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Slovo redakce                                    

Zpravodaj SRVO, občasník vydávaný pro 
členy Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení, 
nikdy nechtěl být jen sborníkem proslovených refe-
rátů na seminářích, ale uvádět i články, referáty 
z dalších zdrojů. To se dařilo jen občas 

V poslední době se stává stále častěji, že 
přednášející dají k dispozici svou přednášku pouze 
ve formě PP prezentace. Informační hodnota takto 
otištěných textů  bez slova přednášejícího je mizivá 
a přepis do čtivé formy, nepostihuje podstatu origi-
nálu, je pak dílo spíše redaktora než autora. 

V tomto čísle jsme se snažili jít jinou ces-
tou. Otiskujeme např. článek z časopisu Moderní 
obec, rozhovor s předsedou Ing. Bartíkem 
k problematice VO určený pro zastupitele obcí.  

Pochopitelně i v tomto čísle zachycujeme 
dění v SRVO, zejména Technické semináře za rok 
2013 a volební valnou hromadu Kácov. 

Referáty a články ze seminářů i další do-
dané jsme tentokrát neřadili k příslušným seminá-

řům, ale zařadili jsme ty referáty, které jsme měli 
k dispozici ve formě vhodné k otištění, nebo jsme 
zařadili materiály zpracovanými jiným autorem na 
stejné tema. 

Opět výzva pro všechny: máte-li nějaký 
materiál, který by mohl zajímat i ostatní, prosím po-
šlete do redakce, otiskneme – týká se to i článků, 
rozhovorů apod. v různých regionálních mediích.  

Činnost SRVO by se chtěla zaměřit na ob-
ce, jejich zastupitelstva, jejich firmy provádějící 
správu a údržbu veřejného osvětlení. Proto zasílejte 
i své dotazy a náměty, zajistíme na ně kvalifikované 
odpovědi z řad našich i externích odborníků. 

Ve Zpravodaji je možno otiskovat i inzerce 
ve formě článků nebo letáků. 

Rádi bychom, aby tento občasník přinášel 
informace členům SRVO z oboru veřejné osvětlení 
v co největší šíři. 

 

Oznámení  

Rezignace předsedy SRVO 

Předseda SRVO Ing. Hynek Bartík oznámil předsednictvu rezignaci na funkci předsedy SRVO od 
19.5.2014. Důvodem je pracovní vytížení spojené s přechodem k jiné firmě mimo obor světlo a osvětlení. 

V souladu se Stanovami SRVO bude vykonávat funkci výkonného předsedy dosavadní místopředseda 
Ing. Jiří Skála do doby svolání mimořádné volební valné hromady,. Předsednictvo SRVO děkuji Ing. Bartíkovi za 
odvedenou práci a přeje mu úspěchy v budoucím pracovním zařazení. 

 

Změna tajemníka SRVO 

Ing. František Luxa požádal předsednictvo o uvolnění z funkce tajemníka SRVO od 30. 6. 2014. Jak 
uvedl ve své žádosti, „dostavila se únava materiálu“. 

Novým tajemníkem bude od 1. 7.2014 Ing. Věra Bursíková (verabursikova@email.cz, mob SRVO 602 
200 756). 

mailto:verabursikova@email.cz
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Technický seminář SRVO - jaro 2013 Kácov 

Jarní seminář Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení se uskutečnil 16. a 17. 5. 2013 ve Sporthotelu 
v Kácově. Organizačním garantem a sponzorem byla Kooperativa v.o.d.,  Uhlířské Janovice. Na prezenční listině 
se zapsalo 90 účastníků semináře.  Tento a další semináře budou, na základě rozhodnutí předsednictva, nejen 
pro členy, ale i pro zástupce obcí a jejich pracovníků, zabývajících se údržbou veřejného osvětlení. Jako obvykle 
seminář doprovázela výstavka komponent pro VO, zaujala zejména výstava výrobků-stožárů obvyklých i extrava-
gantních tvarů z Kooperativa v.o.d, instalovaná venku na břehu venkovního bazénu. 

Seminář zahájil a celou akci moderoval tajemník Ing. František Luxa. Dopolední blok přednášek byl se-
staven ve spolupráci s Ing. Melounem z Kooperativa  v.o.d. 

V úvodním referátu na tema Kdo jsou a co vyrábí Kooperativa v.o.d. pro VO ředitel Ing. Meloun se-
známil přítomné s produkty společností Kooperativa. Další příspěvek Ing. Studničky  z TZUS Praha se týkal 
Změny v posuzování shody stavebních výrobků po 1.7.2013. Toto tema bylo jistě zajímavé pro všechny, kteří 

se zabývají projekcí, výstavbou a údržbou soustav VO a používají např. stožáry.   

O stožárech pro VO se na seminářích SRVO hovořilo často. Tentokrát se referát týkal stožárů z pohledu 
statika Ing. Losíka: Problematika navrhování osvětlovacích stožárů.  

Jakým způsobem přistupuje společnost Philips k  LED svítidlům přednesl Ing. Jonáš ve svém příspěvku 
Nový přístup využití LED svítidel pro osvětlení komunikací.   

Po přestávce na oběd v bliku firemních prezentací Ing. Grygerek přednesl firemní prezentaci o výrob-
cích I-tec Czech. 

Další výstupy činnosti pracovní skupiny SRVO, která se zabývá LED svítidly rozebral ve svém příspěvku 
předseda této pracovní skupiny Ing. Skála Porovnání svítidel HPS a svítidel LED na základě terénních zkou-
šek.  K tomuto referátu následovala diskuze, v které diskutující upozornili na některé nepřesnosti v metodice vy-

hodnocení.  

Jaké problémy přináší změna ČSN EN 50 110-1 pro pracovníky v údržbě VO přednesl p. Tichý. 

Přednáška Ing. Škopka z EC SERVICE Energetické auditorství VO, podle vyhlášky 480/2012 Sb. 

nebyla pro výpadek proudu způsobený bouřkou dokončena a je uveřejněna na www.srvo.cz.  

Kdysi bylo nedílnou součástí seminářů okénko “jak to děláme u nás“, představení práce firem zabývající 
se údržbou VO v  různých městech a obcích. K této tradici jsme se vrátili referátem pana Polaneckého, Služby 
města Milevska:  VO a jeho rekonstrukce v Milevsku. 

Pro výpadek proudu nemohla být promítnuta ukázka z olomouckých slavností světla, připravená Ing. 
Kotkovou.  

V pátek organizační garant připravil pro účastníky exkurzi do malé vodní elektrárny v Ratajích nad Sáza-
vou. Soukromá elektrárna, majitel p. Šternberk, je obnovena a její soustrojí z roku 1902 plně funkční. 

Podzimní seminář SRVO je připravován do Zvíkovského podhradí na 8.11 2013, org. garant Služby 
města Milevska.  

Volební valná hromada SRVO Kácov 16. 5. 2013 

Technický seminář proběhl od 10:00 do 16:00 hod a na něj navazovala Volební valná hromada pro členy 
SRVO, kterou v souladu se Stanovami SRVO, svolal předseda SRVO a na níž se volilo na další čtyřleté období 
nové předsednictvo. Po volbách komisí (předseda mandátové komise Ing. Věra Bursíková, předseda volební ko-
mise Karel Muller, předseda návrhové komise pro usnesení Ing. Jiří Skála) a prohlášení Valné hromady za usná-
šeníschopnou přednesl předseda Ing. Tomáš Maixner zprávu o činnosti od minulé valné hromady, v ní oznámil, 
že stahuje svoji kandidaturu na předsedu. Hospodářka SRVO poté přednesla Hospodářskou zprávu a člen revizní 
komise Ing. Štilárek zprávu revizní komise.  

Dále proběhly podle Stanov a Volebního řádu volby z návrhů kandidátů navržených plenem. Byl volen 
předseda, místopředseda a 5 členů předsednictva a 3 členové revizní komise, která si mezi zvolenými členy, zvo-
lila předsedu. Předsedou SRVO na další funkční období byl zvolen Ing. Hynek, Bartík, místopředsedou Ing. Jiří 
Skála. Členové předsednictva: Ing. Věra Bursíková, Ing. Zdeněk Kunta, p. Karel Műller, p. Michal  Polanecký, p. 
Miroslav Tichý. Členy revizní komise byli zvolení: p. Milan Benda, Ing. Petr Holec, pí. Kamila Procházková, před-
sedou je p. Milan Benda. 

Valná hromada přijala Usnesení.  Nově zvolené předsednictvo se po ukončení valné hromady sešlo na 
své ustavující schůzi, funkcí hospodářky byla pověřena Ing. Věra Bursíková a tajemníkem byl potvrzen Ing. Fran-
tišek Luxa.   

Originály veškeré dokumentace z valné hromady jsou archivovány u tajemníka SRVO. 

 

http://www.srvo.cz/
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Zpráva předsedy SRVO o činnosti 2009 - 2013 

Konání Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení a jejího výboru za poslední volební období. 

A závěry z této zprávy vyplývající. 

Setkání přátel VO 

Po dobu mandátu současného předsednictva se uskutečnilo osm ,Setkání přátel VO". Nemá smysl je vy-
jmenovávat ani rozebírat. Snad jen vyzdvihnout nejvýznamnější. Tím bylo setkání v roce 2010 v Jablonci, které 
bylo uspořádáno ve spolupráci s ČSO a ČNK ClE. Druhým pak loňské u příležitosti 20. výročí existence SRVO. V 
rámci setkání byl učiněn pokus o vzdělávání členstva odbornými přednáškami. Zapomnělo se na praktické otáz-
ky. Nebylo lze jinak než učinit závěr, který v této zprávě přednesu. 

Veletrhy, semináře a konference 

Společnost se zúčastnila aktivně několika veletrhů Amper, ForArch, Electron, Sportech' Na nich za-

jišťovala odborné poradenství na vlastním stánku. V roce 2013 na společném s FCC Public. Současně po odbor-
né stránce zajišťovala doprovodné semináře. Ty se setkali s poměrně slušným ohlasem, vlastní účast na konfe-
rencích však byla plýtváním času. 

