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Jarní technický seminář SRVO Brno 31.5. 2012, hotel Kozák
Jarní technický seminář pořádaný jako pravidelné setkání členů Společnosti pro rozvoj veřejného
osvětlení se konal v Brně ve dnech 31. 5. – 1. 6. 2011 v Brně -Žabovřeskách v hotelu Kozák. Secesní
přednáškový sál hotelu uvítal 92 účastníků akce. Organizačním garantem a sponzorem byla společnost
Izolplastik s.r.o.
Dopolední blok přednášek a referátů zahájil Mgr. Václav Salač, který v úvodním referátu seznámil
přítomné s aktivitami a rozsahem činnosti společnosti Izolplastik a zdůraznil zejména činnosti dotýkající se
problematiky veřejného osvětlení, jako nátěrové hmoty pro zvýšení trvanlivosti nosných konstrukcí a stožárů,
nátěrovou hmotu „antiplakát“ ošetřující stožáry před nežádoucími výlepy apod.
SRVO nechce být jen pro sebe uzavřenou společností, ale snaží se ovlivňovat i problematiku VO na
vyšších úrovních. O jednání mezi MŽP a SRVO nás seznámí Ing. Tomáš Maixner, zmínil se také o závaznosti
norem pro VO.
O problematice osvětlování přechodů se na našich seminářích hovořilo často, SRVO se podílí i na
vytvoření závazného předpisu. Jak to však vypadá se statistikou nehodovosti na osvětlených a neosvětlených
přechodech? Na podrobně zpracované statistice z libereckého kraje demonstroval Ing. Jiří Skála.
Na seminářích SRVO se hovoří převážně o světle a osvětlení. Ne všichni členové SRVO, zúčastňující se
seminářů, jsou světelnými techniky. Proto byla zařazena přednáška Ing. Ing. Tomáše Nováka z VŠB TU Ostrava
Základy světelné techniky. Jistě byla k užitku i těm, kteří se světelnou technickou zabývají profesně. Protože je to
tema velmi obšírné, uvažuje předsednictvo SRVO o tom, uspořádat na toto tema samostatný kurz navazující na
tuto úvodní přednášku. Podle předběžného průzkumu je o toto tema zájem. Informace o konání semináře pro
odbornou veřejnost i mimo členy SRVO budou i v časopise Světlo.
Po přestávce na oběd pokračovala odborná část semináře přednáškou Ing. Jiřího Novotného, ve které
se zabýval novou názvoslovnou normou pro veřejné osvětlené a vyzdvihl zejména některé termíny související
s rozvojem oboru a jejich překlady.
Přední český odborník na světelné zdroje Ing. Vladimír Dvořáček se ve svém příspěvku „Bylo účelné
rušit žárovky?“ zamýšlel nad bruselským nařízením, které postupně ruší žárovky jako světelný zdroj. A které
světelné zdroje to budou příště?
Jak se na LED zdroje dívá světelný technik a co je třeba zohlednit při světelnětechnických výpočtech u
LED svítidel pro VO objasnil Ing. Tomáš Maixner.
Současná doba zaznamenává bouřlivý rozvoj LED zdrojů. Svítidla s těmito zdroji nalézají stále větší
uplatnění i ve veřejném osvětlení. Na půdě SRVO pracuje skupina, která je zaměřena právě na využití LED
svítidel V programu tohoto semináře se Ing. Tomáš Maixner zabýval LED svítidly z pohledu světelně
technických výpočtů, jaká jsou specifika při použití LED svítidel a zmínil se o zařazování komunikací, resp. jejich
přeřazování tak, aby vyhověly výpočtům.
Finance a financování výstavby a obnovy soustav VO. To je tema, které jistě zaujímá a pálí všechny,
jichž se tato činnost dotýká. Jaké jsou možnosti získání dotací do této oblasti bylo obsahem referátu
zpracovaného panem Zdeňkem Hasoněm.
Na technických seminářích mluvíme a zaobíráme se, jak již z názvu Společnosti vyplývá, vším možným
co souvisí s veřejným osvětlením, s novinkami v oboru a jejich správném použití a využití. Ale nezapomněli jsme
vlastně proč? Jaký je tedy účel naší činnosti a našich setkání? Nad tím se zamyslel pan Jiří Hochman, Siteco.
S aktuálními výsledky činnosti aktivní pracovní skupiny SRVO LED svítidla nás seznámil Ing. Jiří Skála,
předseda této skupiny. Tato pracovní skupina čerpala a zpracovává poznatky z terénních zkoušek svítidel,
zejména z první etapy zkoušek, které jsou nasazeny v Praze na Smíchově v oblasti Anděla.
V Praze se rozeběhla však již druhá etapa v ulicích kolem Karlova náměstí, měla by přinést i poznatky
z ekonomiky provozu LED svítidel v porovnání se svítidly se sodíkovými vysokotlakými výbojkami. O rozsahu této
etapy přednesl svůj příspěvek Ing. Jan Novotný, Eltodo EG.
V tomto Zpravodaji jsou z tohoto semináře otištěny ty referáty, které autoři poskytli k otištění.
Seminář doprovázela výstavka produktů souvisejících s problematikou veřejného osvětlení a zástupci
firem měli možnost seznámit účastníky se svými produkty v bloku firemních prezentací.
Technický seminář moderoval jako již tradičně tajemník SRVO Ing. František Luxa.
Po skončení odborného bloku se účastníci semináře přesunuli do sportovního Klubu Klasik, kde
pokračovala neformální část setkání. Večer zahájil kytarový a taneční koncert španělských rytmů v podání pana
Petra Víta a jeho dcery Veroniky. V přírodním prostředí Klubu to byl velmi pěkný zážitek. Následoval raut s chutí í
vůní grilovaných dobrot a španělských specialit, včetně ochutnávky vín. Tato neformální část semináře přinesla
účastníkům nejen kulturní a gastronomický zážitek, ale i prostor pro neformální diskuse a navázání kontaktů.
(REDAKCE, FOTO Ing. Kotková)
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Pohled do přednáškového sálu

Z doprovodné výstavky

Ing. Jiří Novotný

Představení společnosti IZOL-PLASTIK s.r.o.
Václav Salač, generální ředitel Izolplastik s.r.o.
O společnosti
Jsme tradiční česká společnost, zabývající se výrobou, výzkumem a inovacemi v oboru chemického
zpracování plastů. Navazujeme na více než 60-ti letou výzkumnou tradici v oboru plastikářské chemie. Vyrábíme
ochranné nátěrové hmoty pro ošetření ocelových konstrukcí a speciální hydroizolační hmoty pro renovace
plochých střech.
Je pro nás klíčový výzkum a vývoj v oblasti technologie

Dlouhodobé vize
♦

být výrobcem a inovátorem

♦

spolupracovat s externími aplikátory

♦

certifikovat významné a dlouhodobé partnery

♦

kontrolovat dodržování certifikovaného postupu

♦

kontrolovat aplikační kázeň

♦

preferovat a maximálně podporovat certifikované partnery

Historický vývoj
Společnost IZOL-PLASTIK s.r.o. vznikla v roce 1990. Navázala na původní technologii výroby
hydroizolačních materiálů Izolačních závodů a Teplotechny Brno. Ve své činnosti přímo navázala na odkaz
několika desítek patentů pana Ing. RNDr. Milana Popelky, jednoho z největších odborníků v oboru plastikářské
chemie v Evropě

Zrealizované projekty
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Technologie výroby
Technologie IZOLPLAST: Jedinečná bezodpadová technologie založená na 60-ti letech výzkumu a
vývoje. Technologie je založena na bázi druhotné suroviny DMT (Dimethylterephthalate), která vzniká při výrobě
polyesterových a polyamidových vláken v textilním průmyslu. Unikátní vlastností technologie je její zrání,
aplikované materiály prvních pět až šest let zrají a teprve poté začínají stárnout, díky tomu se mimořádným
způsobem prodlužuje životnost ošetřených konstrukcí.
Výslednými produkty jsou ochranné nátěrové systémy a speciální hydroizolační materiály

Ochrana životního prostředí
Naše materiály jsou vysoce šetrné k životnímu prostředí, nedochází k ohrožení ovzduší výpary, ani k
znečištění formou výluhu v dešťových vodách. Naše technologie výroby je zcela bezodpadová.
Zavedli jsme systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001, a současně se řídíme
se principy vlastní environmentální politiky.

Certifikáty a zkoušky
Disponujeme veškerou potřebnou certifikací včetně:
♦

ISO 9001 Management jakosti

♦

ISO 14001 Environmentální management

♦ Politika ISM: Zabezpečení kvality životního prostředí
Certifikáty výrobků IZOL-PLASTIK:

Produktové řady:

Klíčové výhody
♦

Unikátní materiálové vlastnosti: výsledný produkt je přilnavý, pružný a zároveň pevný

♦

Dlouhodobá životnost: díky efektu postupného vyzrávání dochází k prodloužení životnosti
nátěru i ošetřených konstrukcí

♦

Flexibilní ochrana kovových konstrukcí: nátěr je přilnavý a pružný, dokáže se přizpůsobit
pohybu konstrukce, zůstává funkční i za extrémních podmínek

♦

Aplikace v extrémních podmínkách: nátěr je možné aplikovat i v případě nepříznivých
povětrnostních a klimatických podmínek

♦

Vhodný pro mnoho podkladů: pozink, ocel, Atmofix, měď, nové i narušené korozí, i na
plastové podklady

Produktová řada ELASTCOM nabízí komplexní řešení pro nátěr ocelových konstrukcí:
ELASTCOM HS
ELASTCOM AUREL
ELASTCOM MASTIC
ELASTCOM AUREL METALIC
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Produktové systémy ELASTCOM nabízí řešení na míru konkrétní situaci. Jsou navrženy tak, aby
efektivně kombinovaly užitné vlastnosti jednotlivých nátěrových hmot:
ELASTCOM DVOUVRSTVÝ a DVOUVRSTVÝ PLUS
ELASTCOM TŘÍVRSTVÝ a TŘÍVRSTVÝ PLUS
ELASTCOM ANTIPOSTER
Vybrané segmenty použití
•stožáry VN, VVN, trafostanice, rozvodny
•větrné elektrárny
•veřejná osvětlení
•konstrukce hal, ploty
•plechové střechy
•železnice
•mostní konstrukce
•loděnice
•dopravní podniky
Použití materiálů v oblastech:
Energetika: Ochranné nátěry stožárů VN, VVN, trafostanic a rozvoden. Cílené řešení pro ocelové
konstrukce narušené hloubkovou i povrchovou korozí.
Mostní konstrukce
Nátěry mostních konstrukcí všech druhů kovových materiálů, které jsou namáhané teplotní roztažností
se současným enormním zatížením.
Plechové střechy
Antikorozní nátěr ošetřuje vlastní konstrukci, hydroizolační reflexní hmota účinně eliminuje prohřívání.
Veřejné osvětlení
Estetická a vysoce účinná povrchová úprava veřejného osvětlení, signalizačních zařízení a trakčních
vedení.

Klíčové výhody
♦

Snadná a jednoduchá aplikace: Je možné zvolit postupné řešení realizace oprav, ošetřit
nejdříve pouze kritická místa a funkčnost hydroizolace postupně zvyšovat dalšími nátěry

♦

Ekonomické řešení: Při aplikaci není nutné investovat do odstranění starých podkladových
vrstev hydroizolace. Postupné udržování hydroizolační vrstvy předchází nutnosti nákladné
generální opravy

♦

Možná aplikace i v extrémních podmínkách: PLASTONIT je možné bez problémů aplikovat
i ve výrazně nepříznivých klimatických podmínkách jako jsou mráz, vysoká vlhkost, déšť a
vysoké teploty

♦

Speciální vlastnosti: Díky speciální reflexní úpravě výrazně zamezuje prohřívání
konstrukce střešního pláště. Propracovaná technologie tmelení umožňuje dokonale zatěsnit
problematická místa

Produktová řada –speciální hydroizolační hmoty
je složena ze speciálních tekutých hydroizolačních hmot pro komplexní hydroizolace plochých střech
Základní materiál PRIMER
Hydroizolační hmota COMPOSITE
Nadstandardní vrstvy GOLD a SILVER
Tmel MASTIC
Systémy PLASTONIT představují komplexní řešení pro opravy, renovace a ochranu plochých a šikmých střech:
REFLEX SYSTEM, REFLEX STEEL SYSTEM
CLASSIC SYSTEM, HYDROSHIELD SYSTEM
SOS SYSTÉM

Vybrané segmenty použití
•ploché střechy – asfalt (bitumen), lepenka, fólie
•průmyslové areály
•zemědělská družstva

•správci nemovitostí
•bytová družstva
•stavební společnosti

Použití
Asfaltové krytiny
Unikátní řešení pro regeneraci poškozených plochých asfaltových střech.
Plechové krytiny
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Pokrokový systém pro regeneraci zkorodovaných plechových střešních krytin.
Tmelení střešních plášťů
Dokonalý vodotěsný efekt při tmelení spár, detailů průchodů a drobných prasklin ve střešních krytinách.
Reflexní nátěry
Efektivní eliminace prohřívání střešních plášťů i prostorů pod nimi (snížení teploty interiérů až o 5°C).

Partnerská spolupráce
Úroveň partnerů:
Obchodní partner: Smluvní vztah – (ceny, platební podmínky, atd.). Základní obchodní, marketingová a
technická podpora.
Certifikovaný partner: Smluvní vztah. Roční objemové bonusy. Rozšířená obchodní, marketingová a technická
podpora. Spolupráce na společných obchodních případech. Prezentace partnera v rámci propagace společnosti.

Reference ELASTCOM
Ochrannými nátěrovými systémy ELASTCOM jsme ošetřili více jak 2.000.000 m2 stožárových
konstrukcí, hlavní aplikace:
•České energetické závody, a.s. (ČEZ) Česká energetická přenosová soustava, a.s. (ČEPS), Slovenská
energetická přenosová soustava, a.s. (SEPS) & Středoslovenská energetika, a.s. (SSE) Slovenské elektrárny
a.s., Elektrovod, a.s.
•Energetika Třinec, ŘSD Olomoucká - společnost RENO, společnost LORANS Bulharsko
•ELTODO Praha, Siemens Bratislava, LORANS Bulharsko, Dopravní podnik Praha (trakční vedení), TSK Praha
(signalizační zařízení)
Reference PLASTONIT
Technologií PLASTONIT bylo ošetřeno již více než 2.000.000 m2 střešních konstrukcí, Hhlavní aplikace:
•skupina ORCO
•dopravní podniky v ČR
•skupina CTP
•Chropyňské strojírny
•skupina AGROFERT
•Strojírny Přerov + skupina GAUTE
•KOLBE Ukrajina, LORANS Bulharsko (Sofia, Plovdiv)
(redakčně zpracováno podle PP prezentace)
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Základy světelné techniky
Ing. Tomáš Novák Phd, VŠB TU Ostrava
Podstata světla, zrakový systém
Světlo je elektromagnetické záření, které je schopno prostřednictvím zrakového orgánu vzbudit zrakový
vjem. Záření lze charakterizovat frekvencí anebo vlnovou délkou. Vlnové délky viditelného záření se nacházejí
v rozmezí ν = 380 ÷ 780 nm. S viditelným zářením (světlem) sousedí ultrafialové záření na straně kratších
vlnových délek a infračervené záření na straně delších vlnových délek. Ke vzniku světla v současných
elektrických světelných zdrojích dochází na těchto čtyřech základních principech:
•

inkadescencí neboli tepelným buzením vznikajícím při zahřátí pevné látky na vysokou teplotu,

•

vybuzením atomů v elektrickém výboji,

•

luminiscencí pevných látek,

•

emise fotonu při průchodu proudu polovodičovým přechodem.

Typickým představitelem prvního typu elektrických světelných zdrojů jsou obyčejné a halogenové
žárovky. Dodávanou energií je energie tepelná, která vzniká průchodem elektrického proudu wolframovým
vláknem. Druhý typ představují všechny nízkotlaké a vysokotlaké výbojové zdroje (zářivky, rtuťové, sodíkové,
halogenidové a nové typy výbojek). Světlo zde vzniká při nepružných srážkách atomů, iontů a elektronů ve
sloupci výboje, který se nachází v elektrickém poli. Třetí typ vzniku světla je založen na principu přeměny záření o
kratší vlnové délce například ultrafialového na viditelné záření o delší vlnové délce. Tento jev nastává v tzv.
luminoforu, což je u zářivky světlá vrstva látky nanesená na vnitřní povrch trubice. Zářivka bez luminoforu
vyzařuje převážně na vlnové délce ν = 253 nm, což je záření patřící do oblasti ultrafialového záření. Při použití
luminoforu se ultrafialové záření transformuje do viditelné oblasti. Poslední typ vzniku světla představují LED
diody, jejichž mohutný vývoj je přesouvá z oblasti signalizace do oblasti osvětlování.

Zrakový systém, zrakové mechanizmy
Oko je smyslový orgán obsahující optický aparát a přijímací systém (- sítnici), sloužící k vytvoření
převráceného, souměrného a neskutečného obrazu. Sítnice je tvořena systémem fotoreceptorů (čípky - 6,5
milionu, tyčinky – 127 milionu), velmi složitým systémem neuronů (nervových buněk) a nervových (reléových)
spojů, které dopadající obraz registrují, provádějí jeho selekci a užitečnou část informace o obrazu zpřesní a
transformují do přenosového systému nervových vláken formou nervových podráždění. Nervová vlákna z celé
sítnice se sjednocují ve zrakovém nervu, který vyúsťuje v konečné fázi ve zrakovém mozkovém centru. Centrum
nejen pasivně přijímá informace, nýbrž také systémem zpětných vazeb řídí funkci jak optického aparátu oka, tak i
sítnice, aby přijímaná informace byla co nejpřesnější a zároveň aby byla oproštěna v co největší míře od rušivých
vlivů působících na vstup zrakového ústrojí.

Obr. 2.1 Lidské oko
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Vidění neboli zrakové vnímání je proces poznávání okolního prostředí. Jedná se o proces příjmu
zrakové informace rozlišením rozdílu jasů (kontrastu) barev a tvarů. Na základě rozlišení dochází k identifikaci a
analýze, což je poznávání předmětů a vztahů mezi nimi a zařazení do našeho vědomí, buď k okamžitému použití
pro danou činnost, nebo k uložení do paměti. Cílem vidění je tedy poznávání.
Množství informace získané zrakem a přenášené do mozku člověka je možno charakterizovat
informačním výkonem. Jeho velikost stoupá se zvyšujícími se osvětlenostmi a tudíž i jasy pozorovaných objektů.
Informační výkon stoupá se zvyšující se osvětleností, ale jeho nárůst je limitován maximální přenosovou
kapacitou informačního kanálu. Na nárůst informačního, resp. zrakového výkonu má proto podstatně větší vliv
zvýšení osvětlenosti v oblasti relativně nízkých hladin (50 lx), než zvyšování poměrně vysokých osvětleností
v oblasti nad 500 lx. Tyto skutečnosti je třeba mít na zřeteli při navrhování jak denního, tak umělého osvětlení.

Obr. 2. 2 Závislost množství přenášené informace na osvětlenosti
Mezi základní zrakové mechanizmy patří akomodace a adaptace.
Akomodace je samovolné přizpůsobení se oka vzdálenosti pozorovaného předmětu. Oko dosahuje
akomodací zostření obrazu na sítnici. Akomodace je aktivní proces dosahovaný nervovou činností, při které se
mění zakřivení čočky oka. Nejbližší bod, který může plně akomodované oko vidět ostře, se nazývá blízký bod.
Tento bod se s přibývajícím věkem vzdaluje a to od 10 cm u dětí do 50 cm u padesátileté osoby.
Adaptace je přizpůsobení se oka různým hladinám osvětlenosti. Oko je schopno vnímat při
5
osvětlenostech od hodnot 0,25 lx až do 10 lx. Adaptace je dvojí. Adaptace na tmu trvá až 40 minut. Adaptace na
světlo trvá 5 ÷ 7 minut. Optický systém oka je charakterizován ostrostí zobrazení v úrovni sítnice.
Mezi nejznámější vady oka patří krátkozrakost, která se kompenzuje rozptylnými čočkami a
dalekozrakost, která se kompenzuje spojnými čočkami. Pokles akomodační schopnosti věkem se nazývá
stařecké vidění. Část prostoru, kterou může pozorovatel postřehnout upřeným pohledem bez pohybu oka a hlavy
se nazývá zorné pole.
Pro posouzení zrakové obtížnosti prováděné práce je důležitý útvar tzv. kritický detail, který si oko
umísťuje do centra zorného pole. Kritickým detailem je např. u žáka písmeno v sešitě, u hodináře kolečko nebo
šroubek v hodinkách atd. Pro přímé rozlišení kritického detailu je rozhodující jeho bezprostřední okolí. Kritický
detail s bezprostředním okolím tvoří pozorovaný předmět. Okolí navazující na bezprostřední okolí se nazývá
pozadí, zbývající část zorného pole, která se na rozlišení kritického detailu podílí nepřímo, se nazývá vzdálené
pozadí. Rozlišení předmětů je založeno na schopnosti zrakového orgánu rozeznat rozdíly jasů rozlišovaných
detailů, které musí být dostatečné. Kontrast jasů K je definován na základě znalostí jasu rozlišovaného detailu La
a jasu pozadí Lb dle vztahu:

K=

La − L b
Lb

-2

-2

[- ; cd.m , cd.m ]

Nejmenší rozlišitelný rozdíl jasů se nazývá práh rozlišitelnosti jasu.
Zrakový orgán není stejně citlivý na záření různých vlnových délek Největší citlivost oka při dobrém
osvětlení (fotopické vidění pomocí čípků) je na vlnové délce okolo ν = 555 nm, což je patrné z křivky spektrální
citlivosti zraku normálního fotometrického pozorovatele viz Obr. 2.3. Při nočním vidění (skotopické vidění pomocí
tyčinek) dochází k posunu křivky z maxima ν = 555 nm na hodnotu ν = 507 nm.
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Obr. 2.3 Křivka spektrální citlivosti oka při fotopickém (denním) i skotopickém (nočním) vidění
Barevné vidění je schopnost rozlišovat pestré barvy, to znamená barvy, mající barevný tón. Barevné
vidění usnadňuje identifikaci barevných předmětů v prostoru a rozšiřuje identifikační možnosti. Barevné vidění se
vysvětluje tzv. třísložkovou teorií, to znamená, že v sítnici oka jsou tři různé typy fotoreceptorů, z nichž každý je
jinak citlivý na různé vlnové délky. Jeden je citlivý na červenou, druhý na zelenou a třetí na modrou barvu.
Všechny ostatní barvy vnímá tak, že dochází k aditivnímu mísení těchto tří základních barev v různých poměrech.
Vyskytují-li se v zorném poli oka příliš velké jasy nebo jejich rozdíly (vyšší než nebo 1:10) nebo
vzniknou-li časové kontrasty jasů, které výrazně překračují meze adaptability zraku, vzniká oslnění. Oslnění ruší
zrakovou pohodu, zhoršuje, až znemožňuje vidění.
Podle příčiny se rozlišuje jednak oslnění přímé, způsobené nadměrným jasem svítících částí svítidel
nebo hlavních světelně činných povrchů prostoru (např. stropu a stěn při nepřímém osvětlení), jednak oslnění
odrazem, způsobené odrazy svítících ploch na lesklých částech pozorovaných předmětů a jejich bezprostředního
okolí. Při náhlé změně adaptačního jasu (např. při náhlém přechodu z tmavšího do světlejšího prostředí), které se
zrakový systém nestačí dostatečně rychle přizpůsobit, dochází k oslnění přechodovému. Zvláštním případem je
oslnění závojové, které vzniká, je-li před pozorovaným pozadím prostředí s vyšším jasem, např. při pozorování
přes osvětlenou záclonu, při mlze před světlomety, zrcadlení ve skle a podobně.
Z hlediska světelné techniky je nejdůležitější oslnění kontrastem (relativní oslnění), způsobené tím, že se
v zorném poli vyskytnou jasy (např. vlivem primárních či sekundárních zdrojů) příliš vysoké v porovnání s jasem,
na který je zrak adaptován. Podle psychofyziologických následků se oslnění kontrastem člení na:
pozorovatelné
oslnění psychologické
rušivé
omezující
oslnění fyziologické
oslepující
Dynamický režim oka souvisí s dvěma mechanismy zrakového orgánu. Jsou to rychlost vnímání a
setrvačnost zrakového vjemu.
Rychlost vnímání je dána převrácenou hodnotou doby od vzniku světelného podnětu v zorném poli do
-2
jeho uvědomění. Tato doba je především funkcí jasu. Při jasu předmětu v zorném poli 0,l5 cd.m je to 1 s, při jasu
-2
-2
1 cd.m je to asi 0,5 s a zmenšuje se při zvyšování jasu až do 300 cd.m . Toto zjištění je důležité všude tam, kde
je třeba rychle reagovat. Rychlost vnímání ovlivňuje také zraková pozornost, kontrast jasů, mění se s fyzickým
a duševním stavem atd.
Setrvačnost zrakového vjemu je schopnost adaptačních mechanizmů udržet zrakový vjem ještě určitou
dobu potom, co světelný podnět skončil. Uvádí se, že např. blesk, který trvá několik µs vyvolá vjem, trvající asi
0,3 s. Mění-li se intenzita světelných podnětů s frekvencí větší než je tzv. frekvence splývání (cca 23 Hz), je
zrakový vjem stejný jako při nepřerušovaném světelném podnětu s intenzitou rovnou aritmetickému průměru
intenzit přerušovaných podnětů.
Je-li frekvence světelných podnětů nižší než frekvence splývání, může míhající světlo vyvolat nepříjemný
pocit, čímž je narušen zrakový vjem. Bylo zjištěno, že rušení je ovlivněno hlavně amplitudou, tvarem a frekvencí
světelných podnětů. Nejvíce ruší frekvence mezi 8 –12 Hz. Největší míhání světla v závislosti na kolísání napětí
vyvolávají žárovky, následují vysokotlaké výbojky, nejméně míhají zářivky.
Přehled základních světelnětechnických pojmů a veličin
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Světelný tok [Φ
Φ] = lm (lumen)
Světelný tok udává, kolik světla celkem vyzáří zdroj do všech směrů. Jde o světelný výkon, který je
posuzován z hlediska lidského oka.
Svítivost [I] = cd ( kandela)
Veličina udává, kolik světelného toku Φ vyzáří světelný zdroj nebo svítidlo do prostorového úhlu ω
v určitém směru.

Obr. 2.4. Definice svítivosti
Prostorový úhel [ω] = sr (steradián)
Prostorový úhel je úhel při vrcholu kuželu. Jeho velikost je definována jako poměr kulové plochy A,
2
kterou vyřezává úhel ω v kulové ploše o poloměru r a druhé mocniny tohoto poloměru (ω = A / r ). Prostorový úhel
2
má hodnotu 1 steradián, když vyřízne z kulové plochy koule o poloměru 1 m plochu 1 m .

Obr. 2.5. Definice prostorového úhlu
Osvětlenost (intenzita osvětlení) [E] = lx (lux)
2

Veličina udává, jak je určitá plocha osvětlována, tj. kolik lm světelného toku dopadá na 1 m .

Obr. 2.6. Definice osvětlení
-2

Světlení [H] = lm.m (lumen na metr čtvereční)
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Tato veličina stanovuje velikost světelného toku vycházejícího z plochy.
-2

Jas [L] = cd.m (kandela na metr čtvereční)
Jas je měřítkem pro vjem světlosti průmětu svítícího nebo osvětlovaného povrchu v pozorovaném
směru.

