných kontrolách 
poda!ilo zajistit zm"nu ve 176 spínacích hodinách. Zm"nu spínacích harmonogram# ve zbylých spínacích 
hodinách v po tu 65 bylo nutné zajistit mimo plán pravidelných kontrol.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Obrázek 10 – názorné umíst!ní zapínacích míst ve vybraných obcí 

 
T!etím a posledním krokem byla nutnost zajišt"ní zp"tného uvedení spínacích harmonogram# do p#vodního 
stavu. S ohledem na využívaný systém spínání ve!ejného osv"tlení byl pro zajišt"ní zp"tné zm"ny dostatek  asu – 
celý rok. Zm"na spínacích harmonogramu se tak pln" povedla zajistit v rámci pravidelných kontrol. 
 

Celkové stav ve ejného osv!tlení v den m! ení 
Zajišt"ní sou inností obcí pro zdárný pr#b"h m"!ení jas# no ní oblohy se, jak se pozd"ji ukázalo, poda!ilo zajistit 
v celém Libereckém kraji tém"! stoprocentn". Na obrázku 3 je znázorn"n stav ve!ejného osv"tlení v dob" p!ed 
m"!ením, kdy v mnoha obcích Libereckého kraje je ve!ejné osv"tlení v dob" od 22 do 4 hodin vypnuto nebo se 
reguluje. Na obrázku 4 pak celkový výsledek stavu ve!ejného osv"tlení všech obcí v Libereckém kraji. 
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  Obrázek 11 – stav ve ejného osv!tlení p ed m! ením 

 

  Obrázek 12 – stav ve ejného osv!tlení p i m! ení 

 
 
 
 