SRVO se podílela na přípravě mezinárodní konference Světlo 2011. Její činnost lze považovat za 

velmi přínosnou. 

Členové se zúčastnili i řady seminářů a konferencí pořádaných jinými společnostmi. Předsednictvo se 

stavělo negativně ke,,konkurenčním" seminářum. To je dle mého názoru chyba, protože se tak otevírá volné pole 
pro firmy, které osvětlování zajímá výhradně z pohledu zisku, nikoli kvality. S koncem minulého roku byl pohled 
předsednictva mírně změněn. Rozhodlo spolupracovat s 'konkurenty", avšak u. hradně za úplatu. To je proti 
smyslu existence SRVO. Česká společnost pro osvětlování zastávala v loňském roce podobný postoj. Letos jej 
přehodnotila a v letošním roce se aktivně zapojila do konference Candela 2013 (tři přednášky). 

Pracovní skupiny 

Informační portál po krátké době zanikl. To proto, že se zprovoznily stránky s redakčním systémem. Od 

roku 2011 je však web SRVO prakticky mrtvý, objevují se na něm pouze oznámení o akcích společnosti a několik 
málo textů. Neobjevují se tam již zápisy z předsednictva. Web postrádá smysl, neinformuje ani veřejnost ani 
vlastní členy. 

Terminologie pro veřejné osvětlení, zpracovala seznam publikací ClE t kajících se VO, pak ale nevyví-

jela další činnost a byla zrušena na jaře tohoto roku. 

Tisková - nikdo se nepřihlásil ke spolupráci - zrušena. Předsednictvo tedy vydalo jedno prohlášení. To 

však mělo nulový ohlas. 

LED svítidla, je jediná skupina pracující a fungující. Zde si však neodpustím si poznámku stran výsledků 

práce skupin (y). Podle stanov má pracovní skupina právo vydávat vlastní stanoviska, návrhy a doporučení po 
projednání s předsednictvem objevila se interpretace, že se projednáním rozumí i pouhé předložení práce. Tím je 
prý naplněn požadavek stanov a skupina může své výsledky šířit jako myšlenky společnosti. l kdyby předsednic-
tvo nesouhlasilo. Případné rozhodnutí výboru se omezilo na hlasování, nikoli nutně jednomyslné. O tom, zda 1+1 
jsou dvě nebo tři hlasovat nejde. V SRVO to možné je. To značně snižuje odborný kredit a důvěryhodnost spo-
lečnosti. 

  Spolupráce s městy, obcemi a státní správou - zanikla ve chvíli kdy přestala být obchodně zajímavá 

pro některé její členy. 

Normy a el. bezpečnost ve VO - jak tiše vznikla, tak i zanikal, aniž by cokoliv udělala. 

Třídy osvětlení - nezahájila činnost - zrušena. 

Pasport VO - navržena, nikdy nezahájila činnost. 

Další počiny SRVO 

Spolupráce na měřeni jasů noční oblohy v Libereckém kraji. Jistě nejúspěšnější akce společnosti, na-

vazoval na ni seminář v Jablonci, již méně úspěšný, účast byla výrazně nižší, než jak se předpokládalo. 

Podpora výuky předmětu světlo na ZU v Plzni. Po Úmrtí Josefa Lindy Společnost hradila cestovní ná-

klady,“zaskakujícím" přednášejícím. 

Soutěž Ladislava Monzera - V červnu 2009 jsem předsednictvu přednesl návrh pořádat každoročně 

soutěž LM za výjimečné realizace v oblasti veřejného a slavnostního osvětlení. Do prosince 2012 se prakticky ni-
jak nepokročilo. Trapnou situaci předsednictvo vyřešilo odložením dalšího jednání na dobu po zvolení nového ve-
dení. Tedy nejdříve na podzimní setkání 2013, déle jak 4 roky po vzniku myšlenky a co hůře, 4 roky po seznáme-
ním rodiny se záměrem uctít památku Ladislava Monzera.  Považuji toto selhání za vrchol neúcty ke jménu vel-
kého světelného technika a za urážku jeho rodiny. Jde o jeden z nejzávažnějších důvodů pro vyvození závěru 
této zprávy o činnosti předsednictva. 

Spolupráce s ČKAIT - zástupci SRVO byli v roce 2010 formálně přijati. Padl návrh na zásah společnosti 

do novelizace vyhlášky 268/2009 sb. Text byl zpracován a podstoupen MMR kde leží dodnes. Další spolupráce s 
ČKAIT ztroskotala. Ať to byla snaha o legalizaci autorizovaného světelného technika, nebo zahnutí osvětlení do 
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akreditačního procesu. 

Závaznost norem řady 13201 - drobný úspěch, povedlo se ji prosadit v roce 2012 díky výrazné anga-

žovanosti předsedy při jednání s mininsterstvem zdravotnictví. Ovšem pouze pro pracovní prostory. 

Využití digitální fotografie při měření osvětlení - spolupráce s doc. Baxantem skončila po pár měsí-

cích s nulovým přínosem. 

Osvětlování chodců na přechodech - bylo provedeno několik akcí vzdělávání policie ČR. Dílčím úspě-

chem bylo, že se podařilo prosadit to, aby se pravidla pro přisvětlování chodců na přechodech stala Dodatkem 
TKP 15 ministerstva dopravy (Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací). Od prosince 2009 
se do dnešního dne nepodařilo dokončit schvalovací řízení. 

Boj s nekorektními prodejci zařízení pro VO, zvláště pak LED svítidel - tiše usnul.  

S tím souvisel návrh na zřízení certifikátu SRVO, který by prokazoval nositelovu odbornou erudici. Ať projektan-

ta, dodavatele nebo výrobce. Též tiše usnulo. 

V souvislosti s avizovanými dotacemi EU na VO prostřednictvím MŽP byl učiněn pokus o přímé jed-

nání s ministrem - nezdařilo se. Snahy neustaly - byli jsme připuštěni k rozhovoru s řadovým úředníkem. Ten nás 
blahosklonně přijal, vyslechl… a vymazal ze své paměti. Nadále probíhá proces nastavení pravidel bez světel-
ných techniků, avšak za účasti ekologických aktivistů. 

Kurs světelné techniky - proběhla úvodní přednáška. Další příprava se neustále odkládá. Byť z objek-

tivních příčin. Realizace se přenese na nové vedení společnosti. 

Členská základna 

Za čtyři roky stoupl počet řádných členů ze 107 na současných 128 (89 právnických, 33 fyzických, 6 

čestných). Stále však se počet členů nesrovnal s dobami "největší slávy“, kdy společnost měla 137 členů. 

Závěr 

Když se podívám na to, co se vykonalo za uplynulé čtyři roky, tak vidím, že se vůbec nelze hovořit o ně-
jakém úspěchu a rozvoji. Krom tradičních setkání, jejichž zajištění je nutné považovat za naprostou povinnost, je 
bilance vesměs špatná.  

Z toho vyplývá jediné - celý stávající výbor by měl přiznat osobní odpovědnost. Osobně jsem předběžně 
kandidaturu na předsedu přijal. Ovšem při zpracování této zprávy jsem si uvědomil, jak špatně jsme společnost 
vedli. Logicky jsem musel své rozhodnutí přehodnotit. Věřím, že tak neučiním sám. 

Po důkladném zvážení kandidaturu na jakoukoliv funkci odmítám. Doufám, že se členstvu podaří vybrat 
lepší výbor, který by společnost posunul o kus dál a vyvedl ji z její letité stagnace. Přeji vám v tom šťastnou ruku. 

 

V Kácově 16. května 2013         Tomáš Maixner, odstupující předseda SRVO v.r. 

 

Usnesení z volební Valné hromady 16.5.2013, Kácov 
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Zápis Volební komise z volební Valné hromady 16. 5. 2013, Kácov 

 



Zpravodaj SRVO 2013 

 

 

7 

 

 



Zpravodaj SRVO 2013 

 

 

8 

 

44. technický seminář SRVO - podzim  2013 Zvíkov 

Seminář proběhl 7.11. 2013 ve  Zvíkovském Podhradí v  hotelu Zvíkov. A bylo to již po 44, co jsme se v rámci 
SRVI sešli. Skutečně: za dobu existence Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlené od roku 1991 bylo  uspořá-
dáno již 44. technických seminářů, či setkání přátel veřejného osvětlení.  

Organizačním garantem tohoto semináře byly Služby města Milevska, sponzory město Milevsko a společnost 
Thorn Lighting. Odborný program sestavilo předsednictvo SRVO. 

Seminář by otevřen i pro zástupce obcí a technických služeb, které se zabývají správou a údržbou VO ve spo-
lupráci se Sdružením komunálních služeb a Sdružením veřejně prospěšných služeb, tyto spolupracující organiza-
ce zastupovali pánové Jiří Vyvial (SKS) a Pavel Gaizura (SVPS). 

 Trvalou záštitu nad tímto seminářem převzalo Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo vnitra. 

Mezi hosty semináře byli i pánové: senátor Pavel Eybert, starosta Milevska Zdeněk Herout, starosta Zvíkov-
ského Podhradí P. Blažek, kteří pozdravili přítomné.  

Zájem o seminář předčil očekávání, na prezenční listině bylo 128 podpisů. 

Odbornou část semináře otevřel referát p. Waltera Jagshe, Thorn lightins s.r.o., který přítomné seznámil 
s novými produkty, zejména svítidly, pro veřejné osvětlení s důrazem na  nová LED svítidla . 

Pan Miroslav Tichý již na minulém semináři upozornil na novou ČSN EN 510-1 Práce pod napětím. Protože 

tato norma se velice úzce týká zejména pracovníků v údržbě VO, věnoval se této normě podrobně s přihlédnutím 
ke konkrétním dopadům pro činnost ve VO. 