Obr. 2.7. Definice jasu
Měrný světelný výkon [η
ηv] = lm.W (lumen na watt)
-1

Udává, s jakou účinností je ve zdroji světla elektřina přeměňována na světlo, tj. kolik lm světelného toku
se získá z 1 W elektrického příkonu.
Teplota chromatičnosti (náhradní teplota chromatičnosti u výbojových zdrojů) [Tc] = K (kelvin)
Teplotou chromatičnosti zdroje je označována ekvivalentní teplota tzv. černého zářiče (Planckova), při
které je spektrální složení záření těchto dvou zdrojů blízké. Zvýší-li se teplota absolutně černého tělesa, zvýší se
podíl modré části vyzařovaného spektra a sníží se jeho červený podíl. Například žárovka s teple bílým světlem
má např. teplotu chromatičnosti 2700 K, zatímco zářivka se světlem podobným dennímu má teplotu
chromatičnosti 6000 K.
Index podání barev [Ra] = - (bezrozměrná veličina)
Každý světelný zdroj by měl podávat svým světelným tokem barvy okolí věrohodně, jak je známe u
přirozeného světla nebo od světla žárovek.
Měřítkem pro tuto vlastnost se stává všeobecný index podání barev Ra daný rozsahem 100 ÷ 0. Index
podání barev 100 mají takové světelné zdroje, které zobrazují barvy věrně, to znamená stejně jako světlo denní.
Index podání barev 0 mají naopak světelné zdroje, které vyzařují veškerý světelný tok na jedné vlnové délce,
tudíž nemůže docházet k rozeznání barev, protože tyto barvy nejsou ve spektru obsaženy.
Život světelného zdroje [T] = h (hodina)
Život světelného zdroje je doba funkce zdroje do okamžiku, kdy přestal splňovat stanovené požadavky.
Obvykle se vyjadřuje v hodinách. V průběhu činnosti probíhají ve světelném zdroji různé procesy, které způsobují
postupné změny jeho parametrů, a určují tak možnosti jeho funkce. V této souvislosti se používá pojem užitečný
a fyzický život. Ukazatelem je křivka úmrtnosti, která udává, kolik zdrojů z daného souboru svítí v časovém
průběhu až do 50% výpadků.
Užitečný život je doba funkce zdroje, během níž si jeho parametry zachovávají hodnoty ležící
v určitých stanovených mezích. Např. u zářivek je užitečný život definován jako doba, během níž
neklesne jejich světelný tok pod 70 % počáteční hodnoty.
Fyzický život je celková doba svícení do okamžiku úplné ztráty provozuschopnosti (např.
u žárovek do přerušení vlákna, u výbojek do ztráty schopnosti zapálit výboj).

Základní výpočetní vztahy
Měrný (světelný) výkon

η=

Φ
P

-1

[lm.W ; lm, W]

U zdrojů bez předřadníků, to znamená žárovek, je výkon zdroje totožný s příkonem svítidla, u zdrojů
s předřadníkem, jako jsou zářivky anebo výbojky, je nutno k příkonu světelného zdroje přičíst příkon předřadníku.
Např. svítidlo osazené jednou trubicí o výkonu 36 W má při provozu na klasickém předřadníku příkon cca o 5 W
vyšší. Navýšení příkonu pokrývá ztráty v předřadníku (tlumivce).
Svítivost

I=

Φ

ω

[cd; lm, sr]

Osvětlenost (intenzita osvětlení)

E=

Φ
A

2

[lx; lm, m ]

kde A - osvětlená plocha (viz Obr. 2.6)
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•

Osvětlenost bodového zdroje (žárovky nebo výbojky) lze vypočítat pomocí čtvercového
a kosinového zákona (viz Obr. 2.8) dle následujícího vztahu:

EPρ =

I γ . cos β
l2

[lx; cd, m]

•

Obr. 2.8 Osvětlenost od bodového zdroje
Osvětlenost lze považovat při navrhování osvětlovacích soustav za nejdůležitější veličinu, protože pro
jednotlivé pracovní činnosti a prostory je její velikost předepsána v normách a pro projektanty jsou tyto hladiny
osvětlenosti závazné.
Jas

L=

I
SP

-2

2

cd.m ; cd, m ]
SP - viděná svítící plocha (viz Obr. 2.7) – průmět svítící plochy

kde
Světlení

H=

ΦV
AV

-2

2

[lm.m ; lm, m ]
kde ΦV - světelný tok vyzářený svítidlem
AV - plocha, ze které světelný tok vyzařuje

Celková rovnoměrnost osvětlenosti (jasů)

E min L min
≈
EP
LP

Vztahy mezi fotometrickými veličinami jsou názorně shrnuty na následujícím Obr 2.9.

Obr. 2.9 Soustava fotometrických veličin
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Světelně technické vlastnosti látek
Světelný tok Φ, který dopadá na povrch nějakého tělesa, se od tohoto povrchu částečně odrazí Φρ,
částečně projde Φτ a část tohoto toku je tělesem pohlcena Φα. Činitelé odrazu ρ, propustnosti τ a pohlcení α jsou
dáni vztahy

ρ=

Φρ

Φ
Φ
τ= τ
Φ
Φ
α= α
Φ

[-; lm, lm]

(2.9)

[-; lm, lm]

(2.10)

[-; lm, lm]

(2.11)

Mezi těmito činiteli platí vzájemná souvislost
ρ+τ+α=1

(2.12)

Je třeba upozornit na to, že činitelé ρ, τ, α nezávisejí jen na vlastnostech samotné sledované látky a na
úhlu dopadu světla, ale také na vlnové délce dopadajícího světla.
Rozložení světelného toku, odraženého od povrchu určité látky, může mít různý charakter.
Nejjednodušším případem je tzv. zrcadlový odraz, kdy se světelné paprsky od daného povrchu odrážejí pod
stejným úhlem, pod kterým na povrch dopadly.
Další jednoduchý případ je, když se rozdělí světelný tok odražený od určitého elementu povrchu tak, že
jas tohoto elementu uvažované plochy je ve všech směrech stejný (Lγ = L = konst.). Jde o rovnoměrně rozptylný,
neboli difuzní odraz. Svítivost takového ideálního rozptylovače je maximální v kolmém směru. V ostatních
směrech je svítivost Iγ určena kosinovým zákonem; to znamená, že se stanoví z výrazu
Iγγ =I0 .cosγγ
[cd; cd,-]
(2.13)
U difuzních povrchů je důležitá souvislost mezi jejich světlením M a konstantní hodnotou jasu L, určená
rovnicí
M=π.L

-2

2

[lm.m ; cd.m ]

(2.14)

Ideální rozptylovač o velikosti plochy A vyzařuje tedy světelný tok Φv, který se stanoví ze vztahu
-2
2
-2
2
[lm, lm.m ; m , cd.m , m ,
ΦV = M . A = π . L . A = π .I0
(2.15)
cd]
Dopadá-li na rovnoměrně rozptylně odrážející povrch o velikosti plochy A světelný tok Φ a je-li ρ činitel
odrazu tohoto povrchu, pak se od povrchu odráží světelný tok
Φρ = ρ . Φ
[lm, - , lm]
(2.16)
Vydělíme-li předchozí rovnici velikostí plochy A uvažovaného povrchu, dostaneme na levé straně poměr
Φρ / A, což je střední hodnota světlení M plochy A a na pravé straně pak bude poměr Φ / A rovný střední hodnotě
osvětlenosti E plochy A, tzn., že mezi světlením a osvětleností platí v uvažovaném případě vztah
M=ρ.E

-2

[lm.m ; -, lx]

(2.17)

Z výrazů (2.17) a (2.14) vyplývá pro praxi velmi důležitá souvislost mezi osvětleností E a jasem L
rovnoměrně rozptylně odrážející plochy
π.L=ρ.E
[cd.m ; -, lx]
(2.18)
Zkoumáme-li prostup světla určitým materiálem, zjišťujeme, že u některých látek čirých nebo dokonale
průhledných (např. optická skla, tenké vrstvy vody apod.) dochází k přímému prostupu, kdy látkou prošlé paprsky
vycházejí v původním, i když rovnoběžně posunutém směru. Mnohé látky však jimi prošlý světelný tok částečně
nebo úplně rozptylují. V případě ideálního rovnoměrně rozptylného prostupu světelných paprsků se rozložení
svítivosti řídí kosinovým zákonem. To znamená, že světelně-technické vlastnosti takového povrchu jsou pak
stejné, jako povrchu difúzně odrážejícího.
Prakticky ovšem neexistují ani ideální zrcadla, ani ideální rozptylovače. Zrcadla v různém stupni také
světlo poněkud rozptylují a naopak matné, mdlé či drsné povrchy používané k rozptýlení světla vykazují určitý
zrcadlový účinek. Pro charakteristiku materiálů s takovým smíšeným odrazem či prostupem světla se odrazné
(prostupové) vlastnosti charakterizují činitelem jasu, definovaným jako podíl skutečné hodnoty jasu k jasu
dokonalého rozptylovače.
-2

Barevné vlastnosti zdrojů a předmětů
Světlo způsobuje nejen zrakový vjem, ale také barevný počitek. Barevné vlastnosti primárních
světelných zdrojů se označují názvem chromatičnost, barevné vlastnosti sekundárních světelných zdrojů
se označují názvem kolorita. Záření každé vlnové délky viditelného světla budí zcela určitý barevný počitek.
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Každému barevnému počitku odpovídá určitá spektrální barva, kterou popisujeme barevným tónem. Jednotlivé
barevné tóny viditelného (bílého) světla se nacházejí v následující tabulce:
Tab. 2.1 Barevné tóny viditelného světla
Vlnová délka
λ (nm)
380 ÷ 420
420 ÷ 440
440 ÷ 460
460 ÷ 510
510 ÷ 560
560 ÷ 590
590 ÷ 650
650 ÷ 780

Barevný tón
spektrální barvy
Fialová
Modrofialová
Modrá
Modrozelená
Zelená
Žlutá
Oranžová
Červená

Barvy, které mají barevný tón jsou barvy pestré, ostatní jsou barvy nepestré. Nepestré barvy nemají
barevný tón a tvoří spojitou řadu od bílé až po černou. Ke specifikaci barev se používá trichromatická soustava
(viz Obr. 2.10) a teplota chromatičnosti. K určování kolority se používá Munsellův atlas. Z praktického hlediska je
důležitý pojem podání barev.
Vjem barev určitého předmětu je podmíněn jednak spektrálním složením záření světelného zdroje
osvětlujícího předmět a jednak spektrálním činitelem odrazu anebo prostupu pozorovaného předmětu.

Obr. 2.10. Příklad trichromatické soustavy x, y Normální trojúhelník barev - diagram chromatičnosti
Poloha černých čtverečků označených číslicí odpovídá
těmto světelným zdrojům
1 – nízkotlaká sodíková výbojka
2 – vysokotlaká sodíková výbojka
3 – směsová výbojka - příklad možnosti výskytu
4 – vysokotlaká rtuťová výbojka - příklad možnosti
výskytu
5 – vysokotlaká rtuťová výbojka s luminoforem - příklad
možnosti výskytu
6 – halogenidová výbojka - příklad možnosti výskytu
7 – xenonová výbojka

Literatura:
[2.1]
Plch, J.: Světelná technika v praxi. IN-EL spol. s.r.o., Praha 1999.
[2.2]
Habel, J.:Světelná technika a osvětlování. FCC Public, Praha 1995.
[2.3]
Sokanský, K.: Inteligentní řízení osvětlovacích soustav vnitřního osvětlení. Publikace ČEA, Ostrava
2004.
[2.4]
Sokanský, K. a kolektiv: Úspory elektrické energie na veřejném osvětlení. Česká společnost pro
osvětlování, Ostrava 2002.
[2.5]
Sokanský, K.: Elektrické světlo a teplo. Skripta VŠB-TU, Ostrava 1990.
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Revize evropské normy pro terminologii v osvětlování
Ing. Jiří Novotný, FCC Public s. r. o.
Anotace
Příspěvek poskytuje základní informace o poslední revizi evropské normy EN 12665:2011 Světlo a
osvětlení – Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení

Úvod
Česká republika je od roku 1998 členem Evropského výboru pro normalizaci (CEN) a Evropského
výboru pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC). Spoluprací s oběma těmito částmi evropské normalizace je
v současné době pověřen Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), který při této
činnosti využívá doporučení technických normalizačních komisí (TNK), složených z dobrovolných odborníků
v jednotlivých oborech techniky. Od vstupu České republiky do Evropského výboru pro normalizaci CEN bylo do
soustavy českých technických norem ČSN převzato již mnoho evropských norem (EN), a to jak překladem, tak k
přímému používání v původním anglickém jazyku.
Normalizací v osvětlování se zabývá komise CEN/TC 169 Světlo a osvětlení. Činnost této evropské
komise sleduje v ČR TNK 76 Osvětlení, která připravuje pro ÚNMZ stanoviska k připravovaným evropským
normám, navrhuje způsob jejich přejímání a připomínkuje jejich překlady.
V rámci tohoto příspěvku je věnována pozornost revidované důležité evropské normě pro osvětlování:
EN 12665:2011 Light and lighting – Basic terms and criteria for specifying lighting requirements (Světlo a
osvětlení – Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení) Tato norma byla schválena ve
druhém čtvrtletí 2011. Její český ekvivalent vyšel v březnu t. r.

Charakteristika revidované EN 12665 (2011)
Již první vydání této EN v r. 2002 (a příslušné ČSN EN v ČR v r. 2003) bylo pro domácí osvětlovací
techniku přínosem, neboť byla využívána mnoha techniky, kteří do tohoto oboru vstoupili z jiných profesí. Česká
verze revidované EN byla ve stadiu pracovního překladu poskytnuta členům Technické normalizační komise
(TNK) 76 a dalším účastníkům připomínkového řízení.
Revidované vydání má mnohem ambicióznější cíl, o čemž svědčí deklarované technické změny oproti
prvnímu vydání:
EN 12665 (2011) byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN/CENELEC/ETSI Evropskou
komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků EU směrnice
2008/57/EC. Vztah k základním požadavkům uvedené směrnice je obsažen v informativní příloze ZA, která je její
nedílnou částí.
Zařazení chybějících termínů shromážděných z EN 1837, EN 1838, EN 12193, EN 12464-1, EN 124642, EN 13032-1, EN 13032-2 a EN 15193.
Významná změna mezi EN 12665:2002 a EN 12665:2011 je v předmětu dokumentu. EN 12665:2002
definovala základní termíny k jejich užití v osvětlování a speciální termíny s omezeným použitím byly definovány
v jednotlivých standardech. V praxi to vedlo k použití stejné terminologie při definování různých pojmů a naopak
odlišné termíny se používaly k popisu stejných pojmů. EN 12665:2011 tudíž definuje základní termíny a uvádí
definice pro všechna užití v osvětlování. Kromě toho byly aktualizovány některé reference.
Všechny výše uvedené evropské normy byly převzaty do soustavy ČSN překladem, to znamená, že jsou
k dispozici české ekvivalenty označené jako ČSN EN. Zmíněný záměr obsažený v předmluvě revidované EN
12665 se projevil ve významných změnách této normy: počet termínů se zvětšil z původních asi 110 na
současných více než 220.
Největší rozšíření názvosloví z 20 na téměř 100 se projevilo v kapitole Osvětlovací soustavy v důsledku
zavedení mnoha termínů z EN 15193 Energetická náročnost budov – Energetické požadavky na osvětlení. V této
kapitole se objevily také další termíny z osvětlování pozemních komunikací a tunelů, např. příjezdové pásmo
(access zone), vstupní pásmo (entrance zone), vozovka (carriageway), projektová rychlost (design speed) a
mnohé další.
Obdobně byla rozšířena kapitola Světlo a barva např. o jasový součinitel osvětlení (contrast revealing
coefficient), který je definován jako poměr jasu povrchu vozovky (L) a svislé osvětlenosti (Ev) v tomto bodu, jas
čelního skla vozidla (windscreen luminance) apod.
V kapitole Osvětlovací zařízení jde např. o tyto nové termíny: měrný výkon světelného zdroje
s předřadníkem (circuit luminous efficacy of a source), chladný bod (cold spot), kód světelného zdroje (svítidla)
(lamp (luminaire) code), měrný výkon svítidla (luminaire luminous efficacy), typový příkon (světelného) zdroje
(nominal lamp wattage) apod. Při zpracovávání této kapitoly je nutná spolupráce s TNK 67, aby pro stejné
předměty a charakteristiky v normách pro světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství byly použity ekvivalentní
termíny a definice.
V kapitole Denní osvětlení je třeba si povšimnout např. termínů světelné clony (žaluzie) (daylight screens
(daylight louvres)), sluneční clony (sun-tight screens), které se týkají úpravy denního světla ve vjezdových
úsecích automobilových tunelů.
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Mnoho termínů v normě je převzato z Mezinárodního světelnětechnického slovníku CIE 17.4:1987, který
byl v ČR publikován jako ČSN IEC 50(845) v r. 1996. V tomto případě jsou termíny i definice ekvivalentní.
Uspořádání hesel odpovídá spíše tradici, tj. nemá jasné věcné třídění, takže vyhledávání usnadňuje
uspořádání do kapitol, desetinné číslování a podrobný abecední rejstřík v Příloze B. Norma také obsahuje
bibliografii s přehledem souvisejících evropských a mezinárodních norem a publikací Mezinárodní komise pro
osvětlování CIE.
Je třeba konstatovat, že schválená EN 12665 (2011) je pro účely osvětlování podstatně kompletnější a
obsahuje vedle teoretických hesel také mnoho termínů z osvětlovací praxe a reaguje tak na vývoj osvětlovací
techniky a názorů na osvětlování v hlavních oblastech lidské činnosti. Její důležitost vyžaduje pečlivé zpracování
českého ekvivalentu. Zejména je třeba ve spolupráci se zpracovateli zmíněných navazujících českých
technických norem zajistit dodržení již zavedených termínů a vhodně navrhnout české ekvivalenty nových
termínů vyskytujících se v revidované EN 12665.

Závěr
Krátká charakteristika této důležité evropské normy ukazuje, že komise CEN/TC 169 a její pracovní
skupiny jsou aktivní a poskytují členům Evropského výboru pro normalizaci průběžnou aktualizaci norem pro
osvětlení. O významu EN pro osvětlování svědčí zvětšování počtu členů této organizace i o účastníky mimo EU.
Normy pro osvětlování jsou důležité pro projektanty, provozovatele, investory i kontrolní orgány v oboru
osvětlení. Bez ohledu na to, že nejsou obecně právně závazné, kromě případů, kdy jejich závaznost je vymezena
právními předpisy, jejich význam roste a jejich použití se rozšiřuje. Vrátíme-li se o pár let nazpět, kdy normy byly
zákonem, musíme konstatovat, že jednak nebyly dodržovány, a jednak se někdy na nátlak státních plánovacích
orgánů požadavky norem upravovaly podle možností tehdejšího československého průmyslu.
Evropské normy pro osvětlování sjednocují odborné názory, zlepšují mezinárodní porozumění odborníků
a usnadňují účast projektantů a dodavatelů v mezinárodních soutěžích.
autor:
Ing. Jiří Novotný, FCC Public s. r. o., e-mail: svetlo@fccgroup.cz

Je zákaz prodeje obyčejných žárovek v EU opodstatněný?
Ing. Vladimír Dvořáček, ČNK CIE
Z „Nařízení komise (ES) č.244/2009, jímž se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady
2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost“ vyplývá mj.
postupný zákaz prodeje obyčejných žárovek 25 až 100W na trhu ES. V názvu se sice uvádí, že se jedná o
spotřebiče používané v domácnostech, avšak již v prvních odstavcích je zároveň uvedeno, že se jedná o výrobky
uváděné na trh bez ohledu na místo jejich instalace nebo používání, tedy i mimo domácnosti. Cílem je úspora 20
% elektrické energie v r. 2020 v porovnání s předpokládanou spotřebou energie v témže roce, pokud by nebyla
realizována předepisovaná opatření. Spotřeba el. energie v cílovém roce by měla zůstat na úrovni r. 2007, kdy u
sortimentu světelných zdrojů, na který se vztahuje tato směrnice, činila spotřeba 112 TWh a odpovídající
množství emisí CO2 bylo 45Mt. Zákaz uvádění na trh obyčejných žárovek byl rozvržen do 6 fází– počínaje
žárovkami o příkonu 100 W směrem k nižším příkonům. Vzhledem k tomu, že se v současné době nacházíme již
na přelomu 3. a 4. fáze, opustily náš trh žárovky 100, 75 a 60W a v září t.r.čeká stejný osud i žárovky 40 a 25 W.
Postupný vstup požadavků na ekodesign v platnost měl výrobcům poskytnout dostatečný časový rámec pro
příslušnou změnu ekodesignu výrobků, které podléhají tomuto nařízení. Nařízení se - alespoň zatím- nevztahuje
na směrové světelné zdroje, kterými se rozumí světelné zdroje, které alespoň 80% svého světelného toku
vyzařují v rozmezí prostorového úhlu π steradiánů a na žárovky pro speciální oblasti použití. Dalším opatřením
z uvedeného nařízení je rovněž omezení množství rtuti, která se může uvolnit do životního prostředí v důsledku
živelného ukládání vyhořelých kompaktních zářivek do komunálního odpadu a nikoliv jejich předávání pověřeným
organizacím. Pro pořádek uvádím, že obdobná opatření byla zavedena nejen v zemích EU, ale i v dalších
vyspělých zemích světa.
Přijetí této směrnice bylo motivováno především velmi nízkou energetickou účinností žárovek, které
patří k nejméně efektivním spotřebičům elektrické energie vůbec a jejichž efektivnost přeměny elektrické energie
na světelnou, vyhodnocená lidským okem, činí pouze 3 až 4 %. Vydání směrnice předcházela celá řada
seriózních studií, sledujících vliv náhradních světelných zdrojů na celou řadu dalších oblastí, kromě již uváděných
úspor elektrické energie a z nich vyplývajícího pozitivního vlivu na životní prostředí, byly analyzovány důsledky na
zdraví lidí se zvýšenou citlivostí vůči některým vlivům v souvislosti se zavedením kompaktních zářivek (obsah
rtuti, možné UV-záření, vliv elektromagnetických polí u elektronických předřadníků, míhání světelného toku), nebo
dokonce i na zaměstnanost v místech výroby žárovek v EU po ukončení jejich výroby atd.
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Dříve, než vyslovím svůj názor na poněkud provokativní otázku z nadpisu této přednášky, bych chtěl
poznamenat, že z tohoto velmi širokého problému jsem se omezil pouze na obyčejné žárovky používané
v existujících svítidlech především v našich domácnostech a poukázat na některá úskalí spojená s mechanickým
nahrazováním žárovek jinými, energeticky účinnějšími, ale zpravidla i dražšími světelnými zdroji. Při výběru
vhodného světelného zdroje, kterých výrobci nabízejí již poměrně velké množství a mnohé z nich nesporně
uspokojí i velmi náročného spotřebitele, který však musí být dostatečně poučen, nutno respektovat řadu faktorů.
Nezřídka se totiž stává, že pouze mechanická výměna žárovky např. kompaktní zářivkou nebo zdrojem
sestaveným ze světelných diod na základě klamavé reklamy nezodpovědných nebo neinformovaných
obchodníků z různých důvodů nesplňuje očekávání spotřebitele a nezajišťuje ekvivalentní podmínky vidění na
pracovní ploše, ani zrakovou pohodu v osvětlovaném prostoru. Řada požadavků na nové zdroje je uváděna i
v nařízení komise, např. jsou zde stanoveny hodnoty světelného toku náhradních zdrojů tak, aby je bylo možné
deklarovat jako ekvivalenty obyčejných žárovek příslušného příkonu a pro kompaktní zářivky jsou stanoveny
takové parametry jako činitel stárnutí (úbytek světelného toku během svícení), činitel funkční spolehlivosti
(charakter křivky vyhoření), počet spínacích cyklů do první poruchy, startovací doba, zahřívací doba, přípustné
množství záření v UV-A, UV-B a v UV-C, účiník a všeobecný index podání barev Ra. Jiné důležité údaje ve
směrnici chybí a je nutné je získat z katalogů výrobců světelných zdrojů. Na jejich obhajobu (alespoň těch
významných) nutno konstatovat, že jejich katalogy celou řadu potřebných dat obsahují, byť pro část spotřebitelů
je orientace v nich obtížná. To se však týká i jiných moderních výrobků na našem trhu. Navíc směrnice rovněž
předepisuje soubor parametrů světelného zdroje, které musí výrobce uvádět na obalech, případně na Internetu,
které tento výběr mají usnadnit.
K údajům uváděným ve směrnici patří již vzpomínaná hodnota světelného toku, kterou musí mít zdroj
nahrazující žárovku (jako náhrady jsou uvažovány kompaktní zářivky, halogenové žárovky a světelné diody). Tyto
informace jsou shrnuty v tabulce č.1 pro vybraný nejběžnější sortiment obyčejných žárovek 25 až 100 W. Dalo by
se jistě polemizovat o hodnotách světelného toku u jednotlivých typů světelných zdrojů, určitě by stálo za uvážení
doplnit do tabulky např. teplotu chromatičnosti, pro kterou daná hodnota světelného toku platí, ale lze konstatovat,
že se jedná o poctivý přístup ke stanovení hlavního parametru náhradního zdroje – tj. světelného toku a jeho
hodnoty uvedené v tabulce lze akceptovat. Od hodnoty požadovaného světelného toku se pak odvodí jmenovitý
příkon daného zdroje. Uváděné náhradní světelné zdroje však nejsou jedinými, které přicházejí v úvahu,
v některých případech by bylo možné ještě použít např. reflektorové žárovky, reflektorové halogenové žárovky,
halogenové žárovky různých typů zabudované do vnější baňky, anebo indukční výbojky, podle typu používaného
žárovkového svítidla. Všechny tyto typy světelných zdrojů se vyrábějí i v provedení s paticí E27.
Tabulka 1.
Příkon žárovky (W)

25

40

60

75

100

Světelný tok žárovky (lm)

230

430

730

960

1380

Světelný tok kompaktní zářivky (lm)

229

432

741

970

1398

Světelný tok halogenové žárovky (lm)

217

410

702

920

1326

Světelný tok světelné diody a jiných zdrojů (lm)