Pan M. Minařík, Elektrika.cz, seznámil přítomné s informační databází na www.elekrtika.cz, který je zá-

jemcům k dispozici a obsahuje množství literatury z oboru s vyhledavačem podle zadaného slova. Přístup si lze 
vyžádat na uvedené adrese. 

Zástupce společnosti Ekolamp p. Petr Číhal, která se zabývá ekologickou likvidací nefunkčních světel-
ných zdrojů a svítidel seznámil přítomné s náplní činnosti a možnostmi firmy Ekolamp a pozval přítomné na 

Jarní seminář do Příbrami. 

http://www.elekrtika.cz/
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Na seminářích SRVO je tradiční okénko Jak to děláme u nás. Tentokrát nás p. S.Schneider Technické služ-
by Žatec seznámil s tím, jak přistupují k údržbě veřejného osvětlení v Žatci. 

Předsednictvo SRVO přistoupilo k otevření informovanosti členů o své činnosti. Proto na tomto semináři za-
zněl referát předsedy p. Hynka Bartíka o činnosti předsednictva  od minulého semináře. Touto cestou budou se-
znamováni členové SRVO s aktivitami předsednictva i na dalších seminářích. 

Semináře SRVO jsou doprovázeny výstavkami komponent pro VO, jak to bylo i tentokrát. V bloku firemních 
prezentací pak vystoupili zástupci firem a představili své společnosti nebo jejich produkty: Artechnik-Schréder, 
AŽD Praha, Citel Electonics, I – tec Czech, Osvětlení Černoch, Radeton 

Odpolední blok přednášek zahájila přednáška Ing. Petra Žáka  a Ing. Simony Švecové Základní plán 
osvětlení – koncepční přístup k VO měst a obcí. Přednáška objasnila nový přístup k řešení osvětlení sídel 

s přihlédnutím k pohledu architekta. 

Vyhláška 480/2012 Sb. stanovuje energetické auditorství. Je to novum v oboru veřejné osvětlení. Co to při-
náší pro oblast VO objasnil ve své přednášce Ing. Martin Škopek. 

Problematika přisvětlování přechodů pro chodce je v posledních několika letech stále více aktuální. Správci 
komunikací (většinou obce či městské části) nechávají přechody ve velké míře osvětlovat. Jaké jsou zásady 
správného osvětlování chodců na přechodech a co přináší pro bezpečnost chodců. Těmito otázkami se zabý-
vala přednáška Ing. Jana Novotného. 

Ing. Petr Blažek seznámil přítomné s produktem firmy Hrdlička e-Utility Report, podpora pro ochranu inže-

nýrských sítí a jeho významem zejména pro výstavbu nové soustavy VO. 

Hlavní blok přednášek nazvaný „Jsou úspory to jediné, co nás zajímá“, který uváděl Ing. Jiří Ská-
la, předseda pracovní skupiny „Osvětlení, bezpečnost, kriminalita“ byl věnován iniciativám této nově založe-

né pracovní skupiny SRVO. Cílem činnosti pracovní skupiny je: prosazovat zachování rovnováhy mezi intenzitou 
veřejného osvětlení, bezpečností dopravy, podpora dotací nejen v oblasti úspor el.energie, ale také pro dobudo-
vání a obnovu infrastruktury veřejného osvětlení, jednání o závaznosti norem veřejného osvětlení. 

V tomto bloku zazněly přednášky: 
J. Skála, SRVO:  Obecný úvod do tématu 
V. Malý, ŘSDP PP PČR:  Statistika DN ve dne a v noci a její důsledky 
J. Tesař, ČSO:Výsledky svět. měření z Jirkova a analýza-kde se stala chyba 
M. Kyselák, MPO ČR:Kriteria stát. programu na podporu úspor energie a využití OZE – program EFEKT. 
M. Křepelka, MŽP ČR (přednesl J. Skála): Možnost podpory z připravovaného dotačního programu OPŽP 
J. Skála, SRVO: Závěry a vytyčení směru – jakým způsobem usilovat o zachování rovnováhy mezi kvalitou  VO, 
bezpečnosti dopravy a chodců  

Po skončení odborných přednášek měli účastníci možnost odjet přistaveným autobusem na pozvání p. Micha-
la Polaneckého na exkurzi  do Milevska seznámit se stavem VO ve městě. 

Večerní neformální část semináře proběhla v Pivovarském dvoře, účastníci měli možnost prohlédnout si míst-
ní minipivovar, ochutnat jeho produkty při hudbě a navázat nová a obnovit stávající kontakty. 

                     
              Zájem o seminář byl veliký                             Kuloárové jednání: prof. Sokanský, senátor Eybert, Ing. Bartík, Ing. Skála 

 

                      
                  Doprovodné výstavky                                                 Přednáší Ing. Škopek 
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Rozhovor s předsedou SRVO otištěný v časopise Moderní obec prosinec 2013 

Veřejné osvětlení – dlouhodobě podfinancovaná služba. Co s tím? 

Ing. Hynek Bartík, předseda SRVO 

Veřejné osvětlení je důležitou veřejnou službou, která často získává relativně málo pozornosti a zapadá 
v nabité agendě samospráv našich měst a obcí. Nicméně investice do ní nejsou nízké, a pokud se provádějí 
správně, jsou dlouhodobé (i na 30 let). V rozhovoru pro Moderní obec to připomněl předseda Společnosti pro roz-
voj veřejného osvětlení (SRVO) Ing. Hynek Bartík. 

Co je hlavní činností SRVO? 

Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení je nezávislé občanské sdružení odborníků a profesionálů v oboru ve-
řejného osvětlení. Jeho členy jsou zástupci měst a obcí, provozovatelů a správců veřejného osvětlení, zástupci 
dodavatelských firem, světelní technici, odborníci a vysokoškolští pedagogové. Společnost již 22 let aktivně při-
spívá ke zlepšení stavu této významné, avšak v České republice podhodnocené, veřejné služby. Naším primár-
ním cílem je informovat města, obce, technické služby a projektanty, vzdělávat je a pomáhat zlepšení kvality ve-
řejného osvětlení u nás. 

Oněch 22 let je poměrně dlouhá doba. Jaké jsou plány SRVO pro další roky? 

Jsme nezávislé sdružení, a proto jsou naše možnosti velmi omezené. Nicméně chceme dál zůstat nezá-
vislou autoritou v oboru, na kterou se města a obce, jejichž představitelé řeší denně desítky různých problémů, 
mohou kdykoli obrátit a získat pomoc, radu či podporu z oblasti veřejného osvětlení. 

Chceme se stát také věrohodným partnerem vládních institucí tak, abychom městům a obcím pomohli 
zlepšit možnosti financování této veřejné služby, ale také nastavení obecných podmínek. Ty dnes často staros-
tům ztěžují situaci a komplikují jim výběr technicky vhodného a ekonomicky optimálního řešení. Starostové se 
totiž kvůli nedostatkům v systému mohou 

jednoduše, naprosto nevědomky rozhodnout pod tlakem obchodníků špatně – a v dnešních podmínkách 
pak již nejsou zpětně schopni jakkoli nevhodné řešení rozporovat. 

Celý průmysl osvětlování prochází velikou technologickou revolucí, kdy se přechází od klasických, mno-
ho let zavedených technologií ke zcela novým. Týká se to i veřejného osvětlení? 

Nové technologie ve veřejném osvětlení se především opírají o LED svítidla a o nástup s tím spojených 
řídicích systémů. Změny probíhají nebývalou rychlostí, přičemž na trhu se objevuje obrovské množství řešení, 
která nepodléhají žádným společným standardům. Proto se také otevírá zcela zřetelný propastný rozdíl mezi kva-
litními a nekvalitními řešeními, což zvyšuje požadavky na znalosti projektantů elektro i samotných majitelů a pro-
vozovatelů soustav veřejného osvětlení. 

Nabídku na úsporné veřejné osvětlení opravdu již dostal úplně každý starosta v této 
zemi. Jsou to jen sliby, nebo je opravdu možné spořit? 

Úspory v dnešní době dosažitelné určitě jsou. Mnohdy však města i obce kladou na novou soustavu je-
diný požadavek, jímž je úspora. Ano, jestliže nahradíte svítidlo s příkonem 150 W novým svítidlem s příkonem 70 
W, určitě spoříte. Ovšem nabízí se otázka, zda svítíte také dostatečně v souladu s platnými normami a předpisy. 
Proto je důležité k výběru přizvat nezávislého profesionálního technika, který je schopen posoudit, bude-li dané 
řešení dostatečně kvalitní, aby se zajistila bezpečnost obyvatel a zvýšil také jejich pocit bezpečí. 

Které jsou tedy největší výzvy, kterým vaše odvětví čelí? 

Kromě vyšších požadavků na znalosti je to především chybějící možnosti podpory financování. Odhadu-
jeme, že majetek, který se v ČR váže k veřejnému osvětlení, má hodnotu přes 70 mld. Kč. Jestliže průměrná ž i-
votnost jednotlivých částí infrastruktury činí zhruba 40 let, města a obce by měly do rozvoje svého veřejného 
osvětlení ročně investovat 1,7 mld. Kč, aby se infrastruktura zachovala alespoň v současném stavu. Odhadujeme 
však, že ve skutečnosti tyto investice dosahují jen přibližně 600 milionů korun ročně. Protože v minulém progra-
movém období dotace z Evropské unie pro veřejné osvětlení chyběly, je toto podfinancování již opravdu dlouho-
dobé a začne se brzy projevovat na kvalitě dožívající infrastruktury, jako jsou rozvaděče, sloupy či kabeláž. To s 
sebou může nést i vysoká bezpečnostní rizika. 

Jak by proto na závěr zněla vaše rada pro starosty, kteří chtějí veřejné osvětlení ve své 
obci či ve svém městě efektivně řešit? 

Jednoznačně bych doporučoval spolupracovat s odborníky, kteří pomohou posoudit stávající stav sou-
stavy veřejného osvětlení a dají dobrozdání, zda je třeba vyměnit pouze svítidla nebo vyměnit celou soustavu, 
případně navrhnou dlouhodobou koncepci obnovy a správy celé infrastruktury v závislosti na znalosti ekonomic-
kých a technických možností obce nebo města. 
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Pokud starosta zvažuje dnes již technicky vhodné LED řešení, je třeba nechat odborníky posoudit vhod-
nost navrhovaných variant a jednoznačně určit, která z nich spoří a zároveň udrží – či nejvíce zlepší podmínky 
osvětlení. A která řešení naopak fungují doslova jako vypínač: Při jeho sepnutí totiž spoříte nejvíce, avšak nevidí-
te nic. Cílem měst a obcí je určitě i ve veřejném osvětlení spořit co nejvíce – ale zároveň také co nejlépe plnit ve-
řejnou službu. To se můžete dozvědět pouze díky světelnému výpočtu pro každou řešenou komunikaci či pro-
stranství, který by vám měla být schopna vypracovat každá profesionální firma. A rovněž tyto výpočty se vyplatí 
nechat raději posoudit nezávislým odborníkem a posoudit jejich provedení a soulad s normami. 

(rozhovor vedl redaktor Ivan Ryšavý Moderní obec, prosinec 2013) 

Koroze stožárů veřejného osvětlení a možné její řešení 

Ing. Zdeněk Kunta, KOOPERATIVA v.o.d., Uhlířské Janovice 

Úvod 

Velkým problémem současnosti je pokles odolnosti materiálů v důsledku koroze. Ztráty vyvolané korozí 
působí obrovské hospodářské ztráty a protikorozní ochrana vyžaduje nemalé částky ze státních prostředků. Jen 
v České republice dochází každý rok ke ztrátám korozí za cca 20 miliard Kč. Tento problém však není nic nové-
ho. Člověk se jím musel zabývat od těch nejstarších dob, kdy vyrobil první železný předmět a ten mu po čase 
zrezivěl, nebo vytvořil svou první nástěnnou malbu a ta mu po čase vybledla. 

Dodnes člověk problém s korozí proto intenzivně řeší a bohužel musíme konstatovat, že dodnes se mu 
ho nepodařilo zcela vyřešit. Když hovoříme o korozi, máme na mysli především znehodnocení materiálu. Toto 
znehodnocení je způsobeno chemickým nebo fyzikálně-chemickým působením okolního prostředí. A nejde jen o 
korozi kovů, které si pod tímto pojmem nejčastěji představujeme, ale jde také o korozi zdiva, betonu, plastů, dře-
va, kůže, textilu, papíru a jiných materiálů. 

Nejvýznamnější korozí však přesto zůstává koroze kovů. Tento článek se pokusí přiblížit složitou pro-
blematiku koroze stožárů veřejného osvětlení (VO), které představuje významnou položku ve výčtu nejvýznam-
nějších průmyslových korozních oblastí. 

Tři hlavní skupiny koroze kovů 

Koroze je samovolně probíhající proces znehodnocování materiálu působením okolního prostředí. Re-
akce nebo děje, které jsou příčinnou korozního poškozování materiálu, jsou fyzikálně chemické povahy. 

Definice koroze je tak široká, že všechny tyto jevy není možno vystihnout jednotnou teorií. Je proto zvy-
kem omezit se pouze na ty korozní pochody, kterými podléhají kovy. 

Korozi kovů je možno rozdělit do tří hlavních skupin: 

- Elektrochemická koroze: Korozní pochody vyvolané roztoky elektrolytů (obvykle vodnými roztoky, ačkoliv může 
jít i o jiné roztoky, kde rozpuštěná látka je ionizovaná). Podstatou je zde elektrochemická oxidace kovu, která mu-
sí být doprovázena ekvivalentní redukcí jiných složek systému. 

- Chemická koroze: Může ji být např. koroze kovů plyny, a to obvykle za zvýšené teploty. Typickými případy jsou 
oxidace kovů kyslíkem, černání stříbra působením sirovodíku atd. teorie těchto pochodů používá podobných 
představ jako v předcházejícím případě, je však komplikována tím, že je nutno vzít v úvahu i defekty krystalové 
mřížky. 

- Fyzikální koroze: Na rozdíl od předcházejících druhů nejde o oxidaci. Zde neexistuje dosud jednotící teorie. 
Tendenci ke korozi je možno vyjádřit pomocí termodynamických pojmů. 

Základní pojem koroze 

Ve své přirozené podobě se atomy kovů nejčastěji nacházejí v kovových rudách jako soli nebo kysličníky 
zmíněných kovů. Atom kovu v kovové rudě byl na nižší energetické úrovni, než bude po zpracování na čistý kov. 

Atomy s vysokou „ nepřirozenou“ energetickou hladinou se pak usilují vrátit na nižší energetickou hladinu 
a toto je nejčastěji důvodem koroze. 

V případě oceli-železa  jde o to, že kovové atomy železa  (Fe) budou usilovat o nižší energetickou hladi-
nu, přičemž budou uvolňovat kladné železné ionty (Fe ++) do okolí  a záporné elektrony (e-) ponechají v oceli. 

   Fe→ Fe ++   +  2 e- 

Korozní agresivita prostředí 

Schopnost prostředí vyvolávat korozi v daném korozním systému je dle ČSN EN ISO 12944-část 2,  je 
klasifikováno šesti stupni korozní agresivity: 

C1 – velmi nízká C4 – vysoká 

C2 – nízká C5-I – velmi vysoká-průmyslová 

C3 – střední C5-M – velmi vysoká-přímořská 
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Zařazení oblastí do jednotlivých stupňů korozní agresivity je dáno kombinací vnějších vlivů, jako je doba 
ovlhčení za rok, převažující koncentrace oxidu siřičitého, roční depozice chloridů a klimatické podmínky (vlhké, 
suché, teplé a studené). 

Výrobky vystavené koroznímu namáhání se vyskytují v různém typu atmosféry (vnitřní, venkovní, měst-
ská, průmyslová, přímořská) a zde pak začíná proces atmosférické koroze, na povrchu kovu a za přítomnosti vlh-
kosti. Vrstva vlhkého filmu může být tak tenká, že není postřehnutelná pouhým okem. 

Korozní rychlost stoupá v důsledku: 

- stoupající relativní vlhkosti 

- přítomnosti kondenzace (teplota povrchu je na bodu nebo pod rosným bodem) 

- stoupajícího znečištění atmosféry 

Zkušenosti ukazují, že na vznik významné koroze při vzrůstu relativní vlhkosti nad 80 % a teploty nad 0 

C. Proto pro zařazení do stupně korozní agresivity má vliv i typy klimat. 

Klima –počasí převládající v určité lokalitě nebo dané oblasti stanovené na základě statistických údajů o 
jeho parametrech po delší časovou periodu. Jednotlivé typy klimat jsou v tabulce A1 (normy ČSN EN ISO 12944). 
Ve studených nebo suchých klimatech bude rychlost koroze nižší než v mírných klimatech ale vyšší bude 
v teplých a vlhkých přímořských klimatech. Nejdůležitější je doba, po kterou je konstrukce exponována v prostředí 
o vysoké relativní vlhkosti, popsaná rovněž jako doba ovlhčení (např. horké a vlhké klima má dobu ovlhčení 4200 
až 6000 hod/rok).  

Velmi důležité je i posouzení místních podmínek a mikroklimatu. Příklady pro rozhodující mikroklimatické 
prostředí je spodní část mostu (zejména nad vodou), podhled střechy krytého plaveckého bazénu, slunečná a 
stíněná část střechy budovy. 

Úvod do problematiky koroze stožárů VO 

V celé České republice je odhadem přes jeden milion stožárů VO. Velká část těchto stožárů je blízko 
odhadované doby životnosti, nebo na její hranici v mnohých případech i za ní. Odhadovaný průměrný věk star-
ších typů stožárů je přes 30 let. Přesné určení času, kdy stožár překročí dobu trvanlivosti je navíc značně proble-
matické. Z praktických zkušeností získaných údržbou desítek tisíc stožárů vyplývá, že rozptyl životnosti stožárů je 
15 – 50 let. S ohledem na množství negativních vlivů, které tento rozptyl způsobují a počet typů stožárů, je velmi 
složité vytvořit univerzální systém detekce stupně koroze, dostatečně přesný a zároveň použitelný ve všech pří-
padech. Nutným požadavkem pro takovýto systém detekce je, aby detekční metoda byla nedestruktivní.  

Charakteristickým jevem období politického systému ČSSR bylo všeobecné podceňování pravidelné 
preventivní údržby v prvních 10 až 15 letech po instalaci stožárů VO a to cíleně na dřík stožáru v místě vetknutí 
do země. Tím se umožnil nekontrolovatelný rozvoj nejprve povrchové a následně i hloubkové vnější a vnitřní ko-
roze ve větší, či menší míře v závislosti na vnějších vlivech a výchozím stavu (kvalita oceli při výrobě stožárů, zá-
kladní protikorozní ochrana, ošetření vnitřku stožáru před instalací atd.). V případě vzniku hloubkové koroze v 
prvních letech po instalaci stožárů se již často následnou opravou nátěrovými hmotami nepodařilo pokračující ko-
rozi zcela zastavit z důvodu nedokonale odstraněné mikroskopické vlhkosti, která zůstala v narušeném materiálu 
stožáru. Koroze se tak pouze zpomalila. V oblasti pod paticí je vlhkost tak vysoká, že je velmi obtížné udržet nátěr 
i po opravě na místech s hloubkovou korozí ve „stabilizovaném“ stavu. V místě vetknutí stožáru do země pokra-
čují trvalé změny, které při souhře negativních vnějších vlivů mohou vést až k pádům. Z uvedeného tedy vyplývá, 
že nejdůležitější na stav konstrukce stožáru a jeho životnost je kvalita zpracování povrchové úpravy z výroby a 
údržba (nátěry) v prvních 10 letech po instalaci stožárů. 