249

470

806

1055

1521

K dalším parametrům, kromě výše uvedených, které nutno mít na zřeteli patří ještě obrysové rozměry
náhradního zdroje, křivka rozložení svítivosti, teplota chromatičnosti Tc, možnost stmívání, vliv okolního prostředí
(zejména teploty v místnosti) na parametry světelného zdroje, život, obsah dalších škodlivých látek vedle rtuti a
cena.
Požadavek na správné rozměry světelného zdroje je zejména u uzavřeného svítidla samozřejmý, u
otevřených svítidel se však v praxi vyskytují zcela nevyhovující náhrady, např. použitý zdroj má nevhodnou délku,
vyčnívá ze svítidla, není chráněn stínítkem a při obvyklém směru pohledu oslňuje. To se stává při použití
některých starších typů kompaktních zářivek s integrovaným předřadníkem anebo dvojitých a trojnásobných
kompaktních zářivek s paticemi G23 nebo G24 s adaptérem na patici E27.
Křivka rozložení svítivosti náhradního zdroje je dalším velmi důležitým parametrem. Zejména kompaktní
zářivky s integrovaným předřadníkem mají rozdílnou konfiguraci svíticí části, kdy malé obrysové rozměry jsou
dosahovány účelným složením výbojové dráhy do dvou, čtyř nebo šesti paralelně umístěných, avšak elektricky
vzájemně sériově propojených trubic tak, že vytváří jeden společný výbojový prostor. Lze najít i další tvary
výbojové trubice, vycházející např. ze základního polotovaru ve tvaru písmene U, který je následně spojován do
složených tvarů 2U, 3U, 4U. Časté jsou rovněž zářivky s výbojovou trubicí ve formě různých šroubovic i jiných
složitějších a technologicky značně náročných tvarů. Tyto varianty konstrukce svíticí části se samozřejmě
vzájemně odlišují svou křivkou rozložení svítivosti a při umístění takového zdroje do některých typů svítidel,
jejichž světelně činná část byla konstruována pro žárovku, dochází na pracovní ploše k nežádoucímu snížení
osvětlenosti. Pro tyto účely byly zkonstruovány kompaktní zářivky, u nichž svíticí část byla umístěna do další
baňky, obvykle matované, jejíž tvar je přizpůsoben mj. i obyčejným žárovkám. Takové zářivky již lze provozovat
v žárovkových svítidlech, bez podstatného ovlivnění podmínek osvětlenosti na pracovní ploše. Příznivější křivku
rozložení svítivosti mají i některé zářivky mající výbojovou trubici ve tvaru šroubovice. Obdobně jsou
konstruovány i světelné zdroje sestavené z LED, opatřené paticí E27, jejichž obrysové rozměry jsou velmi blízké
obrysovým rozměrům žárovek. Totéž se týká světelného zdroje, u něhož je do vnější baňky umístěna křemenná
halogenová žárovka, jejíž malé rozměry umožňují její pohodlné umístění do vhodné baňky. Uvedené náhradní
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světelné zdroje tedy splňují nejen požadavky na správné obrysové rozměry, ale i na potřebnou křivku rozložení
svítivosti.
Příjemné teplé odstíny světla žárovky jsou charakterizované nízkou teplotou chromatičnosti, u
obyčejných žárovek v režimu bez stmívání hodnotami 2500 až 2700 K, u halogenových žárovek 2700 až 3000 K.
V katalozích významných výrobců je uváděn velmi široký sortiment náhradních zdrojů z hlediska teploty
chromatičnosti, včetně hodnot charakteristických pro obyčejné žárovky. V intervale teplot 2500 až 3000 K lze
nalézt vhodné zdroje odstupňované po 100 K. Vyrábějí se kompaktní zářivky s integrovaným předřadníkem
počínaje Tc 2500 K i zdroje LED s teplotou chromatičnosti 2700 až 3000 K.
Nepřekonatelným a u umělých světelných zdrojů prakticky nedosažitelným parametrem obyčejných
žárovek je všeobecný index podání barev, který se u žárovek z definice tohoto parametru rovná hodnotě 100 bez
ohledu na teplotu chromatičnosti. U hodnot Tc, které se u reálných teplotních zdrojů využívají je tato
charakteristika spolehlivá a směrodatná. Spojité spektrum dostatečně rozžhaveného wolframového vlákna
zajišťuje vynikající podání všech barev osvětlovaných předmětů v celém rozsahu viditelného světla a každý
náhradní světelný zdroj je z tohoto hlediska horší. Významný pokrok v materiálové oblasti, zejména u luminoforů
na bázi vzácných zemin, používaných v kompaktních zářivkách umožnil vyvinout světelné zdroje, jejichž Ra
dosahuje hodnot 80-90 považovaných za vynikající a u luminoforů používaných v bílých LED zdrojích Ra > 80,
při zachování velmi dobrých hodnot měrného výkonu. Přitom je známo, že většina osob rozdíly mezi žárovkovým
světlem a náhradním zdrojem, jehož Ra ≥90 již nerozeznává. S výjimkou některých zcela speciálních oblastí
osvětlení, které se v domácnostech nevyskytují, je kvalita osvětlení u moderních světelných zdrojů přicházejících
v úvahu jako náhrady žárovek, dle mého názoru, zcela postačující. To se týká samozřejmě i náhradních zdrojů ze
skupiny halogenových žárovek, které mají rovněž Ra = 100. Podle směrnice musí mít náhradní světelné zdroje Ra
≥80.
Dobu rozsvícení obyčejných žárovek, stejně jako halogenových žárovek lze počítat v milisekundách a je
dána hmotností žhavicího vlákna, u LED zdrojů je doba rozsvícení ještě kratší. Směrnice č. 244 předepisuje dobu
startu kompaktních zářivek v první fázi < 2 s, v páté fázi < 1,5 s u zdrojů s příkonem do 10 W, resp.< 1 s pro
zdroje ≥ 10 W. Uvedené hodnoty nejsou příliš přísné. Doba zápalu je dána konstrukcí vlastního předřadníku a to
nejen kvalitou použitých elektronických součástek, ale i schématem zapojení. Existují jednoduché a rozměrově
malé předřadníky, které sice umožňují zmenšit obrysové rozměry zářivky a dosahují dokonce i kratší startovací
doby, avšak v takovém případě dochází k nedostatečnému ohřevu katod, který vyvolává zvýšené rozprašování
emisní hmoty a v důsledku toho intenzivnější černání konců výbojové trubice, větší úbytek světelného toku a
kratší život. Pro takové předřadníky je charakteristický výskyt krátké etapy doutnavého výboje, s nímž uvedené
jevy těsně souvisí. Pro kompaktní zářivky s integrovaným elektronickým předřadníkem je naopak výhodnější
uvedený časový interval využít. Podstatně příznivější je poněkud složitější a dražší schéma zapojení
s dostatečnou dobou ohřevu katod, která zajišťuje šetrný start bez výše uvedených negativních důsledků na
parametry zářivky. Start se sice jeví vizuálně jako zpožděný, zpoždění však obvykle nepřekračuje 1 s, ale přínos
takového startu je nezanedbatelný.
Dalším důležitým parametrem pro světelné zdroje používané v domácnostech je doba dosažení plného
světelného toku. Zatímco u halogenových žárovek a světelných diod jsou jmenovité hodnoty světelného toku
dosaženy prakticky okamžitě po připojení napětí, u kompaktních zářivek je tento požadavek poněkud
problematičtější. Uvedený parametr je řešen ve Směrnici č. 244, kdy v první fázi má kompaktní zářivka dosáhnout
60 % plného světelného toku do 60 s, u zářivek s amalgámem rtuti do 120 s, přičemž v další fázi se tyto doby
zkracují na 40 resp. 100 s. Využití celého časového intervalu může být při náhradě žárovky kompaktní zářivkou
vnímáno spotřebitelem dosti negativně, zejména při vstupu do místnosti, kde se hodlá zdržet pouze velmi krátkou
dobu. Navíc se tato doba může prodloužit v případě, že v místnosti je nižší teplota než obvyklá pokojová.
Z katalogů významných firem však vyplývá, že u řady kompaktních zářivek je požadovaných 60 % světelného
toku dosaženo již během 20 s a to v intervale teplot, který je podstatně širší, než jsou obvyklé teploty
v domácnostech. Celková délka 108 mm u zářivek 15 W (900 lm), resp. 112 mm u příkonu 20 W (1250 lm) je
vhodná do velké většiny žárovkových svítidel a s rezervou nahrazuje obyčejné žárovky o příkonu 75 W.
Činitel stárnutí charakterizuje stabilitu světelného toku světelného zdroje během svícení. U obyčejných
žárovek se hodnota světelného toku na konci jejich života rovná v průměru 75 % počáteční hodnoty (u žárovek
počáteční hodnota se měří po 1 h svícení), což je dáno usazováním vypařeného materiálu vlákna na vnitřní stěnu
baňky. Směrnice požaduje, aby po 2000 h svícení měly náhradní světelné zdroje ještě 85 % počáteční hodnoty.
Halogenové žárovky, díky funkci halogenového cyklu mají stabilní světelný tok prakticky v průběhu celého života,
kompaktní zářivky (u zářivek se počáteční hodnota měří po 100h svícení) vyspělých výrobců díky používaným
kvalitním luminoforům tuto hladinu rovněž bezpečně dosahují stejně jako LED zdroje při dodržení předepsané
teploty p-n přechodu.
Činitel funkční spolehlivosti číselně odpovídá části z celkového počtu zkoušených světelných zdrojů,
která v daném čase za stanovených podmínek a určité četnosti zapínání zůstává ještě funkční. Tento parametr u
kompaktních zářivek představuje hodnotu 0,5 po 6000 h s výhledem na hodnotu 0,7 v pozdějších letech.
Vezmeme-li v úvahu jmenovité hodnoty života uváděné předními výrobci u kompaktních zářivek ve svých
katalozích (8 000 až 30 000 h), pak lze konstatovat, že i tento požadavek je s rezervou splněn, přičemž u LED
zdrojů je tato rezerva ještě větší.
Požadovaný počet spínacích cyklů do poruchy je u světelných zdrojů s dobou startu kratší než 0,3
s roven polovině jejich života vyjádřeného v hodinách, u zdrojů s dobou startu >0,3 s má být větší než 10 000,
s dalším zpřísněním tohoto požadavku až na 30 000 cyklů. Na kompaktní zářivky se tedy vztahuje požadavek 10
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resp. 30 tis. cyklů. Katalogy stejných výrobců u tohoto parametru uvádějí hodnoty nesrovnatelně vyšší, u
některých typů dokonce 500 tis. až 1 mil. startů ve velmi náročném režimu (60 s zapnuto, 180 s vypnuto). U LED
zdrojů zatím tyto požadavky nebyly specifikovány, z principu jejich konstrukce a na základě zkušeností
z některých aplikací však lze očekávat, že uvedené požadavky jsou naprosto reálné.
Předepsaný účiník kompaktních zářivek o příkonu ≤ 25 W je 0,5, u P > 25W je 0,9, přičemž v 5.fázi se
zvyšuje pouze u zářivek první skupiny na 0,55. Dosažení těchto hodnot nepředstavuje větší problém.
Požadavek na možnost stmívání lze u všech náhradních typů světelných zdrojů zajistit, pouze u
kompaktních zářivek s integrovaným předřadníkem nutno věnovat pozornost informaci výrobce, zda je daný typ
stmívatelný a zda daný typ předřadníku je kompatibilní se stmívačem používaným v žárovkovém svítidle. Tato
informace je na obale nebo na krytu předřadníku uvedena.
Pozornost odborníků zabývajících se možným negativním vlivem kompaktních zářivek na zdraví člověka,
zejména u přecitlivělých osob, byla zaměřena do třech oblastí: vliv míhání světla, vliv elektromagnetického pole a
možného UV-záření, které se může vyskytnout v blízkosti svítidla. U prvních dvou faktorů se nenašla žádná
signifikantní souvislost mezi údajnými potížemi vyvolanými používáním těchto zdrojů. Pro UV-záření v oblasti A, B
a v oblasti C jsou stanoveny mezní hodnoty energie připadající na 1 klm. Měření prokázala, že ani zde nehrozí
iziko, zejména u zdrojů, kde je výbojová trubice umístěna do dalšího skleněného pláště, který společně se sklem
výbojové trubice spolehlivě potlačuje všechny části záření v oblasti UV-A a UV-B a zejména v oblasti UVC.
Velmi sledovaných parametrem všech světelných zdrojů je jejich život. Obyčejné žárovky mají
normovaný život 1000h, jemuž odpovídá příslušná hodnota světelného toku, resp. měrného výkonu v závislosti
na příkonu. Všechny výše uvedené náhradní typy světelných zdrojů se vyznačují podstatně delším životem. U
halogenových žárovek, které pravděpodobně v budoucnu –alespoň u části sortimentu – potká stejný osud jako
nyní obyčejné žárovky, lze mluvit o životě 2 až 5 tis.h podle typu, při vyšší účinnosti až 30 lm/W, vynikající
stabilitě světelného toku a vynikajícím podání barev. Kompaktní zářivky dosahují spolehlivých hodnot 8000 až
15000 h, přičemž jsou vyráběny i zářivky, u nichž jejich výrobce deklaruje až 30 tis.h. Podání barev je rovněž
velmi dobré. Světelné zdroje sestavené ze světelných diod, jejichž účinnost se v posledních letech výrazně a
trvale zvyšuje
dosahují podle spolehlivých údajů 25 až 50 tis.h, při velmi uspokojivém podání barev.

Obr. 1 Úspora při náhradě žárovky 60 W zářivkou 14 W

Obr. 2 Úspora při náhradě žárovky 60 W LED zdrojem 12 W

Z obr.1 a 2 lze stanovit možné úspory celkových nákladů na osvětlení při přímé náhradě žárovky 60 W s cenou
10 Kč v existujícím svítidle kompaktní zářivkou 14 W (obr.1) anebo LED zdrojem 12 W (obr.2), přičemž oba
náhradní zdroje mají světelný tok vyšší než u žárovky. Do výpočtu vstupuje pořizovací cena osmi resp. 25
obyčejných žárovek v souladu s životem náhradního zdroje. V ekonomických propočtech byly zvoleny velmi
kvalitní zdroje (život kompaktní zářivky 8000 h, LED zdroje 25 000 h) , jejichž ceny (300 Kč u kompaktní zářivky
resp.700 Kč u LED zdroje) jsou znatelně vyšší než průměrně dosahované v obchodě. I za těchto podmínek lze
konstatovat, že po počáteční investici za nový světelný zdroj se úspory projeví v případě kompaktní zářivky již po
dožití první žárovky, u LED zdrojů po dožití prvních 2-3 žárovek. V případě použití zdrojů s delším životem a při
vyšší ceně elektrické energie (ve výpočtu byly použity ceny 3 až 5 Kč/kWh) budou přínosy ještě příznivější.
Vzhledem k tomu, že v domácnostech se dosud používá více než jedna žárovka, je potenciál dosažení možných
úspor velice významný, dokonce takový, že lze z úspor nejen financovat nové zdroje, ale i nová svítidla, v nichž
lze používat podstatně širší sortiment dalších úsporných světelných zdrojů.
Mám-li tedy odpovědět na otázku uvedenou v nadpise, pak na základě výše uvedeného mohu
pouze konstatovat, že považuji vyloučení obyčejných žárovek nejen účelným, ale i nutným a to i přesto, že v řadě
případů se může jednat o větší počáteční investici, že v domácnostech se mohou vyskytovat místnosti s velmi
malým počtem provozních hodin ročně, kam se poměrně velká investice nevyplatí atd. Je to jistě i výzva
výrobcům světelných zdrojů, aby se na takové případy zaměřili a přišli s levnější úspornou variantou. Považujte
proto prosím tento můj příspěvek jako slovo do diskuse k této aktuální problematice.
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Specifika světelně technických výpočtů pro LED svítidla
Ing, Tomáš Maixner, Siteco Lighting, s.r.o.
Ani nevím, jak vznikl nápad, abych pohovořil na téma světelně technických kalkulů pro LED svítidla.
Jako by bylo světlo vystupující ze svítidel se světelnými diodami nějak zásadně jiné, než to, které vychází ze
svítidel s doposud obvyklými světelnými zdroji (klasickými).
Opravdu v zásadě žádný rozdíl není. Liší se vzájemně spektrem, barevnou teplotou a barevným
podáním. Ale o tom se již na půdě SRVO již několikrát hovořilo. Z uvedených vlastností se nejvíce přetřásá „bílé
světlo“ a pupillumeny. Lepší vnímání bílého světla, ovšem jen při malých jasech, není důvodem pro snížení hladin
osvětlenosti či jasu. Jen připomenu (protože opakování je matkou moudrosti), závěr příspěvku [1], kde se praví:
„Ačkoliv moderní LED světelné zdroje jsou z hlediska mezopického vnímání účinnější, není možné snižovat
hladiny jasů a osvětleností na komunikacích s ohledem na bezpečnost provozu na komunikacích a to z důvodu,
že neumíme přesně stanovit adaptační jas (foveální vidění-čípky, periferní vidění-tyčinky). Za zcela
neprobádanou oblast lze rovněž považovat chování oka v jeho dynamickém režimu – časové změny adaptačních
jasů, kterými prochází např. řidič motorového vozidla při jízdě.“
Ale přece existují některá specifika. Nebo lépe řečeno, ve výpočtech soustav se objevují některé… jak to
nazvat? Nesprávné volby v zadání. Zda k nim dochází omylem, neznalostí nebo úmyslně nebudu rozebírat. Žel,
to poslední – úmysl – není rozhodně vzácný.
Začal bych volbou udržovacího činitele. Tvrzení podomních prodavačů (ale i doposud seriózních
prodejců) LED, že jsou svítidla se světelnými diodami jsou bezúdržbová patří samozřejmě do žánru sci-fi.

Činitel znečištění svítidel
Svítidla pro světelné diody se vyrábí stejně jako klasická (v tom lepším případě, často se bastlí v dílně
obecního zámečníka). Mají určitý stupeň krytí optické části. A (opět připomenu, nezapomeňte na matku) mezi
tímto „utěsněním“ svítidla a mírou jeho znečištění existuje vazba. Ve změně Z1 normy ČSN EN 13201-2 [2] je
uvedena tabulka vycházející z materiálů CIE:
Tabulka 1 – Činitel znečištění svítidel Zs
Stupeň krytí
optické části
svítidla

Interval čištení (roky)

Znečištění
ovzduší

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

malé
střední
velké
malé
střední
velké
malé
střední
velké

0,82
0,62
0,53
0,92
0,90
0,89
0,93
0,92
0,91

0,80
0,58
0,48
0,91
0,88
0,87
0,92
0,91
0,90

0,79
0,56
0,45
0,90
0,86
0,84
0,91
0,89
0,88

0,78
0,54
0,43
0,89
0,84
0,80
0,90
0,88
0,85

0,78
0,53
0,42
0,88
0,82
0,76
0,90
0,87
0,83

IP 2×

IP 5×

IP 6×

Ta samozřejmě platí i pro LED svítidla. Pokud takové svítidlo má krytí IP5× a bude se čistit v intervalu 2
let, tak při středním znečištění ovzduší bude velikost činitele znečištění svítidla v nejlepším případě 0,86. Praxe je
však často taková, že se svítidla čistí při výměně výbojky, kdy se hadrem otře svítidlo. Tedy zhruba po čtyřech
letech (Zz<0,82). Protože u řady svítidel LED se musí vyměnit celé svítidlo, nebo blok s diodami (a optikou), pak
se skutečně nebude provádět údržba – pokud bych ji omezil jen na čištění. Pokud bude svítidlo LED zvlášť
životaschopné, může k výměně dojít třeba až za 9 let. Jak bude v té době zaneseno nečistotami, to tabulka
neříká. Lze extrapolovat a odhadnout, že to pro IP5× a střední znečištění ovzduší bude asi 0,78… budu optimista
a řeknu 0,8.

Činitel stárnutí světelných zdrojů
Samozřejmě, že i světelné diody podléhají vlivům času. S dobou provozu klesá světelný tok. Jak, to je
do jisté míry nejisté. Ještě nejsou tak dlouhá měření, která by tento pokles prokázala. Jde tedy o teoretická čísla.
Dlužno podotknout, že se lze na ně do značné míry spolehnout. U předních výrobců je předpoklad, že konečná
hodnota činitele stárnutí LED poslední generace nebude menší než 0,8. Záleží také především na teplotě diody.
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Obr. 1 – pokles světelného toku v závislosti na čase a teplotě u renomovaných výrobců ([3])
U méně kvalitních výrobků to bude o poznání horší. V [3] jsou uvedeny výsledky měření závislosti
světelného toku na čase u dvou různých výrobců:

Obr. 2 – pokles světelného toku v závislosti na čase a teplotě u renomovaných a druhořadých výrobců [3]
Je zjevné, že LED od „noname“ výrobce jsou pro praktické aplikace naprosto nevhodné, pokles
světelného toku nejméně o 30% nastává po roce provozu v soustavách VO.
Ve výpočtu se samozřejmě stárnutí nemůže zanedbat. Pokud jsou ve svítidle diody poslední generace a
renomovaných výrobců, pak je možné zvolit činitel stárnutí 0,8. Pro méně kvalitní 0,7. „Noname“ pak nedosáhne
ani na tuto hodnotu.

Činitel funkční spolehlivosti světelných zdrojů
S touto složkou, která se podílí na konečné velikosti udržovacího činitele, se ve výpočtech VO obvykle
nepočítá. Důvod je nasnadě. Pokud nečekaně dojde k výpadku výbojky, pak se samozřejmě v co nejkratší možné
době vymění. Jeden nesvítící stožár v řadě je pochopitelně nepřípustný. Ovšem v případě svítidel LED, která
obsahují obvykle desítky i stovky diod, se jedna vyhořelá prakticky nepozná.
Připomenu (již zase ta matka) co to je střední doba života světelného zdroje. Je to doba provozu, kdy
z určitého vzorku, pokud možno co největšího, svítí právě polovina všech světelných zdrojů. Tuto skutečnost je
mít na mysli, když se hovoří o tom, že LED mají život třeba 50 000 hodin. V té chvíli bude (statisticky)
provozuschopná polovina světelných zdrojů. Charakter stárnutí, resp „vymírání“ je následující: Na počátku rychle
„odjede“ malé procento zdrojů (to lze značně omezit výběrem ve výrobě). Pak je stav stabilní a zhruba ve 2/3
jmenovitého života začnou zhruba lineárně vyhasínat jednotlivé světelné zdroje. Vzhledem na linearitu je jasné,
že k nule se počet svítících zdrojů přiblíží ve 4/3 střední doby života. Pak bude v provozu ještě malé procento,
které může být životaschopné i několikanásobek deklarovaného života. Taková byla například jedna rtuťová
výbojka v Plzni, která, pokud jsem ji ještě měl možnost sledovat, svítila dvacátý rok – tedy přes 80 tisíc hodin.
Naopak na prvním pilotním projektu v Praze bylo již při prvním měření zaznamenáno několik nesvíticích diod,
tedy po cca 2000 hodinách provozu.
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Jak s činitelem funkční spolehlivosti nakládat? Předpokládat, že bude někdo ochoten financovat
soustavu navrženou na střední dobu života – tedy zmfz = 0,5 je nesmysl. Zatajení této skutečnosti je podvod.
Prakticky existuje jen jedno řešení – aby výrobce vlastních čipů uvedl křivky mortality a světelného toku.
Pak je možné najít optimální dobu tzv. servisní doby života. Ta je v současnosti u klasických světelných zdrojů
uváděna jako doba, kdy je provozuschopných 90% světelných zdrojů. Pro LED to bude patrně jiné číslo. Jiné pro
kvalitní výrobky, jiné pro druhou ligu, jiné pro okresní přebor.
Předkládám, spíše k diskusi, návrh, počítat pro potřeby návrhu osvětlovacích soustav se současným
pravidlem pro servisní dobu. To znamená uvažovat zmfz = 0,9. Je to ale patrně příliš optimistický náhled na
realitu.

Výpočtová hodnota udržovacího činitele
Udržovací činitel se součinem dílčích činitelů. Vezmu-li v potaz ty nejpříhodnější, tak mohu za činitel
znečištění svítidel vzít případ krytí IP6× a vzorné čištění jednou za dva roky v průměrném prostředí. Tedy zs =
0,89. Budu předpokládat kvalitní diody, tedy činitel stárnutí světelného zdroje zz = 0,8 a konečně činitel funkční
spolehlivosti zmfz = 0,9. Potom je výpočtová hodnota zz = 0,89×0,8×0,9 = 0,64.
Jen pro porovnání, za stejných podmínek vysokotlaká sodíková výbojka: zs = 0,89; zz = 0,90 ([3]) a zmfz
= 1. Potom je výpočtová hodnota zz = 0,89×0,90×1 = 0,80.

Nejen udržovací činitel
Uvedl jsem jen náznak problematiky výpočtů osvětlovacích soustav se světelnými diodami. Platí obecně,
nejen pro oblast venkovních osvětlovacích soustav, ale i pro interiéry. V interiérech bude situace pro LED ještě
méně příznivá v případě porovnání s moderními zářivkami. Ty totiž mají činitel stárnutí pouhých 0,95.
Žel, udržovací činitel je v drtivém množství případů, které jsem měl možnost vidět, nadhodnocen. Někdy
až nehorázně. Vysoký činitel údržby snižuje potřebný počet svítidel nebo jejich příkon. Je to zcela běžnou praxí
nejen ve VO – LED 30W nahrazující vysokotlaké sodíkové výbojky 70W nejsou v portfoliu podvodných prodejců
žádnou vzácností.
Ostatně jsou i jiné cesty, kterými se ubírají podvodní prodejci, Je to například změna zatřídění
komunikace do nižší třídy osvětlení, obvykle z třídy ME/CE do třídy S.
Nezanedbatelné jsou i dvě významné závislosti světelných diod. S rostoucí barevnou teplotou roste také
měrný výkon LED. Roste také s poklesem indexu barevného podání. Proto neseriózní prodavači nabízejí LED
svítidla s diodami o co nejvyšší barevné teplotě a mizerném barevném podání. Vysoká barevná teplota není
nejvhodnější, protože tu si člověk spojuje s vysokými intenzitami osvětlení, jaké na ulici rozhodně nejsou. Nejsou
obvyklé ani v interiéru. U indexu barevného podání to není tak kritické, ostatně doposud bez větších problému
přijímané vysokotlaké sodíkové výbojky mají Ra 20÷26. Vysoké barevné podání však ocení pozorovatel ve
společenských prostorách, nákupních centrech, na náměstích, v parcích a podobně.
A pro nevěřící: Opakuji, jsem příznivec nových směrů, vítám techniku LED. Ale nesmí se pokrok
přeceňovat, nesmí se v zájmu co nejvyšších „úspor“ navrhovat poddimenzované soustavy.

Literatura:
[1] Sokanský a kol., Snižovat hladiny jasů při použití světelných zdrojů s vysokou teplotou chromatičnosti (LED)
ve VO či nikoliv?, Zpravodaj SRVO 2011
[2] ČSN EN 13201-2 Změna 71
[3] Černoch J., LED – fakta a mýty, Sborník „Cesty světla“ – Ampér 2012
[4] Maixner T., Bludné cesty veřejného osvětlení, Zpravodaj SRVO 2011
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Dotační programy na obnovu a rekonstrukci veřejného osvětlení
Zdeněk Hasoň, VO REVITAL, s.r.o. / EKIS MPO ČR, Boskovice
V oblasti revitalizace – oprav a rekonstrukcí – veřejného osvětlení se velmi často setkáváme
s problémem, se kterým se potýkají jednotlivé municipality v České republice, a sice s jejich zafinancováním.
Čili města a obce řeší problém stejný, jako všechna naše odvětví veřejné správy a tím je obecně vžitý
pojem nedostatku peněz.
Stav veřejného osvětlení v naší zemi je ve stavu, jež nelze nazvat jinak než nevhodný a koncepčně
zastaralý. Poměrně velká většina investorů – zodpovědných zástupců měst a obcí – se snaží svou situaci řešit
jak se dá a hlavně – rychle, levně a bez zásadních finančních a koncepčních kroků. Chápou stávající nedostatky
na technickém stavu VO jen jako dočasný problém, který se „nějak“ vyřeší a na správci sítě VO je pak, aby dal
vše do pořádku. Tedy do provozuschopného stavu, aby bylo možno problém odsunout na později – nejlépe
neurčito.
Chápání soustavy veřejného osvětlení jako technologického celku se svou vlastní provozní ( a účetní )
hodnotou je ne dost častým jevem.
Proto některé investice, které byly již částečně na území ČR provedeny, nemají očekávaný efekt
trvalého vyřešení problému a vyžadují si stále nové a nové zásahy do soustavy.
My zde chceme a budeme hovořit o těch, kteří sice chtějí začít nebo začali s revitalizací VO, ale nejsou
si jisti, zda první kroky, které pro řešení problému učinili jsou správné a z dlouhodobého hlediska relevantní.
Správný návrh veřejného osvětlení respektuje poslání podpory bezpečnosti pěších, dopravy a
bezpečnosti osob a majetku a současně zaručuje maximální efektivitu provozu osvětlovací soustavy a současně
musí respektovat všechna ustanovení obecně platných norem a předpisů platných pro elektrické zařízení, jímž
právě soustava veřejného osvětlení je z hlediska provozní bezpečnosti, především.
Rozumný investor by měl postupovat tak, že jako první krok by si měl nechat zpracovat pasport
stávajícího technického zařízení veřejného osvětlení a na jeho základě zhodnotit technický stav zařízení a
navrhnout koncepci obnovy a vlastní rekonstrukci (výměnu zdrojů, svítidel, stožárů, světelných míst, napájecích
rozvodnic a pod.).
Ideální je zpracování Energetického auditu VO, který zpracovává autorizovaný energetický auditor ve
spolupráci s projektantem – světelným technikem a to takovým, který má s navrhováním energeticky efektivních
osvětlovacích soustav zkušenosti.
Je-li tedy investor srozuměn se všemi možnostmi, které mu dnešní trh, při řešení revitalizace veřejného
osvětlení, nabízí a rozhodne se pro fundovaného zpracovatele zadání na technické podmínky, nastává právě
výše uvedený problém a tím je finanční pokrytí investice.
Je možno konstatovat, že dnešní možnosti financování revitalizace veřejného osvětlení jsou rozděleny
do několika základních směrů :

1. PŘÍMÁ - POLOŽKOVÁ FORMA FINANCOVÁNÍ
- VO je v majetku města, energii, provoz a údržbu hradí město ze svých prostředků.
Město bude provádět kontrolu stavu VO v majetku města a objednávat jednotlivé práce spojené s jeho
provozem výhradně u dodavatele, vzešlého z tohoto výběrového řízení včetně provádění revizí el. zařízení
v pravidelných intervalech položkovou formou.
CENA se stanovuje vždy na jednotlivé položky prací ve výši dle nabídky výběrového řízení.
FINANCOVÁNÍ probíhá z přímých prostředků města a je rozmělněno do dlouhodobého horizontu.
Hrozí nejednotnost koncepce, která se právě může měnit s časem.
Nastává také problém s technologickým vývojem a tím nejednotností technické úrovně jednotlivých etap.