Příčiny vzniku koroze 
Příčiny vzniku koroze stožárů VO se dají rozdělit do několika skupin podle charakteru poškození:  

Mechanické poškození:  
     Klimatické vlivy (déšť, sníh, silný vítr) 
     Vnější nastrojení (trakční vedení, reklamy, kamery) 
     Odletující štěrk (v případě bezpaticových stožárů) 

Chemické poškození : 
     Oxidace vlivem kontaktu s vodou 
     Agresivní zimní posyp- používání CHRL (chemické rozmrazovací látky na bázi agresivních solí) 
 Elektrické poškození : 
Bludné proudy z trakčního vedení 

Rozdělení místa vzniku koroze podle typu stožáru: 

Všechny typy stožárů VO lze rozdělit do dvou skupin (viz Obr.1): paticové a bezpaticové 

Osazení stožáru paticí má oproti stožáru bezpaticovému několik výhod. Na druhou stranu s sebou přiná-
ší i podstatné nevýhody. 
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Obr. 1 Kritická místa bezpaticových a paticových stožárů 

Výhoda patice spočívá v tom, že stožár samotný chrání v jeho přízemní části před mechanickým poško-
zením a částečně i před poškozením chemickým, především před agresivním zimním posypem. Velkou nevýho-
dou paticových stožárů je fakt, že samotný stožár v místě, kde jej kryje patice je jen těžko přístupný a tudíž je v 
těchto místech údržba povrchové protikorozní ochrany z praktických důvodů často vynechána. Toto vede ke vzn i-
ku koroze právě v místech krytých tělesem patice. K tomuto jevu přispívá i skutečnost, že ve vnitřním prostoru 
patice se vytváří „mikroklima“ s vyšší vlhkostí vzduchu a zejména opakovaným střídáním teploty (noční ochlazení, 
rychlý nárůst teploty při přímém slunečním záření na patice). Tyto vlivy jsou markantně zesíleny u stožárů se za-
těsněnými paticemi. 

Naopak stožáry bezpaticové jsou protikorozním ochranným nátěrem chráněny až do místa vetknutí. V 
tomto místě jsou tyto stožáry nejvíce namáhány vlivem mechanických sil způsobených např. větrem. Je tedy lo-
gické, že nejkritičtější místo pro vznik koroze u bezpaticových stožárů je právě od místa jejich vetknutí až do 
hloubky 10 – 20 cm pod povrchem. Rozdíl mezi paticovým a bezpaticovým stožárem popisuje obrázek č.1. 

Specifikum pro městské stožáry VO je kromě působení vnějšího prostředí průmyslového města i půso-
bení extrémního kontaktu s agresivní psí močí. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že přestože stožáry VO spadají svým umístěním v krajině nejčastěji do ko-
rozního prostředí stupně C3, jsou na stožáru VO místa, které spadají do do korozního prostředí s korozní agresi-
vitou C4 a někdy při nepříznivých místních podmínkách a nepříznivém mikroklimatu mohou mít charakteristiku až 
C5-I - viz příklad koroze stožáru VO na Obr.2. 

Další možné formy koroze stožárů VO 

Při rovnoměrném napadení se stejnou korozní rychlostí na celém povrchu, který je ve styku s korozním 
prostředím vzniká rovnoměrná koroze. Postup rovnoměrné koroze je velmi snadno kontrolovatelný a předvídatel-
ný. To bohužel není případ kritického místa dříků stožáru VO. Zde se uplatňují různé další formy koroze: 

Štěrbinová koroze - k té dochází v místech, kde je malé množství elektrolytu částečně odděleno d zbylého vnější-
ho elektrolytu. Tato místa, nazývaná štěrbiny, vznikají v praxi například mezi dvěma plechy spojenými nýty, šrou-
by, bodovými svary, pod podložkami, těsněními apod. V našem případě je takových prostředím styk zemnící 
svorky s tělem stožáru. 

Štěrbinová a bodová koroze - při lokálním porušení povrchu dochází k bodovému napadení, při němž vznikají 
různě hluboké důlky často s velmi úzkým hrdlem. Toto napadení se nazývá bodová koroze, její mechanismus je v 
podstatě stejný jako u koroze štěrbinové, jen snad s tím rozdílem, že zárodek „štěrbiny“ vzniká samovolně. K ini-
ciaci je zapotřebí dostatečná oxidační schopnost prostředí a přítomnost nejčastěji chloridových iontů. 

Korozní praskání - je to porušení materiálu (prasknutí) vyvolané kombinací účinků tahových pnutí (i vnitřní pnutí), 
korozního prostředí a zvýšené teploty. Vlastní pnutí je vyvoláno hmotností vnějšího nastrojení stožárů (trakční 
vedení, reklamy, kamery apod.), za spolupůsobení větru. Při korozním praskání dochází ke snížení práce nutné k 
porušení materiálu oproti namáhání v inertním prostředí. Ve vztahu k vlastnostem poruch materiálu se korozní 
praskání řadí mezi křehký lom a mez únavy. Trhliny často vycházejí z místa lokálního porušení pasivní vrstvy, 
většinou z míst napadených bodovou korozí. 

Koroze bludnými proudy - v místě vetknutí stožáru VO do země a to nejvíce v hloubce 10 až 20 cm pod povrchem 
se přidružuje vliv koroze vyvolané bludnými proudy z trakčního vedení. Toto korozní napadení se obtížně deteku-
je a přitom však velmi významně snižuje hodnoty pevnosti a houževnatosti oceli u stožárů VO. Bludné proudy o 
velikosti 1A dokáží za rok rozpustit až 10 kg Fe. 

Půdní koroze - v místě části stožáru v půdě se podílí na korozi i „půdní koroze“ - Ve své podstatě je to koroze ve 
vodách různého složení. Půda se skládá z plynné, kapalné a tuhé fáze. Vlastním korozním prostředím je kapalná 
fáze půdy, která jí dává elektrickou vodivost. Z plynné fáze se uplatňuje opět kyslík jako depolarizátor. 

Výsledkem nedostatečné údržby stožárů VO, postupného zeslabování stěny stožáru korozí, proto může 
být až jejich následná havárie a ohrožení okolí -viz Obr.3 a Obr.4: 

  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Depolariz%C3%A1tor&action=edit&redlink=1
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Obr. 3 Havárie stožáru VO                                                       Obr. 4 Havárie v kritickém místě stožáru VO 

Aby se zabránilo nekontrolovaným haváriím stožárů VO, provádí se jejich pravidelná inspekce 
s nedestruktivním měřením jejich tloušťky. Používají se měřící metody pomocí vířivých proudů, metody vibrační a 
metody ultrazvukem. Důraz je však především nutno klást na pravidelnou kontrolu a především prevenci vzniku 
koroze. 

Zastavení koroze u stožárů VO 

Katodická ochrana 

Koroze oceli u stožáru VO bude probíhat tak dlouho, dokud náboj záporných elektronů (e-) v oceli nebu-
de tak veliký, že přebytečné elektrony zastaví další uvolňování kladných železitých iontů (Fe++) a elektrochemic-
ká reakce-proces koroze se zastaví. 

Pokud však budou přebytečné elektrony průběžně odstraňovány, bude koroze pokračovat. 

Existuje však velmi účinný způsob, jak zastavit korozi stožárů VO: 

Využití katodické ochrany ušlechtilejším materiálem např. vrstvou žárového či metalizovaného zinku. Při této 
ochraně se zavedou elektrony do elektricky kladnějšího -ušlechtilejšího materiálu. Kovy, které jsou v porovnání 
s jinými méně náchylné uvolňovat elektrony, jsou nazývány ušlechtilé kovy. Naopak náchylnost uvolňovat elek-
trony – t.j. korodovat je vyjádřena  umístěním materiálu v tzv. galvanické řadě. 

Duplexní povlaky 

Prosté použití katodické ochrany pomocí žárového či metalického zinkování lze v praxi ještě doplnit o 
nanesení organického povlaku, který mnohonásobně zvětší životnost stožáru VO. 

Mezní stav životnosti zinkových povlaků je totiž dán zbytkovou tloušťkou. Ta bývá 20-30 µm (dle EN ISO 
14713).  Nanesený duplexní systém životnost konstrukce výrazně zvětší. 

Duplexní-kombinovaný povlak stožáru VO pak bude tvořen vrstvou zinku (nejčastěji kolem 75 µm) a na-
neseným organickým povlakem- nátěrovou hmotou. Používají se výhradně dvousložkové barvy typu epoxid a po-
lyuretan (nejčastěji v suché tloušťce kolem 160-200µm). 

Duplexní (kombinovaný) systém zvyšuje životnost ochrany stožáru VO dle rovnice ( není to jen prostý 
součet ): 

Lt = k ( Lzn + Lf ) 
Lt       životnost duplexního systému v letech 
Lzn    životnost zinkového povlaku pro daném prostředí v letech 
Lf      životnost samotného NS v letech 
k - synergický faktor pro dané prostředí 

Nutný předpoklad je však dobrá přilnavost NH (často nutnost předúpravy povrchu čištěním a odmaště-
ním, popřípadě „sveepování“ křemičitým pískem) 

U duplexních povlaků se pak dá bez problémů hovořit i o životnosti dle české zvláštnosti (není to uvádě-
né v normě ČSN EN ISO 12944) a je to tedy české specifikum: 

velmi vysoká (VV)           bez udání doby 

vyšší než vysoká (>H)               nad 25 let 

Příklad specifikace konkrétního duplexního povlaku celého stožáru VO: 

- žárové zinkování- vytvoření povlaku o tl. 70 - 80 µm 

- vytvoření organického povlaku Rokoantikor 8 (označený jako duplexní NS č. S9.12,  navržený v souladu s ČSN 
EN ISO 12944 - část 8 a tabulka A.9  a v souladu s požadavky ŘSD dle TKP 19B (3/2008): 

1x Rokoprim EP S 2300/0840………………............40 µm 

1x Rokoprim EP S 2300/RAL 7035….……..............80 µm 

1x Rokopur RK 401/RAL …………….……. .............80 µm 

     Celková tl. duplexního povlaku………………….280 µm 

Kritická místa bezpaticových a paticových stožárů je jejich část vetknutá v zemi a délka přibližně 120 cm 
nad zemí. Zde se může vyskytovat korozní prostředí s korozní agresivitou až C5-I.  Tuto část stožáru VO je proto 
vhodné ještě navíc chránit zvýšením barierové ochrany organického povlaku-nátěrového filmu o další vrstvu 
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správně zvolené barvy. V praxi se nejvíce osvědčil povlak vytvořený dvousložkovou epoxidovou barvou mastiko-
vého typu s vysokou chemickou odolností a současně plněnou hliníkovým práškem, který dává této barvě i vyso-
kou bariérovou odolnost. 

Příklad duplexního povlaku kritického místa stožáru VO  (délka spodní části - cca 2 m) : 

žárové zinkování- vytvoření povlaku o tl….. .....75 µm   

1x Rokoprim EP S 2300/0840………………..........40 µm  

1x Rokoprim EP S 2300/RAL 7035….……............80 µm 

1x Rokopur RK 401/RAL …………….…….............80 µm    

1x RokopoxMastic ALU RK 301………….............120 µm 

     Celková tl. duplexního povlaku……………..….395 µm 

Tento duplexní povlak vyhověl urychleným korozním zkouškám - Zkoušce v neutrální solné mlze dle EN 
ISO 9227 v délce 2400 hod. a Zkoušce v kondenzační komoře dle EN ISO 6270-I v délce 960 hod. Tímto výsled-
kem vysoce překročil požadavky ŘSaD na protikorozní odolnost definované režimem 1 dle TKP 19B na rozsah 
zkoušení systémů PKO.   

Na uvedený duplexní NS stožáru VO - tvořený vrstvou zinku a vrstvou organického nátěrového povlaku - 
např. Rokoantikor 8, posílený o vrstvu Rokopox Mastic ALU RK 301 v kritické části stožáru, lze uvádět životnost 
„vyšší než vysoká“ (>H) tedy nad 25 let. Tomu odpovídá i možná poskytnutá nejvyšší záruka na prokorodování 
stožáru VO - až na 7 let. 

Shrnutí důvodů pro použití duplexních povlaků u stožárů VO 

- výrazné zvýšení životnosti 
- prodloužení doby pro první opravu 
- estetické důvody 
- bezpečnostní důvody - barevné odlišení od okolí 

Ing. Zdeněk Kunta, technický náměstek KOOPERATIVA v.o.d., Uhlířské Janovice 

 

 

Na semináři v Kácově hovořil Ing. Studnička TZUS na tema Nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR). Jelikož máme k dispozici pouze PP prezentaci k dané 
přednášce a tema považujeme za závažné, pořádala redakce Ing. Kuntu (Kooperativa v.o.d.) o 
zpravování této tematiky v čitelné formě. Ke zpracování byly použity podklady TZUS a ÚNMZ. 

Vzhledem k tomu, že se problematika týká dřívějšího Prohlášení o shodě a řada nepříliš 
solidních prodejců si s tímto nedělá příliš velkou hlavu je dobré mít informace pro všechny, 
kteří se v obchodně dodavatelských vztazích s výrobky pohybují. 

Aktuální informace k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o staveb-
ních výrobcích (prohlášení o vlastnostech, označení CE) 

Ing. Zdeněk Kunta, Kooperativa v.o.d.  

1  Prohlášení o vlastnostech 

Výrobek, který je uveden na trh po 1. 7. 2013, musí výrobce doprovodit dokumentem „Prohlášení 
o vlastnostech“ (dále PoV) v souladu s čl. 4 (1) CPR:   

Vztahuje-li se na stavební výrobek harmonizovaná norma nebo je-li tento výrobek v souladu 
s evropským technickým posouzením, které pro něj bylo vydáno, výrobce vypracuje při jeho uvedení na 
trh prohlášení o vlastnostech. 

K obsahu PoV 

V PoV musí být mj. uvedeny tyto náležitosti: 

-        seznam základních charakteristik stanovených v harmonizovaných technických specifikacích pro 
zamýšlené použití nebo zamýšlená použití uvedená na PoV; 

-        ke každé základní charakteristice musí být uvedeny vlastnosti vyjádřené podle úrovně, třídy nebo 
popisu, nebo budou uvedena písmena „NPD“ (No Performance Determined), pokud není uvedena žádná 
vlastnost;  

-        u každé základní charakteristiky musí být uveden odkaz na příslušnou harmonizovanou normu a 
případně referenční číslo použité specifické nebo příslušné technické dokumentace, nebo odkaz na pří-
slušný evropský dokument pro posuzování, je-li k dispozici, a referenční číslo použitého evropského 
technického posouzení.  
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Případné další informace důležité pro odběratele (např. hmotnost obalu) sice smí být rovněž uvedeny v 
PoV, ale musí být zřetelně odděleny, aby nevznikl dojem, že jsou to vlastnosti ve vztahu k základním charakteris-
tikám, jak je vymezeno v příslušných harmonizovaných technických specifikacích, a tudíž legislativně pro uvedení 
na trh vyžadované.  

 „Uvedením na trh“ se pro účely CPR rozumí první dodání stavebního výrobku na trh Unie – viz čl. 2 (17) 
CPR. Naproti tomu „dodáním na trh“ se pro účely CPR rozumí dodání stavebního výrobku k distribuci nebo použi-
tí na trhu Unie v rámci obchodní činnosti, ať již za úplatu nebo bezplatně – viz čl. 2 (16) CPR. 

Prohlášení o shodě podle stávající směrnice CPD, doprovázející výrobek, který byl uveden na trh nej-
později 30. 6. 2013, platnosti nepozbývá. Výrobek je již na trhu a uplatňuje se na něj čl. 66 (1) CPR: 

Stavební výrobky, které byly uvedeny na trh v souladu se směrnicí 89/106/EHS přede dnem 
1. července 2013, se považují za výrobky, které jsou v souladu s tímto nařízením. 

Je však důležité si uvědomit, že se vždy jedná o jeden konkrétní výrobek (tedy kus, nikoli typ). Tento vý-
klad potvrdil i pan T. Mikkeli, právník Komise: „Acc. to EC services any given product has been sent to its distribu-
tor before 1/7/2013 it does not need to be complemented with a DoP after that date, because it was already pla-
ced on the market before 1/7/2013. Placing on the market occurs for products, not for the product-type.“ 

Výrobce má možnost po 1. 7. 2013 dobrovolně vydat PoV i pro výrobky, které již na trhu jsou, a nahradit 
tak původní „Prohlášení o shodě“ podle CPD, není to však jeho povinností.  

Vzor formátu pro PoV, uvedený v CPR, příloha III, je v současné době Komisí revidován s cílem jej zjed-
nodušit a zpřehlednit. Změny nebudou rozsáhlé. Do doby novelizace (předpoklad: závěr roku 2013) platí postup 
podle stávajícího vzoru uvedeného v příloze III. 

Výrobci mohou na svých webových stránkách zveřejňovat PoV ke svým výrobkům v elektronické formě 
(tzv. ePoV). Komise zadala zpracování analýzy právního prostředí v jednotlivých členských státech z hlediska 
zveřejňování informací, nicméně výrobci nemusí čekat na oficiální výstup této analýzy.  

 2. Označení CE  

Pravidla a podmínky pro připojování označení CE stanoví čl. 9 (2) CPR:  

K označení CE se doplní dvě poslední číslice roku, v němž bylo označení připojeno, název a sídlo vý-
robce nebo identifikační značka umožňující snadnou a jednoznačnou identifikaci jména či firmy a adresy výrobce, 
jedinečný identifikační kód typu výrobku, referenční číslo prohlášení o vlastnostech a úrovně nebo třídy vlastností 
uvedených v prohlášení, odkaz na použitou harmonizovanou technickou specifikaci, případně identifikační číslo 
oznámeného subjektu a zamýšlené použití, jak je stanoveno v příslušné harmonizované technické specifikaci. 

To znamená, že pokud nedojde ke změně harmonizované normy, zůstávají u označení CE uvedeny stá-
le stejné dvě poslední číslice roku, v němž bylo označení připojeno. Tedy nikoli roku, kdy byl dodán na trh kon-
krétní výrobek (kus). Tento výklad se opírá o potvrzení Komise: „The EC services confirmed that these digits 
should remain the same because they are the last 2 digits of the year when the product was made available on 
the market for the first time. If for certain products (e.g. for cement) the date/year of manufacture needs to be also 
indicated, this issue needs to be agreed in CEN (or EOTA if appropriate) in order to be included in the standard 
(independently of the CE marking).“ 

Ing. Zdeněk Kunta, Kooperativa v.o.d. podle podkladů Ing. Aleny Šimkové, ÚNMZ 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR) – 
časté otázky a odpovědi 

Ing. Zdeněk Kunta, Kooperativa v.o.d  

 Obecně 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 (dále „CPR“) je dokument, který 
byl 9.11.2011 přímo přejat překladem všemi státy Evropské unie. Nahrazuje a ruší Směrnici o stavebních výrob-
cích 89/106/EHS (dále „CPD), která se implementací do národní legislativy (v ČR se jedná o nařízení vlády 
190/2002 Sb.) uplatňuje pro výrobky značené CE značkou - tedy výrobky, u kterých se posuzuje shoda 
s harmonizovanými technickými specifikacemi. 