2. PAUŠÁLNÍ FORMA FINANCOVÁNÍ
- VO je v majetku města, energii, provoz a údržbu hradí město ze svých prostředků.
Dodavatel – provozovatel bude provádět kontrolu stavu VO v majetku města a provádět jednotlivé práce
spojené s jeho provozem a údržbou, vzešlého z tohoto výběrového řízení včetně provádění revizí el. zařízení
v pravidelných intervalech . Předmětem bývá obvyklá údržba – např. nátěry, výměny světelných zdrojů, čištění
svítidel, čištění spojů, běžné opravy kabel. vedení apod.
Město bude provádět kontrolu stavu VO v majetku města a prováděných prací. Investiční akce a
generální opravy bude město u dodavatele – provozovatele.
CENA za údržbu za stanovené období se stanovuje PAUŠÁLNÍ ČÁSTKOU
a u výkonů, které objednává obec nad rámec běžné údržby se stanovuje vždy na jednotlivé položky
prací ve výši dle nabídky výběrového řízení.
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Jako u předešlého případu FINANCOVÁNÍ probíhá s přímých prostředků města a je rozmělněno do
dlouhodobého horizontu.
Hrozí nejednotnost koncepce, která se právě může měnit s časem.
Nastává také problém s technologickým vývojem a tím nejednotností technické úrovně jednotlivých etap.

3. FORMA FINANCOVÁNÍ POMOCÍ PŘENESENÉ SPRÁVY VO
- VO je v majetku města, provozovateli je hrazena pevná roční částka a provozovatel VO převezme do
nájmu a energii, provoz a údržbu hradí ze svých prostředků.
FORMA PŘENESENÉ SPRÁVY VO
zahrnuje zajištění správce veřejného osvětlení tak, aby byl
zajištěn provoz a údržba veřejného osvětlení vůči třetím osobám a vůči požadavkům státní správy na bezpečnost
provozu zařízení / např. požadavky ČSN na osvětlenost / bez potřeby zatěžovat touto činností obec, přičemž
celé technologické zařízení VO zůstává majetkem obce.
Výkon přenesené správy zahrnuje :
♦

nákup a řízení spotřeby elektrické energie

( sjednání smluv s dodavateli el. energie, snížení paušálních plateb )
♦

provozování a údržbu sítí – rozvodů veřejného osvětlení

tj. kontrola kvality použitého materiálu, optimalizace světelného výkonu svítidel, osvětlení v souladu
s požadavky ČSN, jednání s třetími osobami ( vyřizování sporů a problémů spojených s VO, např. řešení
škodních událostí ), úspory provozních nákladů provedením optimalizace osvětlení
♦

plánování a realizaci investic

zajištění dokumentace VO v souladu s požadavky ČSN, rozbor stávajícího stavu hospodárnosti provozu
VO a určení strategie rozvoje, zpracování finančního propočtu nákladů, realizaci a kontrolu prací
♦

financování oprav

účelné hospodaření finančních prostředků na provoz VO tak, aby mohly být použity na opravy a rozvoj,
reinvestování finančních prostředků získaných za úspory el. energie, vyhledávání a zajištění financí
z dotačních popř. jiných zdrojů
♦

financování revitalizace, tj.

Obec bude provádět kontrolu stavu VO a prováděných prací vč. DODRŽOVÁNÍ technologického
standardu a jejich nedodržení vede ke zrušení smlouvy. Investiční akce a generální opravy VO bude pro obec
provádět provozovatel.
CENA za údržbu za stanovené období se stanovuje PAUŠÁLNÍ ČÁSTKOU, kterou hradí obec - investor
Tato forma financování je velmi náročná na prvotní část – a tou je pečlivý výběr správce soustavy VO a na jeho
finanční podmínky z hlediska dlouhodobého financování.
Náklady pak přímo hradí město ze svých prostředků, avšak v delším časovém úseku.
Výhodou, při správně nastavené technické úrovni revitalizace, je okamžité řešení krizového popř.
havarijního stavu VO a jeho uvedení do souladu s platnými normami a předpisy za dnešní ceny materiálu a
služeb
a provedení efektivity energetické náročnosti osvětlovací soustavy okamžitě s možností okamžitého
generování provozních úspor na splácení celkových finančních nákladů.
Nevýhodou může být právě „cena peněz“ poskytnutých třetí osobou na zafinancování revitalizace.
Další možnost ZAJIŠTĚNÍ FINANČNÍHO ZDROJE nákladů na rekonstrukci z veřejných prostředků
zahrnuje v případě nedostatečných vlastních finančních zdrojích možnost vyhledání zdrojů formou:
•

komunální půjčky

•

splátkového režimu - contracting

•

leasingových splátek

•

dotací z fondů ČR
Formy komunální půjčky jsou obecně známy a v dnešní situaci je k nim přistupováno jen s maximální
opatrností. Vyžadují jednoznačně perfektní přípravu technické úrovně revitalizace s pečlivou finanční analýzou
splátkového režimu a velmi dobrý raiting .
Pro Formy splátkového režimu – contracting, platí v zásadě podobné podmínky, jako pro
zafinancování pomocí přenesené správy. Zde však jednoznačně platí, že splátky poskytnutých finančních
prostředků musí být hrazeny z provozních úspor, generovaných souborem úsporných opatření, definovaných již
při zadání investice.
Zde hrozí nebezpečí podhodnocení technických standardů uplatněných při revitalizaci právě pro zajištění
dostatečné návratnosti. Čili zjednodušeně řečeno – finanční návratnost je upřednostňována na úkor technické
kvality a dlouhodobé spolehlivosti. Jsou volena jednoduchá a technicky nenáročná řešení ( byť by byla dodržena
zásadní ustanovení technických norem a předpisů).
Pro formu leasingových splátek platí v zásadě totéž, co v předešlém případě.

24

ZPRAVODAJ SRVO 2012
Pro formu financování / lépe řečeno spolufinancování / z fondů ČR
platí obecně zavedené postupy a nároky, které jsou na žadatele o dotaci kladeny a ne vždy si je jeho
zástupce uvědomuje – především je to základní ustanovení, že musí být respektovány všechny platné předpisy a
normy ( tzn. včetně ČSN EN ). Proto je také zde kladen velký důraz na technickou úroveň přípravy, prováděné
zásadně za pomocí odborníka – specialisty na řešení právě této problematiky.
Oblasti státní pomoci při spolufinancování byly prozatím z několika základních zdrojů:
•

krajské zdroje

•

státní zdroje

•

evropské zdroje
Krajské zdroje bylo možno prozatím čerpat po předložení technicky odborně zpracované dokumentace
z fondů rozvoje a regionálních operačních fondů. Tyto programy jsou vyhlašovány průběžně zhruba 2 x ročně a
ve výhodě je žadatel, který je připraven předložit svoje požadavky s dostatečným předstihem. Každý dotační titul
má pochopitelně pro dané období předem stanovenou výši finančních prostředků.

STRUKTURÁLNÍ FONDY
Regionální operační programy – obecně lze říci, že projekt zaměřený pouze na rekonstrukci či výstavbu
nového veřejného osvětlení není možné financovat z žádného programu. Nicméně pokud to bude součástí
většího programu (např. rekonstrukce náměstí) bude možné čerpat dotaci i na veřejné osvětlení.

KRAJSKÉ DOTAČNÍ TITULY
Obecně je nejideálnější financovat veřejné osvětlení z programu Obnovy venkova a jeho variant. Pro
lepší přehled uvádíme aktuálně ověřený stav v jednotlivých krajích.

Středočeský kraj
V rámci programu FROM je možné financovat obnovu či výstavbu veřejného osvětlení (demontáž
a montáž sloupů a osvětlovacích těles, výkopové a zemní práce, nákup a pokládka kabelů, rozvaděče veřejného
osvětlení). V obcích do 5 000 obyvatel může být dotace projektu v rozmezí 0,5 mil. – 10 mil. Kč. V případě obce
do 2000 obyvatel dotace může být rozmezí 50 tis. – 0,5 mil. Kč. Maximální procentuální výše dotace je u obou
případů 95 %.
Moravskoslezský kraj
V rámci výzvy Podpory obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje bude vyhlášena i pro
následující rok. Vyhlášena bude koncem roku. V loňském roce byla minimální výše dotace 200 tis. Kč, maximální
pak 500 tis. Kč. Maximální výše dotace byla 60 %.
Královéhradecký kraj
Na projekty týkající se veřejného osvětlení je možné využít Program obnovy venkova
Královéhradeckého kraje. Každoročně je na něj vyčleňována částka 45 mil. Kč, přičemž žádosti obvykle
trojnásobně přesáhnou tuto částku. Program je určen pro obce s méně než 2000 obyvateli. Minimální výše dotace
činí 50 000 Kč, maximální 600 000 Kč. Podíl dotace na celkových nákladech akce nesmí převýšit 50 %.
Termín pro předkládání žádostí o dotace z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje je
stanoven od 1. 11. 2010 do 15. 12. 2011.
Pardubický kraj
Žádat v rámci tohoto programu bylo možné na rekonstrukci a obnovu veřejného osvětlení v tomto kraji
získat 50% dotaci a žadatelem může být obec do 2000 obyvatel. Výše dotace může být maximálně 1 mil. Kč v
běžném roce.
Příjem žádosti do programu obnovy venkova pro rok 2011 bude pravděpodobně v září ukončen.
Olomoucký kraj.
Obce do 2000 obyvatel mohou žádat na v rámci Programu obnovy venkova žádat mimo jiné na dotace
týkající se projektů veřejného osvětlení. V tomto roce bylo rozděleno celkem 40 mil Kč. Výše dotace byla 50 tis. –
500 tis. Kč, a maximální výše podpory byla 60 %.
Karlovarský kraj.
V rámci programu obnovy venkova může obec do 2000 obyvatel žádat na opravu a výstavba veřejného
osvětlení. V tuto chvíli se připravují nová pravidla, která budou vyvěšena v polovině prosince, žádosti na tento rok
bylo možné předkládat do 28. 2. 2011. Na program bude alokováno cca 21 mil. Kč. Z minulého roku byly
nastaveny tyto limity: maximálně bylo možné získat 50% dotaci.
Minimální výše dotace byla pro rok 2011 stanovena na 25 tis. Kč, maximální stanovena nebyla.
Liberecký kraj.
Na samém začátku příštího roku plánuje kraj vyhlásit výzvy do programu obnovy venkova. Alokováno
bude cca 10 mil. Kč. Žádat mohou obce s méně než 2000 obyvateli. Výše a maximální míra dotace se liší dle
počtu obyvatel v obci. (Obce do 300 obyvatel - maximálně 80 % celkových uznatelných nákladů akce, maximálně
však 500 000,- Kč; obce do 1000 obyvatel – maximálně 65 % celkových uznatelných nákladů akce, maximálně
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však 400 000,- Kč; obce do 2 000 obyvatel – maximálně 50 % celkových uznatelných nákladů akce, maximálně
však 400 000,- Kč)
Zlínský kraj
Podprogram obnovy venkova bude takřka jistě opětovně vyhlášen, nicméně už teď je jisté, že objem
finančních prostředků bude na příští rok nižší. V loňském roce alokace na podprogram byla 32 mil. Kč. Více
informací bude možné získat nejdříve v prosinci, po schválení rozpočtu na nový rok. V loňském roce byla
minimální výše podpory na projekty týkající se veřejného osvětlení 50 tis. Kč maximální pak 1 mil. Kč. Míra
podpory je odvislá od velikosti obce. Maximální výše podpory pro obce do 500 obyvatel je 60 %, obce do velikosti
obce do 1000 obyvatel je maximální výše podpory 50 % a obce do 2000 obyvatel 40 %. Obce s více než 2000
obyvateli nemohou do programu podávat žádosti.
Jihočeský kraj
Program Obnovy venkova byl na tento rok vyhlášen. Je pravděpodobné, že bude vyhlášen i příští rok,
bohužel se nám zatím nepodařilo zjistit podrobnější informace. Z programového dokumentu lze zjistit, že na pro
projekty týkající se veřejného osvětlení lze poskytnout dotaci ve výši až 50 % nákladů akce v běžném roce.
Minimální výše dotace je 25 tis. Kč, maximální 200 tis. Kč. Počet obyvatel žádající obce musí být maximální 2000.
Dotaci je možno přiznat i obci do 3 tis. obyvatel pro její místní část.
Ústecký kraj
Program obnovy venkova měl veřejné osvětlení v letošním roce prioritu veřejné osvětlení, bohužel
priorita na příští rok nebyla zatím určena, stejně tak detailní podmínky. Na rok 2011 bylo alokováno cca 20 mil.
Z nastavení programu v loňském roce lze vyčíst toto: velikost projektu byla omezena na 300 tis. Kč. Výše podpory
byla v loňském roce rozdílná dle počtu obyvatel v obci, obce do 500 obyvatel mohli získat až 75 % dotaci, obce
do 1000 obyvatel 65% dotaci a obce nad 1000 obyvatel 40% dotaci. Žádat nemohly obce, které mají více než
2000 obyvatel.
Plzeňský kraj
Program byl vyhlášen v lednu a je předpoklad jeho aktualizace i pro příští období. Dotace se pohybuje
v rozmezí 100 – 500 tis. Kč. V tomto případě může být poskytnutá dotace ve výši max. 60 % celkových nákladů
akce.
Kraj Vysočina
Program obnovy venkova byl již vyhlášen počátkem roku. V loňském roce byl program určen pro obce
s maximálně 1500 obyvateli. Výše dotace se pohybovala dle velikosti obce (obce pod 300 obyvatel – 60 %, obce
do 1500 obyvatel - 50 %). Minimální výše požadované dotace na jednu žádost 30 000 Kč; Maximální výše
požadované dotace na jednu žádost 140 000 Kč;
Garantovaná výše dotace na jednu žádost byla 104 000 Kč.

Státní zdroje
využívají zejména každoročně opakovaně vyhlašovaných programů obnovy, ať již se jedná o Státního
program na úspory energie EFEKT, Programy efektivity nebo Fondu životního prostředí.
Jednotlivé programy se průběžně mění podle společenských potřeb státu a možností dofinancování
prostředků z fondů Evropské unie.
Je třeba, aby potenciální zájemce měl připraveny podklady nutné pro přílohy jednotlivých programů
v případě, že se pro něj stane aktuální.
Je zde také především kladen důraz na ekonomickou efektivitu vynaložených finančních prostředků,
vysokou technickou úroveň a v neposlední řadě také na ekologickou efektivitu prováděných opatření
souvisejících s revitalizací.
U mnoha programů přistupuje spolu s tím také pečlivé roztřídění nákladů na uznatelné a neuznatelné
položky a dlouhodobá udržitelnost projektu – jeho efektivitu a návratnost investic.
Jedním z klasických příkladů je
Státní fond dopravní infrastruktury
V rámci kterého je možné využít podporu projektů úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení
bezpečnosti dopravy a jejích zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Dotaci je
možné čerpat na vypracování projektové dokumentace a realizace. Veřejné osvětlení je možné financovat
z tohoto programu pouze v rámci nasvětlování přechodů. Maximální výše dotace je 80 % (ve výjimečných
případech až 100 %). Nicméně v tuto chvíli není aktuální výzva

Evropské zdroje
jsou zatím využívány pouze okrajově a to přes fondy životního prostředí. Nízká technická úroveň
připravované dokumentace případných zájemců o tyto finanční prostředky a nekoncepčnost dlouhodobého
horizontu technické využitelnosti a rozvoje soustav VO prozatím neposkytla prostředky ani jednomu žadateli.
V kontextu evropského programu obnovy se o tato řešení úspěšně pokusily některé subjekty ( např.
Slovensko, Slovinsko, Irsko ) v programovém bloku „Inteligentní energie pro Evropu“.
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Program Inteligentní energie Evropa - projekty
Cílem programu Inteligent Energy Europe je podporovat trvale udržitelnou výrobu a spotřebu energie a
vyváženě přispívat k dosažení obecných cílů bezpečnosti dodávek energie, konkurenceschopnosti a ochrany
životního prostředí.
V příloze naleznete přehled projektů realizovaných v rámci projektové skupiny SAVE zaměřené na
efektivní využívání energie a skupiny ALTENER zaměřené na podporu obnovitelných zdrojů energie.
V Evropě existuje mnoho nevyužitých příležitostí k úsporám energií a zvýšení využívání obnovitelných
zdrojů energie, avšak podmínky na trhu často brání jejich realizaci v praxi. Program Inteligentní energie — Evropa
(Inteligent Energy Europe — IEE) je nástrojem EU na financování aktivit ke zlepšení těchto podmínek tak, aby se
Evropa stala "inteligentnější" ve využívání energetických zdrojů. Jedná se tedy o zpracování projektů z oblasti
vývoje a aplikace nových technologií, materiálů a postupů. Předmětem podpory nejsou investiční akce.
Druhé kolo programu IEE II bylo zahájeno v roce 2007 jako součást širšího programu EU
Konkurenceschopnost a inovace. Program IEE II pokrývá období 2007 — 2013, je jedním ze tří podprogramů
tohoto rámcového programu a navazuje na předchozí program IEE I (2003—2006).
Program IEE II je řízen Výkonnou agenturou pro konkurenceschopnost a inovace (Executive Agency for
Competitiveness and Innovation — EACI), která kromě řízení projektů financovaných programem rovněž šíří
výsledné poznatky a nejlepší postupy.
Cílem programu Inteligent Energy Europe je podporovat trvale udržitelnou výrobu a spotřebu energie a
vyváženě přispívat k dosažení obecných cílů bezpečnosti dodávek energie, konkurenceschopnosti a ochrany
životního prostředí.
V oblasti energetické účinnosti a kombinovaných zdrojů tepla a elektřiny výrazně přispět ke:
•
•
•
•

zlepšování energetické účinnosti a racionálního využívání energie, zejména ve stavebnictví a průmyslu;
podpoře přípravy legislativních opatření a jejich používání;
snížení energetické náročnosti o 1% ročně, tak aby do r. 2010 bylo dosaženo 2/3 z 18% potenciálu úspor
energie;
snížení emisí CO2 dle závazků z Kjóta;

•

zvýšení podílu kombinované výroby elektřiny a tepla.
Účast na projektech v jednotlivých programech je otevřená libovolné právnické osobě ("právnickou
osobou" se rozumí každý subjekt založený buď podle vnitrostátního práva místa svého vzniku, práva
Společenství nebo mezinárodního práva, která má právní subjektivitu a je způsobilým vlastním jménem k právům
a povinnostem všeho druhu.), veřejné nebo soukromé, žijící a zaregistrovaný na území členských států EU.
Program je rovněž otevřen právnickým osobám z členských států a zemí ESVO/EHP za určitých podmínek,
uvedených v Globálním pracovním programu. Součástí podmínek výzvy je také požadavek na skladbu
řešitelského týmu, jedná se zejména o propojení národních partnerů do společného mezinárodního týmu. Tím se
dosahuje mnohem vyšších synergických efektů, zejména v přínosech pro jednotlivé účastnické země, které takto
participují na projektech, jejichž řešení by bylo s ohledem na dostupnost potřebného množství odborníků a jejich
financování někdy problematické.
V průběhu programového období jsou zveřejňovány dílčí výzvy k předkládání projektů řešících konkrétní
zadání, jejich následné zpracování je kofinancováno z evropských zdrojů. Předložené návrhy projektů jsou
vyhodnocovány stanovenými procedurami.
Úspěšné návrhy jsou podpořeny ve výši:
Granty pro specifické cílové skupiny: do 75% celkových uznatelných nákladů
•

Vytvoření nových energetických agentur: do 75% z celkových uznatelných nákladů

•

Akce se standardizačními úřady: až 95% z celkových uznatelných nákladů

•

Koordinované akce: 100% financování.

•

Financování projektů z evropských zdrojů je v rámci IEE 2007 — 2013 vyšší než v předchozím období a
činí až 75 % oproti předchozím max. 50 %. Zbývající část je nutno zajistit z národních zdrojů.

Podmínky poskytnutí dotace
Dotace může být poskytnuta podnikatelským subjektům (právnickým i fyzickým osobám), neziskovým
organizacím, vysokým školám zřízeným podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (v platném znění),
městům, obcím (také jejich sdružením) a krajům a jimi
zřízeným organizacím, sociálním a zdravotnickým zařízením, zájmovým sdružením (o.p.s., o.s. atd.),
výzkumným organizacím, veřejnoprávním organizacím, sdružením právnických osob.
Přípustný typ žadatele je specifikován u jednotlivých podporovaných aktivit. Žadatel o dotaci musí
vykonávat činnost na území ČR.
Žadatel o dotaci musí mít k datu podání žádosti vypořádány všechny závazky vůči státnímu rozpočtu a
státním fondům republiky, včetně bezdlužnosti vůči zdravotním pojišťovnám.
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Poskytnuté státní prostředky (dotace) musí být vyčerpány v daném rozpočtovém roce, ve smyslu zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (v platném znění). Nevyčerpaná dotace musí být vrácena do státního
rozpočtu nejpozději do 15. února následujícího roku.
Veškerá dokumentace, vztahující se k podpořeným řešením, použité materiály a provedení stavebních
a montážních prací musí odpovídat platným předpisům ČR a platným ČSN.
Do celkových nákladů na realizaci investiční akce lze zahrnout pouze náklady přímo související s
opatřeními včetně projektových prací a nákladů na zpracování energetických auditů ( upřesní vyhlašovatel
dotace )
U investičních akcí nelze započítat náklady na zanedbanou údržbu.
Do podpory z Programu xx nelze obecně zahrnout náklady, které byly zahrnuty do nákladů pro
podporu z jiných veřejných zdrojů.
Žadatel, který je plátcem DPH, nesmí náklady na DPH zahrnout do nákladů hrazených z dotace a v
žádosti o dotaci uvádí kalkulaci celkových nákladů bez DPH.

Čerpání dotací
Čerpání dotace se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (v platném znění).
Dotace bude použita výhradně k úhradě nákladů přímo souvisejících s financováním vybrané akce. Za
dodržení podmínek účelovosti použití dotace a dosažení cílů a parametrů akce odpovídá příjemce dotace.
Dotace se přiděluje vydáním Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce (dále jen
Rozhodnutí). Nedílnou součástí Rozhodnutí jsou Podmínky poskytnutí dotace (dále jen Podmínky), na jejichž
splnění je vázáno definitivní přiznání dotace. Způsobilými náklady jsou náklady související přímo s realizací
projektu. Způsobilými náklady nejsou zejména náklady na opravu (zanedbaná údržba) a náklady spojené se
zajištěním finančních prostředků na realizaci akce nad rámec poskytnuté dotace, např. úhrada nákladů na
uzavření smlouvy o poskytnutí hypotéčního úvěru, poplatky za vedení účtu, ocenění nemovitosti pro vklad
zástavního práva, úhrada právních služeb pro sepsání smlouvy o dílo s dodavateli, kolky týkající se listin
potřebných k doložení žádosti atp.
V případě, že nebude možné dodržet závazné ukazatele a podmínky realizace podpořené akce
(finanční, časové apod.), je příjemce dotace povinen podat na adresu vyhlašovatele písemnou žádost o změnu
Rozhodnutí, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl. Žádost musí obsahovat
specifikaci změn v realizaci podpořené akce, včetně jejich zdůvodnění a návrhu řešení. Vyhlašovatel žádost
posoudí a navrhne další postup.
Pokud vyhlašovatel rozhodne o povolení žádané změny, vydá změnu Rozhodnutí. Tento doklad je pro
příjemce důležitý v případě pozdější kontroly ze strany finančních úřadů.
Účetní doklady, na jejichž základě bude příjemce čerpat dotaci, nesmí být vystaveny před datem
1.1.2011 ( kalend. roku poskytnutí dotace)
Dotace je poskytnuta na účet, který určí příjemce, pokud nebude v Podmínkách stanoveno jinak.

TECHNICKÉ PODMÍNKY ŽÁDOSTI NUTNÉ PRO DOSAŽENÍ DOTACÍ, které byly ve formě
obecného doporučení formulovány v „METODICKÝCH POKYNECH PRO OBNOVU, PROVOZ A
ÚDRŽBU VO“ vydaných MPO ČR v r. 2008
Předpokladem pro efektivní řízení a provoz soustavy veřejného osvětlení je především navržení
takového souboru technických zařízení, které umožní ne jenom jednoduchou formu zapínání a vypínání
osvětlení, ale především variabilní způsob ovládání doby provozu ( regulaci ) v závislosti na intenzitě dopravy ,
denní době a vlastním místě osazení osvětlení.
Zároveň by již měl v dnešní době aktivně sledovat energetické toky soustavy a požadavky na vlastní
údržbu.

Obecné požadavky systému dálkového řízení, dozoru a regulace provozu VO
Jsou definovány osazením
CENTRÁLNÍHO ŘÍDÍCÍHO PULTU RVO - MC / mobil control /
Ovládací a řídící systém soustavy VO města musí zajistit spolehlivé a efektivní zapínání a vypínání
osvětlovací soustavy spolu s možností kontroly elektrických veličin (příkonu), důležitých pro ekonomické
vyhodnocení provozu pomocí dispečerské činnosti.
Dispečerská činnost je velmi důležitá ve městech a při provozování více samostatných souborů - okruhů
VO . Obsahuje:
•

nouzová zapínání a vypínání soustav VO, slavnostního osvětlení

•

kontrolní a revizní činnost soustavy VO

•

operativní odstraňování havarijních poruch

•

obsluhu centrálního dispečinku pro potřeby dozoru spínání a vypínání VO a souvisejících služeb a potřeb
soustavy VO

•

zajištění sumarizace provozních stavů soustavy VO a jejich operativní vyhodnocování s ohledem na
ekonomické hodnocení
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•
řízení odstraňování hlášených poruch a nedostatků
Důvody a výhody regulace veřejného osvětlení
se plně projeví zejména při komplexním řešení rekonstrukce osvětlovací soustavy. Přitom lze, při
dobrém technickém stavu elektrických rozvodných sítí, instalovat systém regulace i do stávajících soustav.
Jedinou podmínkou, některými výrobci a prodejci těchto zařízení úmyslně nebo neúmyslně opomíjenou, je
vhodnost stávajícího osvětlovacího systému jako takového a zejména vhodnost stávajících osvětlovacích zdrojů.
Ne všechny světelné zdroje jsou totiž pro provoz při sníženém napětí vhodné.
U některých přímo výrobce nedoporučuje použití v kombinaci se zařízením na redukci a útlum
provozního napětí.
Svítidla použitá v návrhu úprav musí svou technickou konstrukcí umožňovat následné použití
nadstavbových prvků řízení a regulace osv. soustavy např. doplněním typových homologovaných prvků
individuelní regulace příkonu svítidla.

PROVOZ CENTRÁLNÍHO ŘÍDÍCÍHO PULTU RVO - MC / mobil control /
Centrální řídící pult - mobilní kontrolní systém MCS je technické zařízení, které pomocí soustavy mobilní
komunikace zajišťuje kontakt řídícího operačního centra s jednotlivými lokálními jednotkami – rozvodnicemi RVO
včetně přenosu důležitých vybraných veličin a povelů v obou komunikačních směrech.
Základní modul MCS zahrnuje:
•

Mobilní řídící pult VO – PC pracoviště vč. mobilního komunikačního modulu

•

Software pro mobilní komunikaci ( licence )

•
•

Mobilní komunikační stanici havarijního stavu ( např. MOBILNÍ TELEFON )
Předem určený počet kusů jistícího a ovládacího rozvaděče veřejného osvětlení RVOc vč. mobilního
komunikačního modulu

Obecné požadavky na svítidla
U technických svítidel je již mezi účinností svítidla a činitelem využití daleko užší vazba. Pro svítidla
stejného konstrukčního principu lze předpokládat, že jejich činitel využití bude v konkrétní situaci podobný, a
úměrný účinnosti svítidla. Rozhodující pro energeticky šetrné osvětlovací soustavy VO je volba charakteru svítidla
– tedy volba směru vyzařování světelného toku, který je rozhodující pro velikost činitele využití a samozřejmě v
druhé řadě účinnost svítidla.
Je-li správně zvolen charakter svítidla (tvar křivky svítivosti), pak již je rozhodující účinnost svítidla.
Samozřejmě pokud je se světelným tokem nakládáno správným způsobem.
V zásadě lze předpokládat, že u svítidel pro osvětlování komunikací se nejlepších účinností (činitelů
využití) dosáhne pro produkty, které budou mít vlastnosti popsané v následujícím textu. Jiná svítidla obecně
dosahují účinností nižších. Tak jako jinde, i v tomto případě se vyplatí sázet na kvalitu, protože je rychle návratná.
Hlavní minimální požadavky kladené při výběru odpovídajícího svítidla osazeného v soustavě VO města
a nabídnuté uchazečem - jsou uvedeny v tabulce:
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Křivka svítivosti

elektrická část

- udává se v katalogových listech ( min. 1 : 4,5 h )
- slouží pro výpočet světelných poměrů na komunikaci
- v tabulkové formě je přímo využita výpočetním programem
- osazení dvourežimovým / dvouvýkonovým předřadníkem pro osazení
výbojky 50 / 70 W, 100 / 150
- regulace příkonu svítidla 50 / 70 W, 100 / 150 W
- možnost osazení stmívacím předřadníkem pro snížení příkonu impulsem

Účinnost

doporučena min. 80 – 85 %

druh světelného zdroje

vysokotlaká sodíková výbojka

příkon světelného zdroje

50 - 70 - 100 - 150 - 250 - 400 W

krytí optické části

co nejvyšší, vhodné je IP 65

krytí elektrické části

co nejvyšší, vhodné je IP 65

optický systém

-

vysoce leštěný zrcadlový reflektor ( fazetový )
kryty v antivandalském provedení
kryt – možnost osazení oblý nebo ploché sklo

montáž

možnost osazení přisazeně na stožár nebo na výložník

životnost

minimálně 10 roků

Při navrhování VO se používají přednostně svítidla s vysokotlakými sodíkovými zdroji. Každý návrh musí
být doložen výpočtem hladiny osvětlení a jeho rozložení spolu s určením stupně osvětlení dle zatřídění příslušné
komunikace. Optická a elektrická část svítidla musí mít krytí minimálně IP 65 a světelný tok směrován výhradně
na komunikaci (mimo území památkové zóny a slavnostní osvětlení).
Svítidla obecně použitá pro modernizaci musí splňovat následné požadavky na provedení a technické
vlastnosti :

ZÁKLADNÍ VÝBAVA A VLASTNOSTI SVÍTIDLA :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

třída ochrany II
stupeň ochrany oslnění I ( pro komunikace I. a II. třídy )
krytí: IP 65 v prostoru optické části i v prostoru elektrobloku
možnost uchycení na stožár i výložník
možnost uchycení na Ø dříku 46 - 60 i 76 a výložníku Ø 60
údržba bez použití nářadí
automatické odpojení od el proudu v případě manipulace s elektroblokem
možnost vyjmutí elektrobloku a jeho opravu výměnným způsobem
vysoce leštěný zrcadlový reflektor ( např. fazetový )
kryt optické části: oblý nebo ploché sklo / při stejném designu svítidla
osazení zdroji 50/70 W a 100/150 W v jednom typu ( možnost vnitřního přepojení předřadníku)
poměr mezi výškou stožáru a roztečí stožáru min. 1 : 4,5 pro křivku svítivosti
možnost nastavení směru světelného toku dle šířky ulice v závislosti na poloze svítidla
změnou polohy zdroje nebo optiky příčně i podélně
možnost dovybavení svítidel zapalovačem s odpojovačem
možnost vybavení svítidel zapojením pro redukci příkonu 70/50 W, 150/100 W
místo pro osazení řídícího prvku SS DDR / CERTIFIKOVÁNO VÝROBCEM
DOPORUČUJE SE TAKÉ VARIABILNÍ NASTAVENÍ SVĚTELNÉHO TOKU
pomocí stavitelné optiky svítidla.
- Maximální účinné rozložení světelného toku příčné rovnoměrnosti :
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pozice 1

pozice 2

pozice 3

- COŽ UMOŽŇUJE VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍCH OPĚRNÝCH PRVKŮ – SLOUPŮ V RŮZNÝCH
VZDÁLENOSTECH OD KOMUNIKACE.
- Maximální účinné rozložení světelného toku podélné
rovnoměrnosti:
Rozložení světelného toku bývá určeno především
charakteristikou provozu a zatřídění komunikace do funkční třídy. Je
definováno poměrem mezi roztečí jednotlivých světelných bodů
(obecně sloupů) a výškou jejich osazení. U velmi účinných
osvětlovacích soustav se tento poměr L pohybuje od 4 do 5, u svítidel
schopných soustředit světelný tok do osy ulice je pak L rovno 5 až 6.
To v praxi znamená, že pro svítidla osazená ve výši 8 m lze
navrhnout rozteč 40 až 48 m. Tyto hodnoty jsou, spolu s dodržením
požadované intenzity a rovnoměrnosti, ověřovány výpočtem světelné
soustavy, která je nedílnou součástí každého technického návrhu
osvětlení.

Příklad systému osvětlení:

b = 6 m, a = 35 m, h = 6 m

a / h = 5,8, b / h = 1

ČEHO SE VYVAROVAT, ABYCHOM NEVRACELI DOTACE
Obecně si příjemci státních dotací uvědomují legislativní rámec pro příjem a využití dotačních
prostředků.
Občas se však stává, že po prověření technické, finanční či jiné kázně a porušení ( nevědomé )
dotačních podmínek příjemce vyzván k vrácení části nebo dokonce celé částky poskytnutých státních prostředků.
Příčinou může být nejen technická část – tj. nedodržení ustanovení ČSN, ale také malý důraz kladený na:
Závěrečné vyhodnocení a definitivní přiznání dotace, kdy
1. Příjemce dotace předloží v termínech uvedených v Podmínkách:
a) Závěrečnou zprávu o plnění závazných ukazatelů a podmínek účasti státního rozpočtu
stanovených v Rozhodnutí.
b) Vyúčtování nákladů akce a finančního vypořádání prostředků státního rozpočtu poskytnutých
na financování akce v rozsahu uvedeném v Podmínkách. Náklady musí být doloženy daňovými doklady ve
smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, (v platném znění).
2. Vyhlašovatel zabezpečí kontrolu rozhodných údajů a v případě, že:
a) Zjistí v průběhu nebo po dokončení akce porušení Podmínek účasti státního rozpočtu
uvedených v Rozhodnutí, případně jiné neoprávněné použití prostředků státního rozpočtu, předá zjištění místně
příslušnému finančnímu úřadu jako podnět k zahájení řízení ve věci odvodů za porušení rozpočtové kázně podle
zákona č.280/2009 Sb., daňový řád, (v platném znění).
b) Nezjistí v průběhu nebo po dokončení akce porušení Podmínek účasti státního rozpočtu
uvedených v Rozhodnutí, případně jiné neoprávněné použití prostředků státního rozpočtu, ukončí závěrečné
vyhodnocení vydáním protokolu o definitivním přiznání dotace.

Společná ustanovení
Účelné a hospodárné využití dotace je předmětem kontroly ze strany vyhlašovatele, který je oprávněn
pověřit další právnické i fyzické osoby výkonem činností pro zajištění realizace Státního programu. Těmto
subjektům budou poskytnuty potřebné údaje pro daný účel a budou je považovat za obchodně důvěrné. Tímto
bodem nejsou dotčena práva ostatních kontrolních orgánů.
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Finanční kontrola musí být provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, (v
platném znění).
Příjemce dotace je povinen do doby definitivního přiznání dotace umožnit vyhlašovateli nebo jím
pověřené osobě provádět kontroly související s věcným plněním parametrů obsažených v Rozhodnutí, a to v
technické i ekonomické části.
V případě změny majetkoprávních vztahů je příjemce dotace povinen informovat vyhlašovatele o záměru
provést změnu a vyžádat si jeho písemný souhlas a to před uzavřením smlouvy o převodu. V případě, že tak
příjemce neučiní, jedná se o porušení rozpočtové kázně podle § 14, odst. 3a zákona č. 479/2003 Sb., kterým se
mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, tj. příjemce je povinen
dotaci vrátit.

Dodržování ČSN a jeho nezávaznost
Normy a souvisící legislativa
Zákon č. 22/1997 Sb.
Právní úprava technické normalizace podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky, ve znění zákona č. 71//2000 Sb., dokončuje v oblasti českých technických norem (ČSN) přechod na stav
obvyklý ve státech s tržní ekonomikou, který byl již zahájen dříve platným zákonem č. 142/1991 Sb., o
československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb.
Změny, které nastaly od 1. 9. 1997, lze stručně charakterizovat takto:
•
stát zaručuje tvorbu a vydávání ČSN;
•
tvorbu a vydávání ČSN nezajišťuje orgán státní správy, ale právnická osoba, kterou k tomu pověřilo
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR;
•
není uplatňována úloha neopomenutelného účastníka;
•
ČSN již není možné vydat jako závaznou;
•
dosavadní závaznost ČSN (i jen vybraných článků) se ukončuje k 31. 12. 1999;
•
zavádějí se harmonizované ČSN;
•
stanoví se zákaz rozmnožování a rozšiřování ČSN bez souhlasu pověřené právnické osoby a zákaz
označování jiných dokumentů značkou ČSN, porušení těchto zákazů je postižitelné pokutou;
•
stanoví se rozsah úkolů, které jsou financovány ze státního rozpočtu.
Tyto změny jsou v zákoně upraveny zejména v § 3, 4, 5 a 6.
Poznámka: Novela zákona č. 71/2000 Sb., která nabyla účinnosti 3. 4. 2000, se oblasti technické
normalizace zásadně nedotkla, především byly zpřesněny některé pojmy, jako např. technický předpis, norma,
harmonizovaná norma.
V § 3 zavádí zákon do právního řádu termín „technický předpis“, který je používán dále v textu zákona a
rozumí se jím vždy obecně závazný právní předpis upravující zejména technické požadavky na výrobky, popř.
pravidla pro služby, nebo upravující povinnosti při uvádění výrobků na trh. Zahrnuje též zákony zveřejněné v
minulosti, nařízení vlády a vyhlášky publikované ve Sbírce zákonů, ale i ty, které budou zpracovány v
budoucnosti. Za technický předpis však nejsou považovány technické normy, které nejsou právním předpisem,
ale mohou být s technickým předpisem harmonizovány (tzn., že např. konkretizují obecný technický požadavek
uvedený v technickém předpisu).
V § 4 je definován termín „česká technická norma“ (zkráceně norma), což je dokument schválený
pověřenou právnickou osobou pro opakované nebo stálé použití, vytvořený podle zmíněného zákona, označený
písmenným označením ČSN, jehož vydání bylo oznámeno ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci,
metrologii a státní zkušebnictví. Zakazuje se použití tohoto názvu a stanoveného označení (ČSN) pro jiné
dokumenty. Dále se stanoví, že česká technická norma není obecně závazná.
Poznámka: Přestože závaznost norem byla ukončena k 31. 12. 1999, jsou ČSN od 1. 1. 2000 nadále
platné, avšak jsou obecně nezávazné, tzn., že ČSN mají dobrovolný charakter.
V § 4a) zavádí zákon termín „harmonizovaná česká technická norma“, jehož obsah je převzat z práva
Evropského společenství (ES). Podstatou je to, že právní regulace týkající se výrobků se omezuje na naléhavé
potřeby ochrany života a zdraví osob, majetku, životního prostředí apod. Přitom se vychází z toho, že je účelné
technické požadavky na výrobky stanovovat tak, aby jednoznačné konkrétní požadavky právních předpisů
nevytvářely bariéry technického rozvoje. K technickým, tj. právním předpisům jsou v rámci ES vydávány
harmonizované evropské normy.
V § 4a) odst. 1 je uvedeno, že harmonizovanou normou se může stát pouze ta norma, která přejímá
harmonizovanou evropskou normu.
Přitom je nutné zdůraznit, že harmonizované české technické normy nejsou závazné. Při jejich splnění
se však má za to, že výrobek odpovídá příslušným obecným ustanovením technického předpisu (nařízení vlády
přejímající směrnici ES).

Vymezení postavení ČSN v soustavě předpisů ČR
Novela č. 71/2000 Sb. přinesla nově základ k vymezení postavení ČSN v soustavě předpisů ČR tím, že
výslovně stanoví: „Česká technická norma není obecně závazná.“ Z toho vyplývá, že ČSN nejsou považovány za
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právní předpisy a není stanovena obecná povinnost dodržovat je. To ale neznamená, že taková povinnost může
vyplynout z jiného právního aktu. V praxi nastávají tyto možné případy:
a. Pokyn nadřízeného
V zaměstnaneckých vztazích může vzniknout povinnost řídit se ustanoveními ČSN, jestliže nadřízený
(zaměstnavatel) s těmito ČSN zaměstnance řádně seznámí. Jestliže tomu tak je, je dodržování ČSN
pracovněprávní povinností. To lze odvodit z ustanovení § 273 odst. 1 zákoníku práce, podle kterého jsou
ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i normy.
b. Smlouva
Jestliže mezi účastníky obchodního vztahu založeného smlouvou podle občanského nebo obchodního
zákoníku dojde k ujednání o tom, že např. zboží nebo činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, musí splňovat
požadavky konkrétní ČSN, stává se plnění těchto ČSN právní povinností. Jejich nedodržení způsobuje právní
následky stanovené pro případ nedodržení smlouvy.
c. Rozhodnutí správního orgánu
Povinnost dodržet určitou ČSN může být stanovena v rozhodnutí, které správní orgán vydá na základě zmocnění
uvedeného v zákoně. Jako příklad lze uvést právní úpravu uvedenou v zákoně č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon v § 66 stanoví mimo jiné, že stavební
úřad stavebním povolením zabezpečí stanovenými podmínkami dodržování technických norem. Je-li tedy ve
stavebním povolení stanoveno, že stavba musí splňovat požadavky určitých ČSN, jde o povinnost právní.
Důsledkem nesplnění této povinnosti je to, že stavba nebude kolaudována, a tedy ji nebude možné používat.
d. Právní předpisy
Některé právní předpisy (tj. předpisy publikované ve Sbírce zákonů) určitým způsobem odkazují na
ČSN. Stanoví tak přímo či nepřímo povinnost dodržovat technické normy, ale jen těm subjektům, kterým daný
právní předpis stanoví konkrétní povinnosti. Zpravidla zde např. nejde o povinnost občanů, kteří nejsou
podnikateli.
V některých případech je použitá formulace právního předpisu taková, že je zřejmé, že jde o upozornění
na existenci určité ČSN.
V takových případech zřejmě nejde o stanovení povinnosti tyto ČSN dodržovat.

Příklady:
•

Zákon č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb.: z § 8 uvedeného zákona vyplývá, že za bezpečný
výrobek se považuje ten, který splňuje požadavky ČSN tam, kde nejsou stanoveny právními předpisy. Za
těchto podmínek není dodržení ČSN povinné; důkaz o tom, že ČSN byly dodrženy, je ale důkazem o tom,
že výrobce splnil obecnou povinnost uvádět na trh jen bezpečné výrobky.

•

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 45/1966 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních
podmínek, která v § 24 stanoví mimo jiné, že jsou-li hygienické, popř. jiné zdravotní požadavky stanoveny
v technických normách, musí být dodrženy především tyto normy. Zde je nepochybné, že nedodržení
takových technických norem je porušením povinností stanovených touto vyhláškou.

•

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 137/1998 Sb., o technických požadavcích na výstavbu – v
§ 3 písm. p) je definován pojem „normová hodnota“. Touto normovou hodnotou se má na mysli konkrétní
technický požadavek (např. limitní hodnota, návrhová metoda) obsažený v příslušné ČSN, jehož splnění
se považuje za dodržení příslušného požadavku stanoveného vyhláškou. V těch ustanoveních vyhlášky č.
137/1998 Sb., která se odkazují na normovou hodnotu, je tedy stanovena povinnost dodržet konkrétní
technický parametr, metodu, vzorec atd. z příslušné ČSN.

Dále např. podle § 46a odst. 4 stavebního zákona jsou autorizovaní architekti, inženýři či technici povinni při své
odborné činnosti chránit veřejné zájmy. Je tedy na osobní zodpovědnosti a profesní úrovni těchto autorizovaných osob,
jak budou ČSN v praxi uplatňovat.

Závěr
Nezávaznost (dobrovolnost) ČSN vyplývající ze zákona nevyvolává tak dramatickou změnu, jak se někdy
soudí. Právní řád České republiky obsahuje totiž řadu předpisů, které stanoví přímo či nepřímo povinnost řídit se
technickými normami. Lze proto doporučit, aby všechny podniky ve vlastním zájmu dodržovaly zejména ta
ustanovení ČSN, která se týkají ochrany veřejného zájmu, tj. zájmu na ochraně života, zdraví a bezpečnosti osob
a zvířat, majetku a životního prostředí.
Nynější stav obecné nezávaznosti ČSN se podstatně přiblížil obvyklému stavu ve státech s liberální
ekonomikou, kde se v rostoucí míře uplatňuje pojetí, ve kterém se dodržení nezávazných národních norem
považuje za důkaz souladu s požadavky právního řádu.
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Chyby při osazení stávajících svítidel
Chybné nasvětlení stávajících komunikací
je zapříčiněno zejména dobou vzniku osvětlovací
soustavy v 60. a poč. 70. let 20. století. Tehdejší
koncepce vycházela z dnes již neplatných
technických norem řady ČSN 36 4000 a tehdejších
požadavků na hustotu provozu na komunikacích.
Příklad chybného pojetí osvětlení – únik
světelného toku nad rovinu svítidla ( do horního
poloprostoru )
Proto z dnešního hlediska je nedostatečné jednak rozmístění světelných bodů, jejich výška a světelný
výkon svítidel (svítidla 100 – 150 W s účinností 35 – 50 %).

Příklady stávajícího chybného nasvícení :

Svítidla osazena vysoko

Svítidla osazena nízko s ohledem na druh ulice

Únik světla do prostoru mimo komunikace

Svítidla nízko a se špatnou optikou

Při prováděné úpravě VO spojené s osazováním nových svítidel na stávající opěrné body dochází k řadě
nedostatků, které mají za degradaci snahy po modernizaci osvětlovací soustavy jako celku.
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Jsou to např.:
- špatná volba optiky svítidla – pro komunikaci se
středním dopravním vytížením s osazením na nízké sloupy
nedosvětluje celý prostor komunikace.
-při osazení na parkové sloupy nelze seřídit svítidlo
ani jeho optiku, proto dochází k tzv. podsvětlení
svítidla ( příliš přesvětlena patice sloupu ) a
komunikace je nedostatečně osvětlena
-při osazení na příliš vysoké ocelové sloupy VO l.
Dochází k nasvětlování prostor mimo komunikace a úniku
světelného toku do volného prostoru
(Lze řešit úpravou výšky a úhlu osazení svítidla popř.
seřízením optiky svítidla v případě, že použitá svítidla pro to
jsou uzpůsobena )
- při osazení na ocelové sloupy VO je provedeno osazení na
výložník s velkým úhlem vyložení, který naprosto neodpovídá
světelnému toku nově osazených svítidel. Dochází
k nasvětlování prostor mimo komunikace a úniku světelného
toku do volného prostoru a k oslnění účastníků silničního
provozu – což je pro osvětlování pozemních komunikací
nepřípustné.
Poznámka: Červeně je vyznačen stávající směr
světelného toku ze svítidel osazených na stávající výložník
s vysokým úhlem – světlo uniká do prostoru mimo
komunikace. Žlutě je vyznačena směr maxima světelného
toku, v čb. kopii pravděpodobně málo zřetelné

-při osazení na sadové sloupy a střešníky nelze
seřídit svítidlo ani jeho optiku, proto dochází k tzv. úniku
světelného maxima ( příliš přesvětlena horizontální rovina
svítidla )a komunikace je nedostatečně osvětlena
-při osazení na příliš nízké ocelové sloupy VO .

UKÁZKA NÁVRHU NOVÉHO OSAZENÍ A NASVÍCENÍ KOMUNIKACE VYUŽITÍ MAXIMÁLNÍHO
SVĚTEL.
TOKU nastavením optiky svítidla
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POZNÁMKA :Červeně je vyznačen stávající směr světelného toku ze svítidel osazených na stávající
sloup s nulovým úhlem – světlo neuniká do prostoru mimo komunikace. Žlutě je vyznačena směr maxima
světelného toku – v čb. kopii pravděpodobně málo zřetelné

UKÁZKA
Jako příklady úspěšného spolufinancování projektů obnovy a revitalizace veřejného osvětlení právě za
účasti státu je možno uvést např. ty, na kterých bylo uplatněno právě hledisko energetické návratnosti a
dlouhodobé efektivity nákladů a vysoké technické úrovně řešení již v předprojektové přípravě ve státním
programu EFEKT spravovaným Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a na jejichž přípravě jsme se aktivně
podíleli :
Rekonstrukce VO Boskovice /od r. 1997 dosud
-postupná výměna VO / úspory 40 % - podpořeno státní dotací MPO ČR - EFEKT
Rekonstrukce VO Jičín / od r. 2000
-postupná výměna VO / úspory 46 % - podpořeno státní dotací MPO ČR - EFEKT
Rekonstrukce VO Vysoké Mýto / v l. 2000-2002
-postupná výměna VO / úspory 45 %
Rekonstrukce VO Uherský Brod /od r. 2004 dosud
postupná výměna VO / úspory 30 - 35 % , podpořeno státní dotací MPO ČR
Rekonstrukce VO Čelákovice /od r. 2005 dosud
-postupná výměna VO / úspory 40 - 46 %, podpořeno státní dotací MPO ČR - EFEKT
Rekonstrukce VO Náchod /od r. 2004 dosud
-postupná výměna VO / úspory 40 - 46 %, podpořeno státní dotací MPO ČR
Rekonstrukce VO Královice okr. Slaný / 2002
-postupná výměna VO / úspory 40 - 46 %,
podpořeno státní dotací MPO ČR - EFEKT
Revitalizace VO města Týnec nad Labem
-postupná výměna VO / úspory 40 - 46 %, podpořeno státní dotací ROP SČ kraje
Revitalizace VO obce Starý Hrozenkov
-postupná výměna VO / úspory 30 - 35 % , podpořeno státní dotací z fondů Zlínského kraje
Poznámka : ČEA – Česká energetická agentura byla výkonným orgánem MPO ČR pro uplatňování
programu EFEKT v praxi a měla na starosti kontrolu technické úrovně podaných žádostí o státní podporu
Literatura a odkazy
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Příklad nesprávně navrženého a realizovaného veřejného osvětlení ( realizace 2009/10 )
Příklad nesprávně navrženého VO
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e-mail: zhason@gmail.com

Druhá etapa pilotního projektu LED v Praze na Karlově náměstí a okolí
Ing. Jan Novotný, Eltodo EG
Světelné zdroje LED jsou označovány za zdroje budoucnosti a to budoucnosti velmi blízké. Je tomu tak
hlavně pro jejich vysoký potenciál a značnou rychlost vývoje. LED čipy se stále vyšší účinností jsou na trh
uváděny s periodou mnohdy kratší než půl roku a tak jsou i relativně nová LED svítidla po několika málo letech
technicky zastaralá a tím pádem neschopná konkurovat výrobkům novým. Jak ale tyto nové technologie obstojí
v reálných provozních podmínkách, či kde jsou jejich slabá místa, není prakticky známo.
Co se týče technických parametrů, jsou světelné zdroje LED v případě interiérového osvětlení již dávno
schopny úspěšně konkurovat halogenovým žárovkám či výbojovým zdrojům. Jak je tomu ale v případě veřejného
osvětlení (dále jen VO), kde jsou technické parametry světelných zdrojů LED porovnávány s parametry
vysokotlakých sodíkových výbojek (nejběžnější světelný zdroj VO v ČR)? Při vzájemném porovnání je potřeba
zohlednit také odlišné požadavky na světelně technické parametry v interiérech a ve VO udávané normou.

První etapa pilotního projektu na Andělu
Zjistit, jak si stoji svítidla pro VO se světelnými zdroji LED v porovnání s běžnými (kvalitními) svítidly
využívajícími vysokotlaké sodíkové výbojky, si kladla za cíl první etapa pilotního projektu LED, spuštěná 11.
listopadu 2009 v oblasti Prahy 5 Anděl. Cílem naopak nebylo prokázání ekonomických ani energetických úspor
oproti původním svítidlům. Na základě měření pravidelně prováděných od slavnostního spuštění byly učiněny
zajímavé závěry. Provoz LED svítidel v reálných podmínkách ukázal poměrnou stálost fotometrických veličin
v závislosti na čase. Jako slabé místo této nové technologie se ukázalo elektronické vybavení svítidel, které
vykazovalo značnou teplotní závislost, což zásadním způsobem ovlivňovalo jejich provoz. Výsledky a poznatky z
první etapy pilotního projektu byly důležitou zpětnou vazbou pro výrobce LED svítidel a svou měrou pomohly
v posledních dvou letech zvýšit úroveň této technologie.
Protože se první etapa pilotního projektu LED setkala ze strany výrobců a dodavatelů svítidel
se značným ohlasem, bylo již rok po jejím slavnostním spuštění rozhodnuto o pokračování tohoto pilotního
projektu etapou druhou. Podrobným způsobem byly zmapovány vybrané části hlavního města Prahy, které byly
navrženy jako vhodné oblasti pro druhou etapu. Z celkem 17 navrhovaných lokalit byly do užšího výběru
zařazeny 4 z nich. Po důkladném zvážení bylo ve spolupráci s Magistrátem Hlavního města Prahy a Městské
části Praha 2 rozhodnuto o umístění druhé etapy pilotního projektu do oblasti Karlova náměstí a blízkého okolí.
Tato lokalita je výhodná především pro svou polohu v centru města. Oproti první etapě jsou zde jak soustavy VO
umístěné na stožárech tak soustavy převěsové. Zároveň jsou zde zastoupeny různé druhy komunikací od parků
přes komunikace s nízkou intenzitou dopravy až po hlavni tahy s vysokými požadavky na kvalitu osvětlení.
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Především na těchto komunikacích lze snadno demonstrovat významný technologický posun LED svítidel oproti
etapě první.