Při diskusích se zainteresovanými subjekty ohledně naplňování požadavků CPR registrujeme časté do-
tazy ohledně výkladu některých pasáží CPR. Na této stránce TZÚS Praha, s.p. z pozice instituce tradičně zapo-
jené do procesů posuzování shody přináší odpovědi na nejčastěji pokládané dotazy. Tyto odpovědi nejsou ani 
nemohou být výkladem nebo závazným vyjádřením k postupům a požadavkům CPR. Jedná se pouze o odborný 
názor podpořený zkušeností v této oblasti a momentálně dostupnými informacemi. 

V květnu 2013 byly zveřejněny "časté otázky a odpovědi" na stránkách Evropské komise, které lze pova-
žovat za autorský výklad CPR. odkaz: 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/faq/index_en.htm 
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 Kterých výrobků se CPR týká? 

CPR se týká pouze stavebních výrobků a to těch, které jsou opatřeny CE značkou: 

- povinně, kdy pro ně existují harmonizované normy 

- nebo nepovinně, kdy pro ně existují Evropské dokumenty pro posuzování (EAD) a lze zpracovat ETA. 
Pokud je ETA pro výrobek zpracováno, návazné CE značení a Prohlášení o vlastnostech jsou pro výrobce povin-
né. 

 Jaké jsou zásadní změny z pohledu subjektů uvádějících výrobky na trh (výrobců)? 

Na rozdíl od směrnice CPD, která se musela implementovat do národních právních řádů, nařízení se 
přejímá překladem. Vedle mnoha vyjasnění oproti CPD definuje důležité pojmy z oblasti vnitřního trhu EU se sta-
vebními výrobky. Platnost a účinnost CPR je stejná pro všechny státy EU. 

CPR má mimo jiné omezit administrativní zátěž malých a středních podniků. Mění podobu a podmínky 
použití CE označení, místo ES Prohlášení o shodě se zavádí Prohlášení o vlastnostech. Mění se postupy při vy-
dávání ETA. 

 Co znamená „uvést výrobek na trh“? 

Podle výkladu Evropské komise je to prodej nebo nabídnutí každého individuálního kusu nebo šarže. 
Není to první prodej nebo nabídnutí typu výrobku (jednorázový akt). 

 Jaké je přechodné období mezi současnou a blížící se legislativou - CPR? 

Co se týče povinností výrobců, přechodné období, jak jej známe například z norem, neexistuje. Nicmé-
ně, postupnost náběhu naplňování nových požadavků je dána tím, že od 1.7.2013 se vystavují dokumenty (certi-
fikáty, prohlášení o vlastnostech) v souladu s CPR. Dokumenty vydané pod CPD jsou platné za určitých podmí-
nek i nadále. Nelze je prodlužovat nebo upravovat, takže nejpozději v případě potřeby (například při změně vý-
robku nebo jeho vlastností) nebo po doběhnutí platnosti dokumentu je třeba je nahradit dokumentem vydaným dle 
postupů stanovených CPR. 

V případě, že nedošlo ke změně výrobku a ke změně harmonizované technické specifikace, a nad cert i-
fikovaným výrobkem je řádně prováděn dohled oznámeným subjektem po 1.7.2013, je tento certifikát platný a lze 
na něj uvádět odkaz v Prohlášení o vlastnostech. 

Výše uvedeno platí i pro Protokol o počáteční zkoušce typu vystavený podle CPD v případech postupu 
posouzení shody podle systému 3 (zde se samozřejmě neuplatňuje dohled). 

 Jaké jsou dopady na nařízení vlády 163/2002 Sb. a 190/2002 Sb. v platných zněních? 

CPR nemá žádnou přímou souvislost s nařízením vlády 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády 312/2005 
Sb., tedy v postupech tzv. „národní certifikace“ se nic nemění. 

Nařízení vlády 190/2002 Sb. se jakožto implementace CPD k 1.7.2013 ruší. 

 Co je to „jedinečný identifikační kód typu výrobku“, který se musí dle CPR uvádět v Prohlášení 
o vlastnostech a na CE značení? 

Tento kód má pravděpodobně zlepšit provázanost v rámci veškeré dokumentace k výrobku - od prohlá-
šení o vlastnostech až k interní dokumentaci výrobce. Není znám žádný závazný algoritmus stanovení podoby 
kódu. Jeho znění je tedy čistě na uvážení výrobce a možnostech konkrétní výrobkové skupiny. Vhodných řešení 
je více a výrobce dle svých podmínek volí optimální variantu. 

 Odkdy se má vydávat Prohlášení o vlastnostech? 

Prohlášení o vlastnostech nelze vydat dříve, než 1.7.2013. Existuje názor, že jej lze (CPD to nezakazuje) 
vydat dříve, ale legitimně je platné po 1.7.2013. Může se vydávat od 1.7.2013 a to i v případě, že se odvolává na 
dokumenty (např. certifikáty) vydané před 1.7.2013 (pokud jsou tyto ve smyslu CPR stále platné). 

Dle výkladu Evropské komise není třeba opatřovat Prohlášením o vlastnostech výrobky, které byly uve-
deny na trh, tedy dodány do distribuce před 1.7.2013. Výrobky, které po 1.7.2013 takzvaně vstupují do oběhu 
(jsou uvedeny na trh), musí být opatřeny Prohlášením o vlastnostech. 

 Odkdy se musí výrobky opatřovat „novým“ CE značením, které je v souladu s CPR? 

Výrobci připojí „nové“ označení CE vždy po vystavení Prohlášení o vlastnostech. 

 Které vlastnosti mají být uvedeny v Prohlášení o vlastnostech? 

V případě použití harmonizovaných norem je dán rozsah základních charakteristik obvykle tabulkou s 
názvem „odpovídající ustanovení“, která se nachází na začátku přílohy ZA. Sestavování seznamu základních 
charakteristik dle ETA je obtížnější, jelikož je třeba mít k dispozici mandát pro ETAG/EAD, který vyjmenovává zá-
kladní charakteristiky ve vztahu k základním požadavkům na stavby. Je důležité podotknout, že nelze k základní 
charakteristice uvádět NPD, pokud je vlastnost posouzena v ETA. 
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 Je možné poskytovat Prohlášení o vlastnostech prostřednictvím webové stránky do doby, než 
bude Evropskou komisí zveřejněn delegovaný akt upřesňující podmínky elektronického 
zveřejňování? 

Ano, výrobce dle výkladu Evropské komise může zatím pokračovat ve své zavedené pra-
xi elektronického zveřejňování Prohlášení o vlastnostech. 

 Co je správné "poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení poprvé připojeno"? 

Zjednodušeně řečeno, je to rok vydání certifikátu či jiného odpovídajícího dokumentu posouzení shody. 
Přestože se CE značení musí přepracovat kvůli dalším požadavkům CPR, není do dle výkladu Evropské komise 
považováno za důvod k aktualizaci posledního dvojčíslí na "13". 

 Jak je to s platností nynějších certifikátů po 1.7.2013? 

Výrobce se smí po 1.7.2013 odvolávat v Prohlášení o vlastnostech na certifikáty nebo ETA vydaná před 
1.7.2013. To prakticky znamená, že tyto dokumenty lze považovat za platné, ale nelze je dále upravovat ani pro-
dlužovat. 

 Jak mají vypadat Prohlášení o vlastnostech a CE značení? 

CPR přináší v příloze III vzor Prohlášení o vlastnostech. V praxi mohou nastat případy, kdy vzor nebude 
možné zcela dodržet, důležité je, aby prohlášení o vlastnostech obsahovalo všechny náležitosti ustanovené v čl. 
6 CPR. Komise vystaví po 1.7.2013 upřesnění; prohlášení, která byla vystavená před tímto upřesněním zůstávají 
platná, pokud splňují výše uvedené. 

CPR definuje slovně obsah CE značky, ale neuvádí grafický vzor. Grafická podoba označení CE je 
v příloze II k nařízení (ES) č. 765/2008, CE značení má graficky kopírovat podobu určenou v tomto nařízení, pří-
slušných EN nebo ETA a textový obsah se musí přizpůsobit požadavkům CPR. 

Z článku 9, odst. 2, CPR lze odvodit, že bude zachován současný vzhled CE značení, jehož příklady 
jsou uvedeny v harmonizovaných normách, doplněný o jedinečný identifikační kód typu výrobku a referenční číslo 
prohlášení o vlastnostech. 

Jednotlivé svazy výrobců v EU doporučují svým členům vzory Prohlášení o vlastnostech a CE označe-
ním. Při jejich používání je třeba opatrnosti, jelikož neexistuje záruka, že tyto vzory jsou správné (dle našich zku-
šeností často obsahují zásadní chyby). 

Pokud v tomto směru existuje konflikt mezi harmonizovanou normou a CPR, dle výkladu Evropské kom i-
se je CPR nadřazeno normě. 

 Jak je to s platností harmonizovaných norem a zejména jejich příloh ZA? 

Harmonizované normy platí dále včetně příloh ZA. Normy nové nebo aktualizované po 1.7.2013 budou 
muset být v souladu s CPR. Do provedení aktualizace je třeba použít ZA přílohu normy tak, že všechna ustano-
vení, které nejsou v rozporu s CPR, platí a použijí se odpovídajícím způsobem v duchu požadavků CPR. Pokud v 
tomto směru existuje konflikt mezi harmonizovanou normou a CPR, dle výkladu Evropské komise je CPR nadřa-
zeno normě. 

 Jaké jsou zásadní změny ve vydávání ETA? 

ETA již nebude harmonizovanou technickou specifikací, kterou se stává EAD. Proces vydání a schválení 
ETA se bude lišit od stávajícího, podrobnosti zatím nejsou známy. CUAP nelze po 1.7.2013 použít, budou muset 
být nejdříve transformovány na EAD. 