Podmínky pro účast ve druhé etapě
Pro účast ve druhé etapě pilotního projektu bylo potřeba splnit množství předem definovaných
požadavků. Nejdůležitější z nich se, stejně jako v první etapě, ukázaly být ty nejtěžší. První z podmínek byla, že
svítidla se světelnými zdroji LED musí být instalována na stávající stožáry VO. Druhou zásadní podmínkou pro
účast v pilotním projektu bylo dodržení světelně technických požadavků platné normy ČSN EN 13 201, dle které
byly všechny komunikace druhé etapy zatřízeny. Rozmístění stožárů VO na uvažovaných komunikacích
vycházelo ze světelně technických výpočtů využívajících svítidla s vysokotlakými sodíkovými výbojkami a
dodržujících požadavky (dnes již neplatné) normy ČSN 36 0410. V mnoha případech bylo tedy obtížné hodnoty
fotometrických veličin požadovaných současnou normou při použití LED svítidel dodržet. Jednak proto, že
požadavky platné normy se v porovnání s požadavky normy staré obecně zvýšily, dále pak proto, že se některé
komunikace vlivem většího dopravního zatížení oproti minulosti dostaly do vyšší třídy osvětlení a požadavky na
fotometrické veličiny tím pádem opět stouply. V mnoha případech se projevil vliv tzv. modrých zón, kdy na
komunikaci z jedné nebo (v případě jednosměrných komunikací) z obou stran stojí parkující vozidla. Z pohledu
světelně technického návrhu osvětlovací soustavy se jednalo o značný problém, protože stožáry VO byly
umístěny až za touto modrou zónou. Světelné středy svítidel tak nebyly umístěny nad osvětlovanou plochou, ale
za ní. Pokud byla v takovém případě navíc osvětlovací soustava jednostranná, byl problém, jak dodržet
požadavky normy, o to větší.
Novou podmínkou, v porovnání s první etapou, byla hodnota celkového příkonu LED svítidla. Ta měla
být nejvýše stejná jako u původního svítidla s vysokotlakou sodíkovou výbojkou. Tím bylo zaručeno, že provozní
náklady po instalaci nových svítidel klesnou. Samotná LED svítidla musela být modulární, tzn. osazena LED
modulem, který je možno jednoduchým způsobem demontovat a vyměnit za jiný, účinnější. Tímto způsobem se
zamezí faktickému zastarávání svítidel. V případě, že se na trhu objeví LED čipy s vyšším měrným výkonem,
není výrobce nucen vyvíjet nové svítidlo, pouze do svítidla původního instaluje nový LED modul, čímž buďto sníží
příkon, při zachování světelného toku nebo zvýši světelný tok při zachování příkonu. Jednoduchým způsobem se
tak zkracuje doba mezi vyvinutím účinnějšího čipu a uvedením LED svítidla s tímto čipem na trh. Zároveň se
tímto řešením snižuji provozní náklady provozovatele soustavy VO, který není nucen kupovat nové svítidlo ani
provozovat původní s nižšími technickými parametry. Místo toho pouze u stávajícího svítidla vymění původní LED
modul za nový.
Protože nebyl znám přesný průběh poklesu světelného toku u jednotlivých LED svítidel během jejich
provozu a platná norma stanovující výpočet udržovacího činitele je přizpůsobena svítidlům s vysokotlakou
sodíkovou výbojkou, byl udržovací činitel pevně stanoven na hodnotu 0,8. Poslední podmínkou nutnou pro účast
v pilotním projektu bylo podrobné popsání fotometrických, elektrických a mechanických veličin LED svítidel a to
včetně popisu termomanagementu, neboli, jak se svítidlo bude chovat při nadlimitních teplotních podmínkách.

Dodavatelé a osvětlované komunikace
Druhá etapa pilotního projektu byla stejně jako první otevřená pro všechny zájemce, kteří splní všechny
výše popsané podmínky. Stejně jako v případě první etapy byl i tentokrát o účast v pilotním projektu ze strany
výrobců a dodavatelů svítidel značný zájem. Dohromady se do pilotního projektu přihlásilo přes 30 společností,
avšak pouze 11 z nich dokázalo všechny výše uvedené podmínky splnit.
V rámci druhé etapy pilotního projektu LED na Karlově náměstí a v blízkém okolí je celkem 15 typy
svítidel od 11 výrobců osvětleno dohromady 13 různých druhů komunikací. Rozmístění jednotlivých výrobců
v rámci etapy ukazuje Obrázek 2. Tabulka 1 popisuje typy a umístění jednotlivých svítidel. Z pohledu požadavků
normy patří k nejsložitějším instalacím kombinovaná osvětlovací soustava na komunikaci na Karlově náměstí
osvětlovaná svítidly Luma a Stela společnosti Indal. Tato komunikace byla v úseku mezi ulicemi Žitná a Ječná
zařazena do kategorie ME2. Požadavek normy na minimální průměrný jas komunikace byl v tomto případě 1,5
2
cd.m , přičemž komunikaci v tomto místě tvoří až tři jízdní pruhy s celkovou šířkou 10 m. Osvětlení je v tomto
úseku tvořeno primárně jednostrannou osvětlovací soustavou 10 m stožárů osazených svítidly Luma. Zároveň je
zde příspěvek od svítidel Stela určených pro osvětlení chodníku na druhé straně této komunikace. Chodník je od
komunikace oddělen nepojížděným tramvajovým tělesem. Další významnou komunikací osvětlenou v rámci této
etapy pilotního projektu LED svítidly je ulice Resslova. V tomto případě se jedná o třídu osvětlení ME3c
s vystřídanou osvětlovací soustavou 10 m stožárů osazených svítidly Solera společnosti MSC. Tato komunikace
je tvořena čtyřmi jízdními pruhy, po dvou v každém jízdním směru s celkovou šířkou 12 m. Obě tyto komunikace
jsou důležitými dopravními tepnami s vysokou intenzitou dopravy.
Celkem bylo v rámci druhé etapy pilotního projektu instalováno 151 kusů LED svítidel, které nahradily
153 kusů svítidel původních. Celkový příkon původních svítidel s vysokotlakými sodíkovými výbojkami činil 15,1
kW. Po výměně za svítidla LED se celkový příkon snížil na 12,3 kW. Celkový pokles příkonu svítidel je tedy cca
18,5 %.

Slavnostní spuštění druhé etapy pilotního projektu
Po splnění všech potřebných podmínek a dodání samotných svítidel začaly přípravy na slavnostní
spuštění. Termín byl ve spolupráci s Magistrátem Hlavního města Prahy a Městskou části Praha 2 stanoven na
14. března 2012. Samotné slavnostní spuštění proběhlo za účasti zástupců Magistrátu Hlavního města Prahy,
výrobců i odborné veřejnosti v atriu Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze.
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Během doby trvání druhé etapy pilotního projektu LED budou na všech komunikacích, kterých se pilotní
projekt týká, průběžně probíhat 2 krát ročně ve spolupráci s Fakultou elektrotechnickou Českého vysokého učení
technického v Praze přesná měření. Cílem těchto měření bude zjišťovat osvětlenosti ve vybraných úsecích a na
základě těchto výsledků stanovit případný pokles světelného toku svítidel v závislosti na čase. Výsledky pak
budou průběžně poskytovány výrobcům a anonymně i odborné veřejnosti.

Obr. 1 První a druhá etapa pilotního projektu LED

Obr. 2 Druhá etapa na Karlově náměstí a v okolí

Obr. 3 Svítidlo Luma společnosti Indal

Obr. 5 Karlovo náměstí –
svítidla Luma a Stela
společnost Indal

Obr. 4 Svítidlo Solera společnosti MSC

Obr. 6 Resslova –
svítidla Solera,
společnost MSCsss

Obr. 7 Gorazdova – svítidla R250,
společnost GE Lighting
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výrobce

svítidlo

komunikace

zatřídění
komunikace

umístění

počet

Artechnic - Schréder

Nano LED Karlovo náměstí park sever

S2

stožár

22

Etna

Argo

Odborů

CE4

převěsové lano

6

Fara

Vela

Václavská

ME4b

výložník

13

Gaash

Venus

Dittrichova

ME4b

výložník

9

GE

R250

Gorazdova

ME4b

výložník

14

Hess

Livorno

Na Moráni

ME4b

výložník

12

Indal

Luma 2

Karlovo náměstí ulice jihozápad

ME3c

výložník

6

Luma 3

Karlovo náměstí ulice severozápad

ME2

výložník

5

Stela

Karlovo náměstí chodník západ

S2

stožár

14

Solera

Náplavní

CE4

převěsové lano

6

Solera

Resslova

ME3c

výložník

20

Phoenix Technology

Apollo

Karlovo náměstí ulice východ

ME4b

výložník

7

Showa

SH LED 01 Na Zbořenci

CE4

převěsové lano

5

SH LED 02 Jenštejnská

ME4b

výložník

3

Indra

ME4b

výložník

9

MSC

Thorn

Trojanova

Tab. 1 Seznam výrobců, svítidel a komunikací druhé etapy pilotního projektu

autor:
Ing. Jan Novotný, Eltodo EG, e-mail novotnyj@eltodo.cz
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PODZIMNÍ TECHNICKÝ SEMINÁŘ SRVO 2012, 15.11.2015, Tychy
Podzimní technický seminář 2012 se tentokrát konal 15.11.2012 ve městě Tychy, v hotelu stejného
jména. Po České a Slovenské republice jsme tentokrát zavítali do Polska a to na popud organizačního garanta
semináře firmě Elstav Lighting s.r.o., která je výhradním zástupcem v ČR pro produkty firmy ROSA.
A právě exkurze do moderního výrobního závodu firmy ROSA byla náplní dopolední části programu
semináře. Po prostorách závodu účastníky provázel majitel firmy Ing. Stanislav Rosa. Zájemci se mohli přímo
v provozu seznámit postupně krok za krokem s celým procesem výroby stořárů nejrůznějších typů a výroby
svítidel. Exkurzi zakončila prohlídka nových prezentačních prostor firmy. Výklad byl tlumočen do češtiny.
Odpolední blok odborných přednášek, sestavený předsednictvem SRVO, který tradičně moderoval
tajemník Společnosti Ing. František Luxa, zahájil p. Jiří Hochman, Siteco úvahou o stavu veřejného osvětlení
v ČR, v níž se zaměřil především na probíhající inovativní změny ve veřejném osvětlení.
SRVO se snaží sledovat, komentovat a odborně posuzovat i novinky uváděné na trh jak renomovanými
firmami, tak nejrůznějšími obchodníky s vidinou rychlého zisku na základě „ukecáníů zákazníků, zejména starostů
menších sídel.. Obchodníci je zpravidla doprovodí mohutnou reklamou, ne vždy se opírající o technická fakta.
Jednou z nich je i využití fotovoltaiky ve veřejném osvětlení. Přednáška Ing. Tomáše Maixnera, SRVO byla na
toto tema. Rozebral v ní technické možnosti současných prvků pro tyto systémy a jejich energetickou využitelnost
a možnost, či spíše nemožnost, jejich použití ve VO.
Je všeobecně známo, že každé svítidlo, uváděné v ČR na trh, musí být certifikováno podle Zákona
71/1997 a podle dalších zákonů a doplňků souladu s Evropskou direktivou. Jaké jsou povinnosti výrobce nebo
prodejce podle těchto předpisů rozebral ve své přednášce pan Václav Davídek, Elektroprogres . Zmínil dále i
požadavky na oprávněné zkušební laboratoře, které se ověřováním svítidel zabývají.
Profesor Karel Sokanský z Vysoké školy báňské, Technické university Ostrava se ve své přednášce
zabýval měřením elektrických parametrů soustav VO, zejména rovnoměrností zatížení v jednotlivých větvích a
vlivu na spotřebu el. energie.
LED zdroje nalézají, či již nalezly, uplatnění v celé řadě aplikací v nejrůznějších oborech osvětlení, ať již
se jedná o interiérové osvětlení, architekturní osvětlení a další. Nejinak je tomu i ve veřejném osvětlení, kde
masově, snad až příliš živelně, nastupuje výroba a nabídka svítidel s LED. LED jsou velice prudce se vyvíjející
zdroj a jejich vývoj a nové trendy sleduje Ing. Jakub Černoch, firma Osvětlení Černoch a seznámil s nimi
posluchače ve svém příspěvku Nové trendy v LED.
I další referát pojednával o výstupu práce na VŠB TU Ostrava, která je jedním z předních pracovišť,
zabývající se problematikou veřejného osvětlení a to z i důležitého momentu, totiž vyhodnocení kvality veřejného
osvětlení. Ing. Petr Závada ve své přednášce hovořil o vyhodnocení VO pomocí jasového analysátoru.
Referáty, které přednášející poskytnou k otisknutí, budou uveřejněny v příštím Zpravodaji SRVO a
budou přístupny na V tomto Zpravodaji jsou uveřejněny přednášky, které přednášející poskytli k otištění.
Byť se seminář konal pro mnohé ve vzdálené lokalitě, na prezenční listině se podepsalo 62 účastníků.
Na závěr odborné části Podzimního technického semináře SRVO 2012 poděkoval Ing. Luxa všem
přednášejícím a všem, kteří se na přípravě semináře podíleli.
Večerní neformální část semináře probíhala v režii sponzorů semináře, společnosti Elstav Lighting a
ROSA v příjemných prostorách stylové restaurace. Večeře i raut byly na vysoké úrovni díky pohostinnosti pana
Ing. Rosy a p. Pavlíky. Účastníci měli možnost navázat bližší kontakty a diskutovat o problémech života až do
pozdních večerních hodin.
Ohlasy účastníků na podzimní seminář byly veskrze pozitivní, zaujala je zejména dobře organizovaná
exkurze a možnost poznat zblízka výrobu.
Mediálními partnery SRVO a tedy i tohoto semináře jsou FCC Public, časopis Světlo a portál www.
Elektrika.cz, kde bude možno sledovat záznam ze semináře.
(redakce, foto Ing. Jana Kotková)

Výrobní závod firmy ROSA, město Tychy

Ing. Stanislaw Roxa a Ing. Kotková na rautu
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Z exkurze:

Největší eloxovna hliníku v Evropě – příprava materiálů
před eloxováním na závěsnou linku

Mezisklad rozpracovaných hliníkových stožárů
před dalšími výrobními operacemi

Část technologického zařízení, z celkem 27
van pro eloxování stožárů do délky 10 m
s možností výběru z 12 barevných odstínů

Unikátní technologie výroby poplastovaných
stožárů s vysokou užitnou hodnotou
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Fotovoltaika ve veřejném osvětlení
Ing. Tomáš Maixner, soudní znalec
Jednou z oblastí, kde se snaží uplatnit fotovoltaika je také veřejné osvětlení. V tomto textu ukáži, že je to
v naprosté většině případů zcela nevhodná aplikace.
Alespoň to platí v našich zeměpisných šířkách, kde je množství slunečního záření pro takové uplatnění
nedostatečný. Na obrázku 1 je mapka České republiky, na které je vidět jak mnoho (přesněji málo) sluneční
2
-2
energie v průměru dopadá na 1 m v jednotlivých koutech republiky. Je to o něco málo víc než 1 MWh.m za rok.
To je číslo na první pohled vysoké. Ovšem, jde o dopadající energii, nikoliv o energii získanou, využitelnou.

2

Obr. 1 – Množství sluneční energie dopadající na plochu 1 m v ČR

Účinnost přeměny energie
V solárním panelu dochází k přeměně slunečního záření na elektrickou energii. To se však děje s velmi
nízkou účinností. Běžně je tato hodnota asi 16%. Velký poprask způsobila v roce 2010 Vyhláška 349/2010
Ministerstva průmyslu a obchodu, která požaduje minimální účinnost 18%. Fotovoltaici se ohradili, že je to velmi
obtížné. Existující sice laboratorní vzorky, které dosahují asi dvojnásobné účinnosti, zatím nejsou (a dlouho
nebudou) využitelné v praxi.
Ale budiž, budu optimista. Budu uvažovat, že účinnost této přeměny je 20%. Zanedbám i to, že účinnost
solárních panelů časem klesá.
Získaná energie se musí v případě veřejného osvětlení ukládat a v noční době odebírat. To jsou opět
procesy, které jsou zatíženy dalšími ztrátami: nabíjení a vybíjení akumulátoru, pokles kapacity vlivem
nedostatečně šetrného procesu nabíjení a vybíjení, přeměna uložené energie na proud napájející svítidlo, ztráty
při poklesu teploty během zimních měsíců … Při velmi optimistickém přístupu bude účinnost popsaného procesu
80%. Ve skutečnosti je mnohem horší.
Z uvedeného vyplývá, že přeměna slunečního svitu v energii přivedenou na svorky svítidla probíhá
účinností 16% (0,2×0,8 = 0,16). Úmyslně jsem toto číslo nadhodnotil, je nereálné, ve skutečnosti bude značně
nižší (sotva 10%). Ale chci předejít případným výhradám stoupenců fotovoltaiky. Zkreslil jsem data v jejich
prospěch.
Jen na okraj: na podzim jsem se zúčastnil fotovoltaické konference s přednáškou podobného obsahu
jako je tento text. Přítomní experti na solární energii přiznali, že mé závěry jsou správné, že skutečnost je o
poznání horší.
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Jak jsem již poznamenal, na území ČR je množství dopadající sluneční energie o něco více než 1
-2
MWh.m za rok. Zase jsem zvolil optimističtější variantu a počítal s lokalitou spíše moravskou s ročním ziskem
-2
1177 kWh.m . Velmi důležité, přesněji řečeno zásadní, je rozložení tohoto zisku v průběhu roku. To je uvedeno
v tabulce 1 ve sloupci A. V následujícím sloupci B je množství elektrické energie přivedené na svorky svítidla.
Tedy údaj zahrnující celkovou účinnost přeměny slunečního záření (16%).
Tabulka 1 – Energetická bilance solárního osvětlení

Měsíc
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
rok

A
(kWh)

B
(kWh)

42
61
98
122
148
138
157
144
108
89
39
31
1177

C
(hodiny)

6,7
9,8
15,7
19,5
23,7
22,1
25,1
23,0
17,3
14,2
6,2
5,0

475
383
360
285
236
199
220
271
324
401
446
493

188,32

4100

D
(W)
14,1
25,5
43,6
68,5
100,3
111,0
114,2
85,0
53,3
35,5
14,0
10,1

2

A – dopadající energie na 1 m ; sklon panelu 40°
B – využitelná energie
C – doba provozu veřejného osvětlení v měsíci
D – nejvýše možný příkon svítidla, resp. průměrný příkon svítidla s případnou regulací
Tabulka je doplněna ještě o další údaje. Ve sloupci C je obvyklá doba provozu soustav veřejného
osvětlení. Je zřejmé, co obsahuje poslední sloupec D. Je to podíl využitelné energie a počtu provozních hodin
(B/C). V prosinci je to 10,1 W. Opět je to číslo lepší reality. Vychází totiž z průměrného množství energie a doby
svícení v měsíci prosinci. Nevychází z minima v měsíci, které nastane v době slunovratu. Optimisticky jsem také
předpokládal, že panely nebudou pokryty sněhem.
Připomenu, že jde o průměrný příkon. Pokud by se provozovalo osvětlení po dobu kratší, než je uvedeno
v tabulce, tak by byl dostatek energie pro svítidlo s vyšším příkonem. O tom později.
K tomu poznámka: Aby osvětlení splňovalo svůj účel, tak musí zajistit množství i kvalitu osvětlení.
V současné době jsou již LED svítidla, která jsou schopna to zajistit. Obvykle však s (byť nepatrně) vyšším
příkonem než klasické světelné zdroje – míním vysokotlaké sodíkové výbojky. Ta nejkvalitnější svítidla se
světelnými diodami se již vyrovnají vysokotlakým sodíkovým výbojkám nižších příkonů. Do 70W poměrně běžně,
pro příkon 100W již jen za určitých okolností, pro výbojky o příkonu 150W vzácně. Vyšší příkony zatím ani
vzácně. V drtivém počtu případů jsou oba typy světelných zdrojů prakticky stejně výkonově náročné. LED svítidla
uspějí na méně náročných pěších komunikacích. Pro ty s nejnižšími požadavky vyhoví LED svítidla s příkonem
okolo 30W. Žel, právě tato okolnost vede nesolidní dodavatele k úmyslnému přetřiďování komunikací to oněch
nenáročných tříd osvětlení (třída S). Je to ohrožování nejen zdraví a majetků ale i životů.

Fotovoltaika a LED svítidla
Pro zmíněná LED svítidla s příkonem 30W však nevypadá situace o nic příznivěji. Pokud by měla být
napájena fotovoltaikou, tak to naráží na řadu problémů, prakticky neřešitelných. Bylo by nutné použít panel o
ploše kolem tří metrů čtverečních… oříškem k rozlousknutí velice odolným by se stala váha, velký odpor vůči
větru, cena panelu, nutné zesílení stožáru, nosné konstrukce…
Prozatím zůstanu u oněch 10,1 W. Při provozu 4100 hodin ročně se využije 41,4 kWh. Vyrobí se sice
víc, ale pro osvětlení lze využít pouze uvedené množství. Zbytek vyrobené energie nelze nijak uplatnit. Jedná se
přece o autonomní zařízení – sestavu svítidlo, solární panel, akumulátor. Není kam „nadbytečnou energii“
odeslat. Nejváce to je v červenci, kdy lze vyrobit 25,1 kWh; to je víc jak polovina roční spotřeby. Ale využijí se jen
2,2 kWh.

Návratnost ?
A nyní mé oblíbené kupecké počty. Za rok se tedy využije 41,4 kWh. Při ceně 2,8 Kč/kWh to znamená,
že se uspoří přibližně 116 Kč/rok. Rozumná doba návratnosti osvětlovacích soustav nepřesáhne 6, v krajním
případě 8 let. Za tuto dobu by byla úspora 928 Kč. Benevolentně připustím, že to je 1010 Kč. To proto, aby se
lépe dělilo 10,1. Úspora by byla 100 Kč na jeden watt příkonu svítidla. Nebudu hledat v cenících dodavatelů
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solárních systémů VO. Žádný jej nedodá za zmíněnou „akceptovatelnou“ cenu. U těch nejlevnějších je zhruba
desetinásobná – systém by se zaplatil za osmdesát let.
Zdánlivě však má vyhráno obec, která získá na zřízení či rekonstrukci veřejného osvětlení dotaci. Pak
statisíce uhradí donátor. Nějak se v těchto případech zapomíná na to, že i peníze na dotace se museli někde vzít.
Takže jinde budou chybět… příště třeba právě v obci, která je nyní tak šťastná. Dotace, to je hra letadlo na
ostrově s několika málo obyvateli. Nakonec, pokud všichni vytrvají ve hře, nikdo nevyhraje – co vyhraje, ztratí
v další hře. Mělo by se tedy při ekonomických rozvahách o účelnosti nějaké dotované akce kalkulovat se
skutečnou cenou díla.
Ale, opět benevolentně, budu uvažovat jako šťastný starosta. Veřejné osvětlení mám zadarmo. Ovšem
zadarmo nebude údržba. Naivní starosta uvěří zkazkám, že LED osvětlení je bez údržby, že solární panely omyje
déšť… Ale ani naivní starosta by neměl zapomenout, že součástí solárního systému je prvek uchovávající za dne
vyrobenou energii do nočních hodin spotřeby. Akumulátor. Ten má výdrž, za předpokladu vlídného zacházení,
šest až osm let. Samozřejmě, že při drsném provozu – nedostatečné dobíjení, mrazivé zimní dny – to bude méně.
Pro uskladnění zmíněných deseti wattů v době kolem slunovratu, s rezervou na prodavači proklamované čtyři dny
je zapotřebí akumulátor 70Ah/12V. Jeho cena by při životě 8 let (stále jsem benevolentní) nesměla být vyšší než
928 Kč. Za takovou částku není šance odpovídající baterii koupit. Natož ji dopravit na místo a zaplatit práci
související s její výměnou.
Solární systém nepřinese úspory ani tak vysoké, aby pokryly náklady na výměnu starého akumulátoru.
Podobné počty by platily i pro svítidla s vyšším příkonem, resp. pro panely s vyšším výkonem. Asi nemá
smysl se dále zabývat fotovoltaickými systémy pro veřejné osvětlení. Ale aby nebyla sebemenší pochybnost, tak
budu pokračovat.
Svítidla LED, která se prakticky výhradně objevují v solárních systémech, lze poměrně snadno regulovat.
Úroveň osvětlení je možné snížit v případě, že poklesne hustota provozu. Na polovinu. V extrémním případě na
čtvrtinu – norma to sice připouští, ale nevím, kde by mohl takový případ nastat – podmínkou jsou dvě výrazné
změny během noci. To je velmi nepravděpodobné. Ale budiž. Dobu regulace lze připustit v době od 23 do 5
hodin. Při adventní době svícení 17 hodin je průměrný příkon (11 + 6×0,25)/17 = 0,74 příkonu neregulované
soustavy. To počítám s poklesem příkonu na čtvrtinu, to samo o sobě je vyloučené, mělo by to být jen na
polovinu. Metrový panel by za takové situace zvládl udržet v provozu 13,6 W.
I kdyby obec provozovala veřejné osvětlení velice nebezpečným způsobem, tedy úplným vypínáním
během noci, tak by byla spotřeba „jen“ 0,65 (=11/17). Bylo by možné provozovat svítidlo se jmenovitým příkonem
15,6 W. Stále je to asi na polovině příkonu dostačujícího k osvětlení méně náročných komunikací.
Ani v jednom z uvedených případů se nevydělá na nový akumulátor. Při vyšším příkonu vypínané
soustavy by se za rok uspořilo asi 180 Kč. Pro extrémní délku života baterie 8 let by musela stát 1440 Kč. Cena
jen trochu slušnějších akumulátorů je dvojnásobná, spíše čtyřnásobná… ani vypínaná soustava neuspoří tolik,
aby vydělala na nový akumulátor.

Mýty o fotovoltaice
Prodavači se snaží co nejvíce prodloužit dobu po kterou jsou svítidla zhasnuta. Spásu vidí v nabídce
svítidel se senzorem přítomnosti osob. Ovšem takové řízení by muselo být na podstatně vyšší úrovni než jen
prosté čidlo. Je nutné rozsvítit alespoň jedno další svítidlo ve směru chodce. Jinak by nastala situace, kdy by
vstupoval do tmy, protože by ještě nebyl detekován dalším senzorem. Ono by nesmělo zhasnout ani svítidlo za
zády poutníka, protože dotyčný se může kdykoliv rozhodnout pro návrat. Nesmí zhasnout, dokud chodec
bezpečně neopustí prostor osvětlované komunikace… a co když se uprostřed mezi svítidly, mimo dosah čidel, dá
chodec do řeči s jiným chodcem. Zde je možné jedině monitorování pomocí kamer, které jsou schopné rozlišit
člověka od zvířete, schopné určit směr pohybu, rozlišit více chodců kráčejících více směry… taková zařízení
existuji, jsou však nesmírně drahá, v současné době je investice do nich nenávratná. Ani kdyby ušetřily třeba 95%
energie. Samozřejmě, že i takto dokonalý systém by bylo možné použít pouze na pěších zónách. Při rychlejším
pohybu je takové postupné rozsvěcování soustavy nebezpečné.
Pokud by se splnily podmínky pro řízení, tak by bylo možné použít svítidla s podstatně vyšším příkonem
a bylo by možné zajistit vyhovující osvětlení. Ale ani pak není vážnější důvod pro nasazení solárního systému.
Oproti soustavě napájené ze sítě se díky malé spotřebě elektrické energie uspoří jen málo. Je nepravděpodobné,
že by se tak uhradily náklady na pořízení a provoz solárního systému. I když by se ušetřilo na kabelovém vedení.
Použít solární soustavu je možné jedině tam, kde vysoké pořizovací a provozní náklady jsou vyváženy
jiným přínosem. A samozřejmě také tam, kde nevadí, když systém selže. Takových situací moc není.
Jedna z možností by mohla být v případě míst vzdálených civilizaci, přesněji míst vzdálených rozvodům
elektřiny. Možná. Znám případ, kde takové osvětlení funguje jen díky dobrému srdci hajného, který baterie co dva
týdny bere domů, kde je řádně dobije.
Případ dobíjení „řeší“ prodavači solárních systémů, které jsou připojeny na běžný rozvod. Ten dobíjí
baterie, pokud není příhodné počasí. To je až neskutečné mrhání peněz. Přitom obec nepozná (dokud nedostane
fakturu od rozvodných závodů), že to až tak moc nefunguje. Je to stejně nenávratná investice jako autonomní
systém bez rozvodné sítě. Jen je o něco spolehlivější. Ovšem naprosto zbytečný.

Kde lze výhodně fotovoltaiku využít
Bez baterií řeší situaci jedna společnost ze „slunného“ Dánska. Na sloupy veřejného osvětlení umisťuje
fotovoltaické panely. Nikoliv však proto, aby napájely svítidla, ale proto, aby se vyrobená elektřina prodávala

45

ZPRAVODAJ SRVO 2012
prostřednictvím sítě. V nočních hodinách je soustava napájena klasickým způsobem. Energie vyrobená
fotovoltaikou se prodává a v noci se svítí tou levnou. Ušetří za akumulátory i jejich obnovu, zvýší se účinnost
sestavy – právě o ztráty akumulace. Je lhostejné, že se v zimních měsících vyrobí mnohem méně energie, než
kolik je jí zapotřebí k provozu veřejného osvětlení. Potom je jakási naděje návratnosti investice. Naštěstí však
Čechy přestaly být zemí zaslíbenou, už by se to oné společnosti nevyplatilo. Proto ustoupila od záměru vstoupit
do jižní země jakou pro ně naše republika je.
Jinou z možností by bylo osvětlení sezónních objektů (samozřejmě letních), kde se svítí jen ve večerních
hodinách. Třeba obecní koupaliště. Ale i tady jen tehdy, když široko daleko není elektrický proud. Jiná možnost je
osvětlení nějaké památky nebo pomníku daleko od civilizace. Nebo autobusová zastávka s inteligentním
zapínáním podle jízdního řádu či přítomnosti čekajících pasažérů.
Možné by snad bylo řešení, při kterém by došlo k oddělení fotovoltaiky od vlastních svítidel. A to v místě,
kde by bylo možné získanou energii ještě jinak využít. Panely by pak mohly být značně předimenzované. Zajistili
by celonoční provoz osvětlovací soustavy. Přebytek by se využil právě pro onen doplňkový spotřebič. Nenapadá
mě jaký – krom ohřevu vody obecního koupaliště. O výhodnosti takového řešení by musel rozhodnout seriózní
technicko ekonomický rozbor.
Osobně považuji za rozumné pouze jedno využití fotovoltaiky v osvětlování venkovních prostor. Je to
osvětlení domovního čísla. Zejména tam, kde by bylo nutné sekat přívod v čerstvě nahozené fasádě. Pokud
takové svítidlo zhasne, tak se nic vážného nestane.

Obr. 2 – Využití fotovoltaiky v osvětlování – vlevo hausnumero, vpravo žabáček se svítícím bříškem. Zhasnutí ani
jednoho z objektů nikoho neohrozí. V případě zhasnutí druhého se estétům uleví.
autor:
Ing. Tomáš Maixner, soudní znalec, 604 277 729, maixner.t@gmail.com

Oprávněné uvádění svítidel do oběhu podle platné legislativy
Václav Davídek, Elektroprogres
Zákon č.22/1997Sb, doplněný zákonem č.71/2000 Sb (Evropská direktiva 73/023/EEC)
Můj dnešní příspěvek se bude týkat oprávněného uvádění svítidel do oběhu ve smyslu platného zákona
a souvisejících předpisů.
Týká se to svítidel se vstupním napětím AC > 50V a DC >75V
V roce 2000 vláda ČR ratifikovala Zákon o technických požadavcích na výrobky č.22/1997Sb. doplněný
Zákonem č.71/2000 Sb. který je v souladu s Evropskou direktivou 73 / 023/ EEC včetně dodatků. Ve zmíněném
zákoně je uvedeno,že za bezpečný výrobek je pokládán výrobek, u něhož je prokázána shoda s příslušnými
harmonizovanými normativními dokumenty,pokud na dotyčný výrobek existují.
Na obor svítidel jednoznačně har.normy existují včetně fotometrických měření a jsou stále aktualizovány
a doplňovány o vznikající nové světelné zdroje jako jsou např. led diody. Z uvedeného důvodu har.normy nemají
doporučující charakter, ale závazný
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vyplývající z uvedeného zákona a souvisejících předpisů. Har.normy jsou závazné ve všech členských
státech EU a jsou jednotně zpracovány. Každý členský stát ručí za svůj národní překlad a v případě sporu je
rozhodující znění v anglickém jazyce. V ČR odpovídá za národní překlad ÚNZM Praha, který lze za úplatu
požádat o právní výklad znění normy. Číselné označení norem i článků je shodné ve všech členských státech EU
,liší se pouze národní zkratkou před číselným označením normy. V ČR je to např. CSN EN598…..v Polsku PL
EN598…. Německu DE EN598….atd.
Harmonizovanou normou se odbouraly dříve rozdílné technické požadavky na výrobky, které ztěžovaly
export,import mezi jednotlivými státy EU. Došlo tedy k výraznému usnadnění obchodu mezi členskými státy.
Podmínky prokazování shody výrobku s požadavky har.norem upřesňuje NV.č.17/2003 Sb. z hlediska
bezpečnostních vlastností a NV.č.18/2003 Sb. z hlediska EMC. V citovaném NV je taxativně uvedeno co má ES
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ obsahovat. Uvedený postup oprávněného uvádění do oběhu se vztahuje i na
repasovaná svítidla (bez ohledu na jejich počet) před uvedením do oběhu.
Podle uvedených legislativních předpisů je dána volba všem výrobcům, dovozcům jakým způsobem
prokáží shodu svítidel před uvedením do oběhu s har.normou a souvisejícími předpisy. Výrobce, dovozce může
výrobek ověřit ve své laboratoři,zadat ověření shody do akreditované lab. v příslušném oboru nebo dovozce
může převzít doklad od svého zahraničního dodavatele. Je tedy dána rozsáhlá odpovědnost za výrobek výrobci,
dovozci i distributorovi.
Ve smyslu zákona se dáním do oběhu rozumí přechod z fáze výroby do prodeje nebo užívání za úplatu
nebo i bezúplatně.
Zákon č.22/1997 Sb. mj.obsahuje sankce za tzv.klamavé ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ v §19 až do
výše 20 milionů korun.
Jinými slovy,není stanoveno, zda výrobek musí být ověřen v příslušné akreditované nebo státní
zkušební laboratoři (EZÚ Praha). Je dána volba ověření shody vlastním způsobem výrobce, dovozce s plnou
odpovědností za tvrzení shody a vypracování ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.
Dohledem nad dodržováním Zákona č.22/1997 Sb. je pověřena Česká obchodní inspekce (ČOI).
V případě sdělení neoprávněného uvádění výrobku do oběhu výrobce, dovozce nebo distributor, musí prokázat
shodu s příslušnými har. normami
a obhájit podklady prokazující shodu výrobku. Technickým podkladem prokazující shodu výrobku může
být Protokol o zkoušce z vlastí firemní lab. nebo z Akreditované zkušební laboratoře případě odborné posouzení
„Autorizovanou osobou“ tím je ve smyslu právní terminologie myšleno EZÚ Praha.
Zahraniční CE
DECLARATION OF COMFORMITY nebo prestižní mezinárodní Certifikát CB,ENEC apod. by měl být posouzen
Autorizovanou osobou.
Uvedená legislativa oprávněného uvádění svítidel do oběhu se od dřívějšího zákona o Státním
zkušebnictví liší zejména zrušením povinnosti tzv. povinného schvalování ve státní zkušebně (EZÚ Praha).
Současně byla EZÚ Praha odebrána kontrolní činnost v obchodním koši nad dodržováním zákona a souvisejících
předpisů. Kontrola nad dodržováním uvedeného zákona je svěřena, jak již bylo řečeno kontrolnímu orgánu ČOI,
který v případě potřeby může spolupracovat za úplatu s EZÚ Praha nebo s akreditovanou zkušebnou
v příslušném oboru.
Je tedy dán prostor pro etiku podnikání a dobrovolné dodržování platného zákona a souvisejících
předpisů. Sankce za jeho nedodržování je stanovena dostatečně vysoká a pro mnohé až likvidační.

Zkušební laboratoř svítidel
V případě rozhodnutí zřídit zkušební laboratoř svítidel, případně i fotometrických měření je potřeba si
položit základní otázku co od takové laboratoře lze očekávat. Jaký bude mít pro firmu význam s jakou přesností
měření a reprodukovatelnosti naměřených hodnot by měla vykonávat svojí činnost a v jakém rozsahu. Jedná se
o oblast, kterou lze zajistit i externí spoluprací, která ale potřebám firmy nemusí vždy vyhovovat.
Ve většině případů nelze počítat se zřízením takové laboratoře jako s lukrativně ziskovým odvětvím,
spíše naopak. Jsou však i jiné prospěšné hodnoty pro firmu nežli prostý finanční zisk. Jedná se tedy o investici,
která významně přispěje k technické úrovni firmy, samostatnosti ověřování svých výrobků a v neposlední řadě
případně výkonu zkoušek externím klientům. Základním předpokladem takové zkušební laboratoře je její
naprostá nezávislost na vedení firmy v zájmu objektivnosti jejího výkonu zkoušek, které nemusí být vždy
v souladu se záměry zejména obchodníků firmy, kteří mnohdy lobujou pro nákup cenově nejvýhodnějších
materiálů nebo komponentů pro výrobní sortiment na úkor kvality. Zisk a kvalita by měly být vyvážené hodnoty a
nemělo by se dopustit, aby byť max.ziskový výrobek nesplňoval základní bezpečnostní vlastnosti podle
příslušných závazných harmonizovaných normativních dokumentů.
Jedním z důležitých měření jsou tepelné poměry za normálních i anomálních podmínek i z hlediska jejich
trvanlivosti. Pro taková měření je nutné vybudovat bez průvanový prostor alespoň o ploše 6x3,5x2,5 m kde je
nutné udržovat základní teplotu 25 °C ±1°C Dále je nutné mít kvalitní napájecí stabilizovaný zdroj s přesností na
desetiny voltu. Měření se provádí při různých násobcích jmenovitého napětí, např. 1,06 · 230 = 243,8 V apod.
Každá nepřesnost napájecího napětí má přímý vliv na chybu měření. Další nepřesnosti vznikají nedokonalou
stálostí předepsané teploty okolí v bez průvanovém prostoru,snímáním teploty termočlánky Ni CrNi o φ 0,2 mm,
třídou přesnosti termometrů,lidským faktorem při montáži termočlánků na stanovená místa apod. Výsledek
měření by měl být v toleranci max. 5°C Pro zkoušku trvanlivosti je potřebné mít k dispozici tepelně odolný
samostatný bez průvanový prostor min. 3 x 3 x 2,5 m s možností vyhřátí až na 70 °C kde se provádí dlouhodobé
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měření v řádu několika dnů (168 hod.) při zvýšené teplotě okolí o 10°C nežli je označeno ta na svítidle při
násobku jmenovitého napětí stanoveného pro daný světelný zdroj a poslední 7.cyklus se provádí při násobku
jmenovitého napětí stanoveného pro anomální podmínky např. 1,1 Ujm
Další neméně důležité je vybavení na měření přechodového odporu mezi ochrannou svorkou a
nejvzdálenější vodivou částí, na kterou se při poruše izolace může dostat nebezpečné napětí. Provádí se pomocí
proudu min. 10A a napětím naprázdno
< 12V Výsledný ohmický odpor musí být menší jak 0,5 Ω
Dále by měla být laboratoř vybavena vlhkostní komorou, ve které lze vytvořit relativní vlhkost 91 až
95% při teplotě 20 až 30 °C do které se uloží vzorek svítidla na dobu 48 hod. a teprve po té je ověřována
elektrická pevnost vysokým napětím po dobu jedné min. a nesmí dojít k průrazu. Elektrická pevnost by měla být
prováděna zdrojem vysokého napětí až do 5 kV kde na výstupních svorkách při zkratování musí vzniknout proud
200 mA Přesnost nastavení hodnoty vysokého napětí by měla být s přesností ± 3% (tř.I. 2 U + 1000V , tř. II. 4 U
+ 2750V).
Výrobci svítidel s vyšším stupněm krytí IP X 3,4,5,6 odolnost proti vnikání vody by měli mít možnost
ověření deklarovaného stupně IP. Deklarovaný stupeň IP je zařazen mezi bezpečností vlastnosti svítidla.
Zařízení pro tento druh zkoušek představuje jistou finanční náročnost i nárok na vhodný prostor. Základní
vybavení se skládá z oblouku alespoň o poloměru 1m ,který má výkyv nad zkušebním vzorkem 60° až 180°
Zkoušený vzorek se pod obloukem otáčí na roštovém stolku kolem své osy o 360° za 1 min. a je neustále po
dobu zkoušky rovnoměrně omýván vodou v nastaveném úhlu výkyvu oblouku po dobu 10 min. Svítidlo se vypne
a nechá se pozvolna chladnout a po vychladnutí se podrobí opět účinkům vody po dobu dalších 10 min.
Dalším nezbytným vybavením jsou proudnice vody jedna pro IPX5 kterou protéká 12,5 l /min a druhá pro
stupeň IPX6 120 l / min. Uvedenými druhy proudnic je zkušební vzorek omýván vodou ze vzdálenosti 3 m
libovolným směrem, který se může měnit po dobu 15 min (IPX5) neprodleně po vypnutém stavu a 3 min. u
stupně IPX6. Před touto zkouškou se svítidlo uvede do provozu při jmenovitém napětí a vyznačené teplotě okolí
ta až do ustáleného stavu. Bezprostředně po vypnutí se podrobí účinkům příslušné proudnice. Teplota vody je
stanovena 15 °C ± 10 °C
Vybavení fotometrické laboratoře vyžaduje odpovídající prostor pro měření rozložení svítivosti v různých
rovinách. Dále je nutný kulový integrátor o φ 2 m a kvalitní sadu světelných etalonů a přesný luxmetr s kvalitním
fotočlánkem pro měření světelného toku jako výchozí hodnoty pro další měření rozložení svítivosti a světelně
technické účinnosti vyjádřené η = %
Měření rozložení svítivosti je dnes většinou požadováno měřit v rovinách po 30°
Výsledek měření a křivky svítivosti usnadní projektantovi rozhodnutí o správném umístění svítidla při
dosažení požadované hladiny osvětlení v daném místě nebo na srovnávací rovině. Křivky svítivosti se vynášejí
v hodnotách cd (candela) na 1000 lm (lumen). Odečtenou hodnotu v cd a daném úhlu z křivky svítivosti
vynásobíme skutečným naměřeným světelným tokem v lm, vydělíme druhou mocninou vzdálenosti a dostaneme
osvětlení v lx (luxech).
Křivka svítivosti nám mj. vyjadřuje tvar vyzařované modulované světelné energie vyzařující ze svítidla.
Z uvedeného důvodu je fotometrické měření ze strany odběratele ke svítidlu často vyžadováno.
Závěrem lze konstatovat, že byly zmíněny hlavní druhy měření na svítidle a detailní postupy výkonu
všech zkoušek jsou dostupné v příslušných EN a souvisejících předpisech. Tento výčet slouží pouze k základní
informaci a případné představě o zkušební laboratoři svítidel a fotometrických měření.

Měření elektrických parametrů veřejného osvětlení
Jaroslav Šnobl, Tomáš Novák, Karel Sokanský,
VŠB-TU Ostrava
Úvod
Před samotnou instalací systému pro regulaci výkonu VO je důležité znát reálnou spotřebu a parametry
napájecí sítě či rozvaděče, kde bude regulace pracovat. Tyto údaje jsou potřebné pro účely přesného
vyhodnocení a odhadu potenciálu úspor elektrické energie a návratnosti vložených finančních investic. Pro
zjištění těchto parametrů je možné použít analyzátor sítě, který dokáže dlouhodobě zaznamenávat průběhy
zvolených elektrických veličin, jako jsou proudy, napětí či výkony.

Měřící aparatura
Pro měření byl zakoupen a použit analyzátor sítě Unilyzer 902 společnosti Unipower. Tento přístroj je
homologovaný a certifikovaný pro tato měření. Je založen na bázi 32-bitů „digital signal processor“ a má osm
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analogových vstupů a jeden vstup pro napájení. Přístroj je určen k provádění všech typů měření kvality sítě podle
národních a mezinárodních standardů, které mohou odhalit nechtěné stavy v síti, jako jsou přechodové jevy při
zapínání a vypínání, podpětí či přepětí v jednotlivých fázích atd.
Přístroj Unilyzer 902 disponuje těmito technickými specifikacemi:
•

diferenční napěťové kanály 0-700 V RMS,

•

diferenční proudové kanály 0-30 A RMS – při použití proudových kleští,

•

nejistota měření ±0,1 % pro proudové a napěťové kanály při pracovní teplotě 0 - 40 °C,

•

detekce poruch - přechodové jevy a podpětí /přepětí.

Obr. 1: Unilyzer 902

Proudová nesymetrie a Jouleovy ztráty
Proudové zatížení všech tří měřených fází je uvedeno v následující tabulce. Můžeme vidět, že u
některých rozvaděčů dochází k proudové nesymetrii (identická s nesymetrií zatížení). Podobné proudové
nesymetrie mají vliv na energetické ztráty v přívodním vedení. Mělo by se vždy dbát na rovnoměrné rozložení
proudů v jednotlivých fázích.

číslo
rozvaděče

naměřený naměřený naměřený
celkový
průměrný průměrný průměrný
průměrný
proud
proud
proud
proud
1.fáze
2.fáze
3.fáze
I (A)
I1 (A)
I2 (A)
I3 (A)

RVO

9,2

10,8

0,6

20,6

RVO

11,3

5,0

6,2

22,5

RVO

1,1

7,3

16,9

25,3

RVO

1,9

6,3

17,3

25,5

RVO

4,9

8,5

15,9

29,3

RVO

17,2

11,4

6,0

34,6

RVO

16,8

12,9

10,1

39,8

RVO

12,8

8,5

22,2

43,5

RVO

11,8

17,3

16,7

45,8

RVO

20,8

20,9

7,4

49,1

RVO
RVO

17,0
14,7

25,9
24,3

12,7
21,2

55,6
60,2

RVO

18,5

24,4

21,3

64,2

RVO

38,1

39,4

38,6

116,1
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Z hodnot proudů v jednotlivých fázích lze vypočítat celkovou proudovou nesymetrii a relativní Jouleovy
ztráty. Jouleovy ztráty byly vyčísleny jako pokles ztrát ve vedení, pakliže by bylo v rozvaděčích RVO dodrženo
rovnoměrné proudové zatížení.

číslo
rozvaděče

ideální
proud na
fázi
If(A)

RVO

6,9

potenciální
pokles ztrát
vlivem
symetrizace
(%)
29,8

RVO

7,5

11,7

RVO

8,4

37,3

RVO

8,5

36,7

RVO

9,8

18,0

RVO

11,5

13,6

RVO

13,3

4,1

RVO

14,5

13,5

RVO

15,3

2,5

RVO

16,4

13,0

RVO

18,5

8,1

RVO

20,1

3,8

RVO
RVO

21,4
38,7

1,3
0,0

Na základě vyhodnocení naměřených dat, kdy u některých rozvaděčů byla nesymetrie tak velká, že
potenciál úspor ve ztrátách vedení byl vyšší než 30%, doporučujeme tomuto stavu rozvaděčů věnovat zvýšenou
pozornost.

Obr. 2: Pokles napětí při sepnutí VO

Činný příkon
V následující tabulce jsou uvedeny změřené skutečné hodnoty příkonu v jednotlivých fázích. Jedná se o
průměrné hodnoty vypočítané z celkového zatížení jednotlivých fází.
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číslo
rozvaděče

naměřený naměřený naměřený celkový
průměrný průměrný průměrný naměřený
příkon
příkon
příkon
průměrný
1.fáze
2.fáze
3.fáze
příkon
P1 (W)
P2 (W)
P3 (W)
P (W)

RVO

185,9

1327,8

3056,8

4570,6

RVO

2098,6

2343,1

135,6

4577,3

RVO

2360,3

1034,4

1250,6

4645,2

RVO

801,9

1662,0

2552,6

5016,5

RVO

347,8

1384,4

3785,9

5518,1

RVO

3517,1

2361,3

1253,7

7132,1

RVO

3384,7

2746,1

2129,7

8260,5

RVO

2164,7

2240,7

4557,2

8962,5

RVO

4244,4

3457,0

1545,4

9246,9

RVO

2475,2

4474,8

2379,0

9329,0

RVO

3253,5

1855,6

4495,3

9604,3

RVO

2560,2

3729,6

3477,7

9767,5

RVO

4282,9

4676,9

4872,4

13832,2

RVO

8182,6

8485,5

8252,6

24920,8

Do budoucna by bylo vhodné tato měření nasazovat zejména při podezření na neoprávněný odběr
energie a naměřené hodnoty porovnávat s instalovaným příkonem svítidel a revizními zprávami. Při tomto
porovnávání je nutné brát v potaz jak rozdělení svítidel do jednotlivých fází, tak i připojování podružných
rozvaděčů RVOO.

Účiník
Účiník cos φ byl vypočítán z naměřeného činného a zdánlivého příkonu. Pro lepší vypovídací schopnost
byly hodnoty účiníku vztaženy ke stáří osvětlovací soustavy, přesněji ke stáří instalovaných svítidel a v nich
použitých kompenzačních kondenzátorů. Stáří instalovaných svítidel a osvětlovací soustavy je pouze orientační
z důvodu omezených údajů o skutečném stáří v systému GIS. V následující tabulce jsou pro zvýšení přehlednosti
uvedeny pouze průměrné hodnoty účiníků ve všech třech fázích měřených rozvaděčů.

číslo
rozvaděče

orientační
stáří OS
dle GIS
(rok)

průměrný
účiník ze
třech fází
cos φ
(-)

RVO

2010

0,91

RVO

2009

0,89

RVO

2009

0,94

RVO

2009

0,81

RVO

2008

0,88

RVO

2008

0,89

RVO

2007

0,93

RVO

2005

0,91

RVO

1995

0,76

RVO

1994

0,90

RVO

1994

0,88

RVO

1988

0,71

RVO

1988

0,71

RVO

1987

0,80
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V následujícím grafu jsou znázorněny průměrné účiníky všech 14-ti měřených rozvaděčů v závislosti na
stáří osvětlovací soustavy či svítidla (dle získaných informací). Z grafu je patrné, že čím starší osvětlovací
soustava (přesněji svítidlo a kompenzační kondenzátor) je, tím má horší kompenzaci a nižší účiník, který by měl
mít ideálně hodnotu 0,95. Takových hodnot dosahují nové osvětlovací soustavy s novými svítidly.

1
0,95
0,9

účiník

0,85
0,8
0,75
0,7
0,65
0,6
1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

stáří osvětlovací soustavy

U kondenzátorů použitých ve svítidlech veřejného osvětlení se připouští degradace kapacity mezi 3 až
10 %, která závisí na typu použitého kondenzátoru a poruchovost až 3 %. Velkou měrou přispívá ke snížení
životnosti a zvýšené poruchovosti kondenzátorů zvýšená teplota, přepětí, harmonické zkreslení a nadměrná
vlhkost.
Životnost u kondenzátorů určených pro svítidla se pohybuje:
• u paralelních kondenzátorů s break-mechanismem* je životnost cca 75 000h,
• u paralelních kondenzátorů bez break-mechanismu* je životnost cca 50 000h,
*mechanismus, který odpojí kondenzátor od napájení v případě selhání
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Při počátečním účiníku 0,95 odebírá soustava cca 30% jalového příkonu vůči příkonu činnému. Dojde-li
po cca 8 letech k poklesu účiníku na hodnotu 0,85, dojde k navýšení odběru jalového příkonu na cca 60% vůči
příkonu činnému. Při druhé výměně výbojek by už bylo vhodné uvažovat o výměně kompenzačních
kondenzátorů, a to zejména z pohledu navýšení ztrát na vedení.
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Tento článek byl zpracován v rámci projektu SP2012/160 s názvem „Nové možnosti LED technologií
v osvětlování“.
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Novinky v LED a jejich vliv na návratnost svítidel VO
Ing. Jakub Černoch, Osvětlení Černoch
Nová technologie výroby LED
Na jaře tohoto roku představila firma CREE několik nových vysokovýkonných bílých LED, založených na
úplně nové technologii SiC. Opět se jedná o LED vyzařující v oblasti vlnových délek 430-500 nm (modrá) a
luminofor nanesený na čipu převádí část světelného to-ku na vlnové délky 480-780 nm s maximem v oblasti 530600 nm. SiC technologie poskytuje několik zásadních výhod:
Výroba není závislá na prvcích vzácných zemin, které se nyní stávají strategickou surovinou.
Výrazně se snížila výrobní cena LED, poměr lumen/dolar poklesl téměř na polovinu ve srovnání
s předchozí generací bílých LED.
Měrný světelný tok se zvýšil o 20% (opět ve srovnání s předchozí generací) a potenciál této
nové technologie není zdaleka vyčerpán.

Vyspělá elektronika v LED svítidlech
Díky možnosti poměrně snadno řídit světelný tok LED změnou stejnosměrného napájecího proudu nebo
pulzně-šířkovou modulací se moderní svítidla vybavují řadou elektronických obvodů:
Kompenzací poklesu světelného toku (obecně při lineárním poklesu světelného toku činí úspora
spotřeby polovinu tohoto poklesu, při uvažované technické doba života 20 let a poslední generaci LED činí
úspora 4-5% celkové spotřeby).
Dálkovým řízením světelného toku podle zvoleného denního profilu. Protože LED vykazují při nižších
pracovních proudech vyšší měrný výkon, je řízení změnou stejnosměrného proudu významně výhodnější (reálná
možnost úspory až 29% celkové spotřeby v případě řízení toku LED pulsně-šířkovou modulací a až 35%
v případě řízení toku LED stejnosměrným proudem).
Nastavení světelného toku svítidla „na míru“ v případě instalace nových svítidel na stávající sloupy
(možná úspora závisí na konkrétní situaci a vztahuje se jen na jednotlivá svítidla, nikoliv na celou soustavu)

Vliv těchto novinek na dobu návratnosti svítidel
V souvislosti s přívalem takových novinek si nelze nepoložit otázku, jak se takové změny projeví v době
návratnosti LED svítidel. Odtud už je jen krůček ke srovnání LED svítidel a svítidel se sodíkovými vysokotlakými
výbojkami, které jsou považovány ve VO za standardní řešení. Většina dostupných srovnání těchto dvou typů
svítidel vychází buď z praktické instalace, nebo z porovnání dvou výpočtů pro jednu lokalitu. Taková porovnání
jsou vždy poněkud nepřesná, neboť každá lokalita obvykle vyhovuje více než jednomu typu svítidel. Pokusil jsem
se proto na základě zkušeností s konstrukcí a výrobou LED svítidel o co nejobjektivnější porovnání těchto dvou
typů – za srovnávací parametr jsem zvolil celkový světelný tok svítidla a porovnával jsem celkové náklady na
světelný bod. Příznivci LED svítidel samozřejmě mohou namítat, že díky lepší možnosti ovlivnit rozložení
světelného toku mají svítidla s LED lepší činitel využití - bohužel naprostá většina dostupných optických systémů
pro LED svítidla VO zatím nevykazuje tento činitel lepší ve srovnání s kvalitními svítidly s vysokotlakými
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sodíkovými výbojkami. Protože se zabývám aktuální situací v této oblasti, jsem přesvědčen, že v současné době
tento argument v případě LED svítidel neplatí a při svém srovnání jej nebudu brát v potaz. Problematice optických
systémů pro LED svítidla veřejného osvětlení a jejich činiteli využití bych se rád věnoval v příštích přednáškách;
v současné době je tato problematika hlavní náplní práce naší nové optické laboratoře.
Moje porovnání ignoruje teorie o lepším vnímání díky bílému světlu, lepším vnímání díky výraznější
modré složce světla a další podobné nesmysly, sloužící jen k marketingovým účelům. Tyto teorie jednak nemají
oporu ve fyzice ani způsobu vnímání lidského oka, zároveň jsou ale v rozporu se závaznými normami na veřejné
osvětlení
Při výpočtech jsem se držel těchto zásad:
•

Srovnávat ekonomiku LED svítidel s novou soustavou, tvořenou svítidly s vysokotlakými sodíkovými
výbojkami (oblíbený trik prodejců nekvalitních svítidel je srovnávat jejich nabídku se světelnou
soustavou starou dvacet i více let).

•

Použít reálné pořizovací ceny svítidel ze stejné kvalitativní kategorie, svítidla se sodíkovými
výbojkami použitá jako referenční jsou vyšší kvality, ale vybavena konvenčními předřadníky.

•

Uvažovat možnost řízení světelného toku i u vysokotlakých sodíkových výbojek. V této oblasti jsou
údaje výrobců poněkud skoupé, ale většina literatury se shoduje na tom, že vysokotlaké sodíkové
výbojky je možno řídit do 50% jmenovité hodnoty příkonu při dodržení určitých podmínek
provozování. Důsledkem řízení je snížení měrného výkonu, hodnotu tohoto snížení neuvádí pro
jistotu ani výrobci řiditelných předřadníků. Z materiálů o řízení obdobných výbojek vyšších výkonů lze
dovodit, že se jedná o pokles nejméně o 25% u vyšších příkonů, u nižších příkonů (do 250 W) tento
pokles činí nejméně 30%. Cena se navýší ve srovnání s neřízeným elektromagnetickým
předřadníkem o cca 1400 Kč.

•

Doba svícení 4200 h ročně (už jsem se setkal s výpočty uvažujícími dobu svícení více než 9 000
hodin ročně, což odpovídá svícení více než 24 h denně)

•

Cena elektřiny 2,70 Kč/kWh, ve srovnání není zahrnut nárůst cen energií ani inflace

•

Údaje o spotřebě (včetně ztrát na napájecích zařízeních) jsou získány u svítidel se sodíkovými
výbojkami z katalogů, u LED svítidel je uvažována účinnost napájecího zdroje 92%.

•

U sodíkových svítidel je oceněna výměna výbojek po 4 letech, výpočet předpokládá, že výměna
bude provedena v rámci pravidelné údržby a revize (náklady cca 200 Kč). Opět bych upozornil, že
jsem se setkal s kalkulacemi, kdy byla výměna výbojky oceněna snad včetně samostatného výjezdu
zdvihací plošiny ke každému svítidlu….

•

Uvažovaná cena svítidel:
Kategorie svítidla

Cena

LED 50W

6659 Kč

LED 70W

8239 Kč

LED 100W

11 182 Kč

LED 150W

16 064 Kč

HPS 50-150W

4 000 Kč

LED s regulací

+1000 Kč

HPS 50-150W s regulací

+ 1400 Kč

•

Svítidla musí mít shodný světelný tok – u sodíkových svítidel je to dáno výbojkou, pro LED svítidla
výpočet vycházel z daného světelného toku srovnávané vysokotlaké sodíkové výbojky a výkonu
jedné LED. Výsledný počet LED jsem dopočítal tak, aby celek poskytoval shodný světelný tok.
Samozřejmě jsem takto došel k necelému počtu použitých LED, a abych se vyhnul chybě vzniklé
zaokrouhlováním, sestavil jsem cenu těchto svítidel na základě vzorce. LED svítidla jsou obvykle
modulární konstrukce, takže jejich cena se skládá z ceny pevné části (zdroj, uchycení) a ceny
proměnné části (počet LED, velikost desky plošných spojů a počet optických prvků). Kontrola
takového postupu na několika modulárně koncipovaných svítidlech prokázala poměrně vysokou míru
shody a poskytuje výsledky podstatně lépe odpovídající skutečnosti než zaokrouhlení počtu LED na
celá čísla.
U svítidel jsem použil časový průběh řízení s poklesem světelného toku na 50% po dobu 7 hodin za den,
přestože norma umožňuje ve zvlášť zdůvodněných případech pokles až na 25%. Sdílím přesvědčení
renomovaných odborníků, že v takovém případě by bylo vhodnější VO vypnout, protože při snížení světelného
toku na ¼ původní hodnoty již ztrácí svůj účel.
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Poměrné vyjádření snížení spotřeby elektrické energie svítidla bez regulace a svítidla vybaveného
časovou regulací lze zjednodušeně vyjádřit za výše uvedených podmínek takto:
Svítidlo LED s regulací pulsně šířkovou modulací (měrný výkon se regulací nemění):
((4200-6*365)+(6*365*0,5))/4200=0,74 a pokud budeme uvažovat i kompenzaci poklesu světelného
toku, pak bude výsledný poměr 0,74*0,955=0,71
Svítidlo LED s regulací stejnosměrným proudem (měrný výkon stoupne o 22%):
((4200-6*365)+(6*365*0,5*0,78))/4200=0,68*0,955 a pokud budeme uvažovat i kompenzaci poklesu
světelného toku, pak bude výsledný poměr 0,68*0,955=0,65
Svítidlo s vysokotlakou sodíkovou výbojkou (měrný výkon klesne o 30%)
((4200-6*365)+(6*365*0,5*1,3))/4200=0,82
Již z tohoto srovnání je zjevné, že přínos řízení je u vysokotlakých sodíkových výbojek nižších příkonů
výrazně nižší než u LED. Je to dáno tím, že u LED se při snižování příkonu na 50% měrný tok zvyšuje až o 22%,
kdežto u vysokotlakých sodíkových výbojek naopak snižuje až o 30%.

Porovnání současných provedení svítidel
V prvním kroku porovnáme současná LED svítidla s diodami o měrném výkonu 100 lm/W se svítidly
osazenými vysokotlakými výbojkami o příkonu 35 až 150 W (v obou případech včetně ztrát v napájecích
obvodech). Porovnávat budeme celkové náklady na jeden světelný bod:

Obr. 1 Celkové náklady na provoz svítidla v kategorii 50W bez řízení
Doba návratnost investice do LED svítidel ve srovnání s investicí do HPS svítidel je 7,95 roku, za 20 let
vykáží svítidla s LED celkové náklady nižší o 4275 Kč.
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Obr. 2 Celkové náklady na provoz svítidla v kategorii 70W bez řízení
Doba návratnost investice do LED svítidel ve srovnání s investicí do HPS svítidel je 11,88 roku, za 20 let
vykáží svítidla s LED celkové náklady nižší o 3215 Kč.

Obr. 3 Celkové náklady na provoz svítidla v kategorii 100W bez řízení
Doba návratnosti investice do LED svítidel ve srovnání s investicí do HPS svítidel je 24,78 roku, za 20 let
vykáží svítidla s LED celkové náklady vyšší o 1073Kč. Směrem k vyšším výkonům se doba návratnosti dále
prodlužuje a u příkonu 250 W je již investice do LED svítidel nenávratná.

Závěr - porovnání LED a HPS svítidel
Současná LED svítidla bez regulace mohou konkurovat při stejném světelném toku svítidlům
s vysokotlakými sodíkovými výbojkami do příkonu 50W, výjimečně do 70W a u vyšších příkonů se jedná o
investici se špatnou až žádnou návratností.
Vliv zvýšení měrného výkonu LED o 20% a snížení ceny svítidla o 5% na dobu návratnosti investice do VO.
V dalším kroku stejným způsobem porovnáme náklady na jeden světelný bod u svítidla s vysokotlakou
sodíkovou výbojkou bez řízení a u LED svítidla s avizovanými světlo-emitujícími diodami na bázi SiC. U těchto
diod se očekává navýšení měrného výkonu o 20%, tedy na 120 lm/W a snížení ceny za lumen na polovinu.
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Kategorie svítidla

Doba návratnosti
[roky]

Snížení nákladů za 20
let [Kč]

50W

5,81

6138

70W

8,33

5922

100W

14,18

3207

150W

22,79

887,50

Závěr je opět zjevný – zvýšení měrného toku LED posune hranici návratnosti LED svítidel prakticky o
téměř jeden výkonový stupeň. LED svítidla jsou zatím vždy dražší než svítidla s vysokotlakou sodíkovou výbojkou
a pokud mají vykázat úspory energie v takové výši, aby se po max. 8 letech tento rozdíl anuloval, musí mít vyšší
měrný tok než srovnávané svítidlo.
Podotýkám, že snížení ceny LED se projeví poklesem ceny celého svítidla maximálně o 5%, protože
jejich cena tvoří jen zlomek ceny celého svítidla. Větší část činí náklady na napájecí zdroj, optiku a deska
plošných spojů na hliníkovém nosiči.
V této souvislosti ještě poznamenám, že uvažuji měrný výkon při maximálním pracovním proudu LED,
při nižších proudech je pochopitelně měrný výkon vyšší. Nabízí se samozřejmě myšlenka použít vyšší počet LED,
provozovaných při nižším než jmenovitém proudu a dosáhnout tak vyššího měrného výkonu. Na základě
podobných srovnání jako je toto jsme zjistili, že díky zvýšeným nákladům souvisejícím s vyšším počtem LED má
takto konstruované svítidlo delší dobu návratnosti. Jinými slovy nejkratší dobu návratnosti má svítidlo, jehož LED
pracují s maximálním dovoleným proudem, byť je jeho měrný výkon v takovém případě nižší. Nelze také
opominout skutečnost, že dvojnásobný počet LED přináší poloviční střední dobu do poruchy celého svítidla.
Vliv časového řízení světelného toku na návratnost investice do VO
V posledním kroku stejným způsobem porovnáme návratnost svítidla s vysokotlakou sodíkovou
výbojkou, vybaveného řízeným předřadníkem, s LED svítidlem, osazeným LED s měrným výkonem 100 lm/W,
které využívá jak kompenzaci poklesu světelného toku, tak časové řízení (označení R). Pro názornost jsem graf
doplnil o náklady obou typů svítidel bez časového řízení.

Obr. 4 Celkové náklady na provoz svítidla v kategorii 50W s časovým řízením
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Obr. 5 Celkové náklady na provoz svítidla v kategorii 70W s časovým řízením

Obr. 6 Celkové náklady na provoz svítidla v kategorii 100W s časovým řízením

Obr. 7 Celkové náklady na provoz svítidla v kategorii 150W s časovým řízením
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Závěr
Použití vyspělé elektroniky k časové regulaci a kompenzaci světelného toku je cestou k LED svítidlům,
schopným za současného stavu techniky konkurovat svítidlům s vysokotlakou sodíkovou výbojkou až do příkonu
70, výjimečně 100W. To platí i pro výbojková svítidla s předřadníkem umožňujícím časové řízení, protože snížení
nákladů na světelný bod díky řízení je u těchto svítidel nepříliš výrazné, neboť měrný výkon výbojkových svítidel s
řízením klesá.
U příkonů 100W a vyšších nejsou současná LED svítidla schopná z hlediska ekonomické návratnosti
konkurovat svítidlům s vysokotlakou sodíkovou výbojkou, protože měrný výkon těchto zdrojů je stále podstatně
vyšší. V této kategorii je již navíc přínos regulace u výbojkových svítidel ekonomicky významný a návratnost
tohoto opatření vynikající.
Lze předpokládat, že s aplikací nové generace LED na bázi SiC, zlepšením fotometrie svítidel a
časovým řízením se hranice konkurenceschopnosti posune k příkonu 100-150W.
Výpočty ukazují, že doba návratnosti LED svítidel je mimořádně závislá především na jejich pořizovací
ceně, protože úspory dosažené vyšším měrným výkonem jsou poměrně malé. Jsem přesvědčen, že další vývoj
LED svítidel pro veřejné osvětlení se bude ubírat směrem k aplikaci seskupení (clusterů) LED, které již dnes
nabízí příkony 60W s měrným výkonem 120 lm/W, případně až 200W s měrným výkonem 100 lm/W, to vše na
jednom společném nosiči o průměru 40-60 mm. Tato seskupení umožní zjednodušit a zlevnit konstrukci svítidel a
tím výrazně zkrátí dobu návratnosti. Díky tomu, že se radikálně sníží počet použitých optických systémů, bude
možné použít náročnější optická řešení, která odstraní další problém LED svítidel – oslnění. Z prudkého nárůstu
nových seskupení LED je zjevné, že výrobci LED už k tomuto zjištění dopěli o něco dříve.
Literatura:
Lighting Answers – Diming Systems for High-Intensity Discharge Lamps, vol. 1, number 4, September 1994
LEDs: A Promising Energy-Saving Light Source for Road Lighting, material IEE
Firemní materiály OSRAM
Firemní materiály Philips
Firemní materiály Cree
Cree Product Characterization Tool
autor:
Ing. Jakub Černoch, Osvětlení Černoch, jakub@cernoch.cz
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Vyhodnocení veřejného osvětlení pomocí jasového analyzátoru
Petr Závada, Tomáš Novák, Karel Sokanský, Lucie Mruzková, VŠB-TU Ostrava
Úvod
Veřejné osvětlení (dále jen VO) je nedílnou součástí nočního života. Jeho funkce je důležitá nejen
v rámci bezpečnosti silničního provozu, ale i vzhledem ke snížení kriminální činnosti. Proto je důležité navrhnout
a provozovat VO podle pravidel uvedených v normách ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení - Osvětlení
pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory a ČSN EN 13201-2 Osvětlení pozemních komunikací –
Část 2: Výkonnostní požadavky. Pro kontrolu a ověření správnosti navrženého VO slouží norma ČSN EN 132013 Osvětlování pozemních komunikací – část 3: Výpočet výkonnostních parametrů a ČSN EN 13201-4 Osvětlení
pozemních komunikací – část 4: Metody měření výkonnostních parametrů.

Přehled výkonnostních požadavků osvětlení komunikací tříd ME
Tab. 1: Řada tříd osvětlení ME
Jas povrchu vozovky pro případ suchého povrchu

Omezující
oslnění

2

Třída

ME1

Osvětlení okolí

v cd/m
[nejmenší
udržovaná
hodnota]

[nejmenší
hodnota]

[nejmenší
hodnota]

v%
[největší
hodnota]

[nejmenší
hodnota]

2,0

0,4

0,7

10

0,5

a

b

Ve výše uvedené tabulce jsou základní výkonnostní požadavky na osvětlení ve třídě komunikací ME.
Jejich popisem se zabývá další část příspěvku. V některých zemích je povrch pozemních komunikací během
většiny nočních hodin vlhký nebo mokrý. Za mokra lze uplatnit dodatečné požadavky na celkovou rovnoměrnost
(U0), aby se předešlo výraznému zhoršení kvalitativních parametrů osvětlení za těchto podmínek, které popisují
třídy komunikací MEW.
Jas povrchu pozemní komunikace je výsledkem osvětlenosti povrchu pozemní komunikace,
odrazných vlastností povrchu pozemní komunikace a geometrických podmínek pozorování. Průměrný jas
vyjadřuje celkovou úroveň jasu, která působí na řidiče. Při nízké úrovni osvětlení, užívané při osvětlování
pozemních komunikací, se výkonnost zvyšuje úměrně s růstem kontrastní citlivosti, zrakové ostrosti a omezení
oslnění.
Celková rovnoměrnost je všeobecným měřítkem změny jasů a udává, jak dobře slouží povrch pozemní
komunikace jako pozadí pro dopravní značení, předměty a pro ostatní uživatele komunikace.
Podélná rovnoměrnost je měřítkem nápadnosti opakujícího se vzorce jasných a tmavých skvrn na
pozemní komunikaci. Souvisí se zrakovými podmínkami na dlouhých nepřerušovaných úsecích komunikace.
Prahový přírůstek naznačuje, že přestože osvětlení pozemních komunikací zlepšuje zrakové
podmínky, je také zdrojem omezujícího oslnění, jehož stupeň závisí na typu svítidel, světelných zdrojů a na
geometrickém uspořádání.
Osvětlení omezené jen na vozovku není schopno odhalit bezprostřední okolí komunikace a ukázat
účastníky provozu na krajnici. Požadavky na činitel osvětlení okolí se použijí jen tam, kde k vozovce nepřiléhají
žádné dopravní oblasti s vlastními požadavky, a to včetně chodníků, cyklistických stezek nebo odstavných pruhů.

Požadavky měření jasů na komunikacích podle ČSN EN 13201 - 4
Jas povrchu vozovky se musí měřit kalibrovaným jasoměrem s parametry, které odpovídají účelu
měření.
Při měření jasu v bodech sítě musí být jasoměr schopen omezit celkový úhel měřicího kužele na 2
obloukové minuty ve vertikální rovině a 20 obloukových minut ve vodorovné rovině.
Polohy jasoměrů musí být stejné jako ty, které jsou uvedeny pro pozorovatele v EN 13201-3.
Měřicí pole specifikované v EN 13201-3 začíná ve vzdálenosti 60 metrů od pozorovatele (úhel
pozorování měřicího přístroje musí být (89±0,5)° vůči normále k povrchu vozovky).
Z důvodů proměnných odrazných vlastností povrchu vozovky, jak v prostoru, tak čase, mohou vzniknout
velké rozdíly mezi hodnotami jasu naměřenými a vypočtenými.
Na základě výše uvedených požadavků lze konstatovat, že kalibrovaný jasový analyzátor může být
použit na základě správného umístění nasměrování a dostatečné rozlišovací schopnosti využit k měření jasů na
komunikacích, stejně tak jako klasické jasoměry.
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Příklady měření pomocí jasového analyzátoru LMK Mobile Advanced
Metodika porovnávání svítidel VO
Využitím jasového analyzátoru a k tomu připravenému pracovišti můžeme porovnávat různá svítidla
venkovního osvětlení (zejména pro osvětlení komunikací v městských částech a obydlených oblastech) za
stejných podmínek (stejný světelný zdroj a geometrické uspořádání).
Na obrázku 1 je vidět, že jasový analyzátor není ve vzdálenosti 60 m od okraje výpočtového pole, jak je
uvedeno v normě ČSN EN 13201-3, ale jen 30 m. Aby bylo měření korektní, je nutné zachovat úhel snímání mezi
jasovým analyzátorem a výpočtovým polem a proto je rovněž snížena výška jasového analyzátoru nad úrovní
pozemní komunikace na polovinu, tedy na 0,75 m.

Obr. 1: Náčrt měření komunikace pomocí jasového analyzátoru
Metodika porovnávání vychází z normativních požadavků pro osvětlení pozemních komunikací ČSN EN
13201-1 a ČSN EN 13201-2. Tato část normy definuje na základě fotometrických požadavků třídy osvětlení pro
osvětlování pozemních komunikací se zaměřením na zrakové potřeby uživatelů komunikace a zohledňuje
ekologická hlediska tohoto osvětlení. To znamená, že podle této normy lze přiřadit k třídě komunikace kvalitativní
a kvantitativní požadavky na osvětlovací soustavy.

Příklad ověření vyzařovacích charakteristik svítidel VO

Obr. 2: Jasová mapa s rozvrženými měřícími body
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Obr. 3: Náčrt rozvržení měřících bodů
Na obrázku 3 jsou uvedeny vzdálenosti mezi jednotlivými výpočtovými body a okrajem výpočtového pole
a geometrické uspořádání měřícího stanoviště pro porovnání různých svítidel VO.
Na základě této metodiky lze porovnávat různá svítidla veřejného osvětlení, jejich výkonnostní parametry
a vyzařovací charakteristiky bez využití laboratorní techniky.

Využití jasového analyzátoru při porovnání různých situací na komunikaci
Dalším příkladem využití jasového analyzátoru je měření různých polí komunikace v krátké době měření
a v kombinaci potkávacích a dálkových světel.
Hlavním cílem měření bylo zjištění vlivu automobilu na osvětlenost a jas komunikace a osvětlení chodců
z různých vzdáleností.

Obr. 4: Příklad vyhodnocované jasové mapy
Tab. 2: Hodnoty jasů v regionech

Průměrný jas Minimální jas
Region
1.

Celá komunikace

2.

Úsek mezi prvními dvěma sloupy

62

2

Maximální jas

(cd/m )

2

(cd/m )

(cd/m )

2

0,6922

0,3687

1,522

0,8396

0,574

1,145
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Obr. 5: Konkrétní vyhodnocení jednoho pole komunikace

Naměřené hodnoty

Vypočtené hodnoty

Pozice

Řada
L
2
(cd/m )

1.

2.

3.

1.

0,9904

0,9805

0,6795

2.

1,033

1,024

0,7446

3.

1,02

0,9851

0,7456

4.

0,9937

0,9258

0,7059

5.

0,9738

0,876

0,6744

6.

0,9069

0,8593

0,6721

7.

0,8807

0,8609

0,6972

8.

0,8989

0,8873

0,7383

9.

0,9146

0,8897

0,7461

10.

0,9111

0,9633

0,7917

Průměrný jas

0,865 cd/m2

Minimální jas

0,672 cd/m2

Maximální jas

1,033 cd/m2

Rovnoměrnost

0,776 (-)

Cílem této ukázky bylo znázornění vlivu potkávacích svítidel automobilu v oblastech působení VO.
Vzhledem k tomu, že normované zorné pole začíná ve vzdálenosti 60 metrů od pozorovatele (řidiče), tak
potkávací automobilová svítidla nemají v této oblasti žádný vliv na zvýšení viditelnosti, protože jejich působnost je
pouze do cca 30 metrů od automobilu.
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Porovnání viditelnosti chodců
Další využití jasového analyzátoru je při porovnání viditelnosti chodců s různými odraznými vlastnostmi
jejich oděvů osvícených dálkovými, nebo potkávacími světly automobilů.

Obr. 6: Fotografie a jasová mapa dvou figurantů s různými odraznými vlastnostmi při použití dálkových světel ze
vzdálenosti 60 metrů
Tab. 3: Hodnoty jasů v regionech
Průměrný
jas
2

Region

(cd/m )

Minimální jas
2

(cd/m )

Maximální jas
2

(cd/m )

1.

Oblast na komunikaci před chodci

1,316

0,4395

1,719

2.

Chodec v bílém oblečení

2,094

0,5326

2,843

3.

Chodec v černém oblečení

0,2775

0,179

1,147

4.

Pozadí za chodci

0,4912

0,1281

31,24

Toto měření ukazuje na obecně známý fakt, že k tomu aby byl chodec viděn, je nutné nosit oblečení
s vysokou odrazností nebo být vybaven reflexními prvky.

Porovnání přímého a nepřímého měření jasů na komunikaci
V neposlední řadě lze využít jasový analyzátor k měření jasů komunikací a porovnání výsledků přímého
a nepřímého měření jasu na komunikaci. Nepřímé měření je provedeno pomocí měření osvětlenosti a jejich
následným přepočtem na hodnotu jasu.
Přepočet osvětlenosti na jas

Obr. 7: Fotografie porovnávané komunikace s vyznačenou oblastí měření
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Obr. 8: Hodnoty měřené osvětlenosti v poli ve stanovených výpočtových bodech
Jestliže jsou známé odrazné vlastnosti povrchu vozovky tak můžeme vypočítat průměrný jas vozovky.
Využijeme k tomu součinitel jasu vozovky q, který je roven poměru jasu L k hodnotě osvětlenosti E vodorovné
roviny dle následujícího vztahu (1).

q=

L
E

(1)
V mezinárodních doporučeních se pro tmavé povrchy vozovek uvádí orientační průměrná hodnota
-2 -1
součinitele jasu qp = 0,07 cd.m .lx . Průměrný jas vozovky lze vypočítat dle vztahu (2).

L = q⋅E

(2)

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky nepřímého měření jasů na výše uvedené
komunikaci.
Tab. 4: Naměřené a vypočtené hodnoty stávající osvětlovací soustavy
průměrná
osvětlenost

E
měřené pole

[lx]

9,32

minimální
osvětlenost
Emin [lx]

rovnoměrnost
U0

průměrný přepočtený jas
-2
L [cd.m ]

4,80

0,51

0,65

Přímé měření jasů pomocí jasového analyzátoru na výše popsané komunikací bylo ověřeno, že
výsledky obou metod jsou téměř identické.

Obr. 10: Rozložení výpočtových bodů na jasové mapě
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Tab. 5: Naměřené hodnoty jasu stávající osvětlovací soustavy

měřené pole

průměrný jas
-2
L [cd.m ]

minimální jas
-2
Lmin [cd.m ]

maximální jas
-2
Lmax [cd.m ]

0,61

0,24

1,26

Ověřování jasů pomocí jasových analyzátorů na komunikacích vyšších tříd s sebou přináší nesporné
výhody zejména v rychlosti měření a eliminaci chyb při odhadu odrazných vlastností komunikací.

Závěr
Lze konstatovat, že na základě výše uvedených příkladů jsou jasové analyzátory vhodné měřicí přístroje
pro ověřování kvalitativních a kvantitativních požadavků VO. Jasové analyzátory mají potenciál i v dalších výše
nepopsaných aplikacích měření VO, jako jsou například:
hodnocení oslnění

 L 
GR = 27 + 24 log10  vl0, 9 
 Lve 

(3)

výpočet prahového přírůstku

TI =

65
× LV %
( průměrný jas vozovky) 0,8

hodnocení rušivého světla (měření jasu fasád budov a jasů dopravního značení).

Obr. 10: Snímek rodinného domku a jasová mapa jeho fasády
Použitá literatura
Sokanský, K. - Měření a posouzení světelně-technických, konstrukčních a ekonomických parametrů svítidel,
Závěrečná zpráva – 2. a 3. část
TechnoTeam Bildverarbeitung GmbH – Operating instructions for mobile luminance meansuring system LMK
mobile advanced, 2006
ČSN EN 13201-2 Osvětlování pozemních komunikací- Část 2: Výkonnostní požadavky
ČSN EN 13201-3 Osvětlování pozemních komunikací- Část 3: Výpočet výkonnostních parametrů
ČSN EN 13201-4 Osvětlování pozemních komunikací- Část 4: Metody měření výkonnostních parametrů
autoři:
Petr Závada,1 Tomáš Novák,1 Karel Sokanský,1 Lucie Mruzková,2
1 VŠB-Technická univerzita Ostrava,17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba, email:
petr.zavada@vsb.cz, tomas.novak1@vsb.cz, karel.sokansky@vsb., 2 PTD Muchová, s.r.o., email:
mruzkova@ptdov.cz

66

(4)

ZPRAVODAJ SRVO 2012

Ing. Josef Polan zemřel.
Krátce po svých 91. narozeninách v podzimních měsících roku 2012 zemřel čestný člen Společnosti pro
rozvoj veřejného osvětlení Ing. Josef Polan.
Ing. Josef Polan byl významným odborníkem v oboru
světelné techniky, zejména v osvětlování průmyslových provozů,
veřejného osvětlení a normalizace. Valnou část svého produktivního
života pracoval v oddělení rozvoje osvětlení v n.p. Tesle Holešovice,
v šedesátých letech jediné pracoviště, které se touto problematikou
u nás zabývalo. Zde také předával své zkušenosti řadě mladších
odborníků, kteří se po zrušení Tesly Holešovice rozeběhli do různých
nově vznikajících nebo v naší republice se nově etablujících firem
z oboru. Ing. Polana jsme dlouhé léta znali jako pana Polana. Byl
účastníkem studentských demonstrací v roce 1948 na podporu
prezidenta Beneše a po ukončení studia mu byl odepřen diplom. Titul
Ing. mu byl udělen až v roce 1990.
Během svého profesního života se aktivně podílel na
činnosti ČS VTS, výrazně se podílel na organizování a pořádání
prvních světelnětechnických konferencí v letech 1961 a 1969, podílel
se aktivně na rozvoji vzdělanosti v oboru. Po zániku Československé
vědecko technické společnosti se stal členem SRVO. Dlouhá léta
pomáhal s organizací, náplní Setkání přátel veřejného osvětlení, jak
jsme v devadesátých letech naše semináře nazývali.
Až do roku 2006 působil jako lektor Zpravodaje a připomínkoval či zpřesňoval snad každý článek,
týkající se osvětlení. K formátu osobnosti patřily i jeho poznámky na okraji některých článků: „k tomuto se
nevyjádřím, o tom mnoho nevím“.
Zájem o dění v oboru jej však neopouštěl. S okruhem lidí z oboru se pak ještě dlouhé roky scházel nad
půllitrem piva ve své oblíbené hospůdce v okruhu svého bydliště na Vinohradech.
Odešel nejen odborník, ale i dobrý člověk.
Světlo věčně nechť mu svítí.
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