Zkratka ETA zůstává, nicméně názvosloví se v CPR mění na „Evropské technické posouzení/European 
Technical Assessment“ (původně dle CPD „Evropské technické schválení/European Technical Approval“). 

 Co obnáší zavedení nového základního požadavku? 

Nový základní požadavek na stavby „Udržitelné využívání přírodních zdrojů“ bude postupně zapracován 
do norem. Prakticky se předpokládá, že výstupem posouzení bude deklarace dopadů ve smyslu EPD (Environ-
mentálního prohlášení o výrobku) na základě LCA analýzy životního cyklu. 

 Jaký je rozdíl mezi pojmy „charakteristika“ a „vlastnost“? 

Přestože český technický jazyk považuje obvykle tato slova za synonyma, český překlad CPR používá 
tyto pojmy následovně: příklady „(základních) charakteristik“ jsou pevnost, odolnost, propustnost. „Vlastnost“ je 
potom jejich vyjádření hodnotou, třídou nebo úrovní - například „1,5 MPa“, „kategorie II“, „vyhověl“. Pro snazší 
pochopení lze použít jako ekvivalenty pojmu „vlastnost“ výrazy jako „hodnota vlastnosti“, „ukazatel“, „parametr“ 
(slovenský překlad CPR používá výraz „parameter“). 

 Kdo podává oficiální výklad CPR? 

Výklad, který lze pokládat za nejzávaznější, je výklad Evropské Komise. Oficiální výklad v případě sporů 
podává Evropský soud. 

V květnu 2013 byly zveřejněny "časté otázky a odpovědi" na stránkách Evropské komise, které lze pova-
žovat za autorský výklad CPR. odkaz: 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/faq/index_en.htm 
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 Jaká je platnost Pokynů Stálého výboru pro stavebnictví? 

Pokyny se nebudou rušit, zůstávají v archivaci a lze se na ně odkazovat jako na odsouhlasený návod 
pokud nejsou v rozporu s CPR. 

Ing. Zdeněk Kunta, Kooperativa v.o.d. podle podkladů Ing. Jozefa Pôbiše a Ing. Václava Hadravy, Úsek certifika-
ce a osvědčování výrobků Technický a zkušební ústav stavební Praha.  

Porovnání svítidel s LED a s vysokotlakými sodíkovými výbojkami 

Ing. Jiří Skála, SRVO, Předseda Pracovní skupiny LED svítidla 
 

Abstrakt. LED svítidla pro veřejné osvětlení – fenomén posledních několika málo let, vítaný i zatracovaný. Od-
borná veřejnost s velkými nadějemi vzhlíží k tomuto světelnému zdroji právem jako ke světelnému zdroji nedaleké 
budoucnosti. Veřejnost však očekává mnohde deklarované úspory již nyní. Možnost dosažení vysokých úspor 
však záleží také na stavu veřejného osvětlení v dané obci. Jednoduše lze říci, že čím starší svítidla obec má, tím 
vyšších úspor lze dosáhnout.  

Vzájemné porovnání stávajícího, již desítky let využívaného veřejného osvětlení s vysokotlakými sodíkovými vý-
bojkami a nově nastupujících LED svítidel je úkolem pilotních projektů, které se postupně objevují po celém úze-
mí ČR.  

Klíčová slova: LED svítidla, měření LED svítidel, funkčnost 

Úvod 

Úspory el.energie jsou v posledních letech skloňovány ve všech pádech a proto není divu, že nejen čes-
ký trh je zaplavován různými výrobky slibující úspory el.energie. LED svítidla mezi tyto výrobky bezesporu patří.  

Propagační materiály jednotlivých výrobků slibují různé návratnosti vložených investičních prostředků. Je 
vhodné si však uvědomit, že úspora el.energie závisí kromě kvality LED svítidla také na aktuálním technickém 
stavu veřejného osvětlení.  

Jako příklad si vezměme stávající komunikaci, kde světelný technik navrhne LED svítidlo (konkrétního 
typu) o příkonu 90W. Se zastaralou soustavou veřejného osvětlení, která má průměrný příkon svítidla (například) 
165W zajisté dosáhneme podstatnějších úspor než se soustavou veřejného osvětlení, která za posledních 10 let 
prošla rekonstrukcí nebo alespoň byla realizována výměna svítidel s příkonem 100W. Investice v případě zastara-
lé soustavy se navrátí rychleji. 

   

 

 

Obrázek 1 – Jak se může odrazit konfrontace mezi kvalitou a požadavkem na úsporu el. energie 
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Cena el. energie pro veřejné osvětlení za poslední roky neúměrně vzrostla a mnohé obce a města stojí 
před nutností snížit náklady na provoz veřejného osvětlení. Opomineme-li různou kvalitu LED svítidel, o které je i 
tento článek, je vhodné si stanovit kvalitu osvětlení, kterou chceme dosáhnout (jedná se vlastně i o stanovení, 
které je nutné zadat všem, kteří se případné soutěže hodlají účastnit). Pokud uvažujete o úsporách okolo 80%, je 
vhodnější veřejné osvětlení vypnout. Výsledek bude téměř shodný. 

Porovnání LED svítidel s moderními sodíkovými svítidly 

Jedním z úkolů pracovní skupiny „LED svítidla” při Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení, je sledo-
vání a neustálé porovnávání LED svítidel s moderními svítidly s moderními vysokotlakými sodíkovými výbojkami 
na předem definovaných třídách osvětlení s nejčastěji používanými výškami stožárů (pro danou třídu osvětlení 
vždy 2 typické výšky stožárů). Netřeba připomínat, že všechny výpočty jsou podloženy světelnými výpočty tak, 
aby byly dodrženy požadavky ČSN EN 13 201. Výsledkem porovnání svítidel jsou následující parametry: 

Celkový příkon svítidel na 1 km komunikace 

Celkový počet stožárů (podle počtu svítidel) na 1 km komunikace 

Investiční náklady svítidel na 1 km komunikace 

Investiční a provozní náklady (15 let) na 1 km komunikace 

Pro možnost prezentace porovnání jsou v další části zobrazeny výsledky v grafech se shodnými hodno-
tami x-ové i y-ové osy. Cílem porovnání výsledků je porovnat LED a HPS svítidla jakožto „soutěžení“ dvou růz-
ných technologií. Z tohoto důvodu nebudou následující grafy obsahovat názvy výrobců svítidel. Zároveň jsou za-
chovány pro konkrétního dodavatele LED svítidel shodné barvy čar ve všech grafech. Toto pravidlo bylo dodrže-
no samozřejmě i v grafech prezentující výsledky moderních sodíkových svítidel. 

Celkový příkon svítidel na 1 km komunikace 

 

Graf 1 - LED svítidla – příkon 

 

Graf 2 - HPS svítidla - příkon 

Porovnáním obou grafů jsou patrné 2 závěry. Prvním závěrem je velké množství výrobců a dodavatelů 
LED svítidel (což není na škodu). Druhým závěrem je rozdílná kvalita nabízených svítidel. Kvalita moderních so-
díkových svítidel je prezentována úzkým svazkem čar, kdy instalovaný příkon svítidel pro osvětlení 1 
km komunikace nemá oproti LED svítidlům tak značné rozdíly, které lze za honbou nejnižších nákladů při nákupu 
svítidel přehlédnout. Jak je patrno, tak instalovaný příkon LED svítidel pro osvětlení 1 km komunikace může do-
sahovat mezi nejlepším a nejhorším řešením značné rozdíly (až 200%). Nákup LED svítidel je proto vhodné na-



Zpravodaj SRVO 2013 

 

 

21 

kupovat se znalostí budoucích požadavků na spotřebu el. energie aby se nestalo, že nákup LED svítidel nám, 
kromě investičních nákladů, zvýší také provozní náklady za spotřebovanou el. energii. 

Celkový počet stožárů na 1 km komunikace 

 

Graf 3 - LED svítidla - počet stožárů 

 

Graf 4 – HPS svítidla - počet stožárů 

Zajisté je známo, že kvalita optického systému svítidel se zároveň odráží i do počtu stožárů, které je nut-
no pro osvětlování 1 km komunikace instalovat podél osvětlované komunikace. Z obou grafů je patrno, že 
v případě výběru nejlepších řešení je počet stožárů pro obě varianty téměř shodný (spodní linie svazků čar obou 
grafů). Co z toho plyne? Pokud je komunikace osvětlována sodíkovými svítidly, lze najít takové LED svítidlo, které 
bez nutnosti přesunu stožárů osvětlí komunikaci při minimálně shodné kvalitě. Pokud však zvolíme (třeba pod 
nátlakem nákupní ceny) méně kvalitní řešení, dospějeme k situaci, kdy stávající rozteče stožárů budou nedosta-
tečné, a na komunikacích vznikne nepřípustná nerovnoměrnost, která může být zdrojem nebezpečných situací 
pro řidiče. Reálnost tohoto jevu se zvyšuje, porovnáme-li šířku svazku čar pro LED svítidla. Pro osvětlení 1 km 
komunikace je rozdíl mezi nejlepší a nejhorší kvalitou až trojnásobný. 

Investiční náklady svítidel na 1 km komunikace 
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Graf 5 - LED svítidla – investice 

 

Graf 6 - HPS svítidla – investice 

Nákupní ceny LED svítidel jsou samozřejmě mnohem vyšší, než je nákupní cena moderních sodíkových 
svítidel. Prosté porovnání však není tím správným krokem. Oba typy svítidel mají své přednosti ale také zápory. 
Pro správnější porovnání je proto vhodné porovnat kromě nákupních cen také ceny provozní.  

Investiční a provozní náklady (15 let) na 1 km komunikace 

 

 

Graf 7 - LED svítidla - investice a provoz 

 

 

Graf 8 - HPS svítidla - investice a provoz 

Investiční a provozní náklady pro osvětlování 1 km komunikace obou variant se pro nejkvalitnější řešení 
téměř shodují. Velmi často diskutovanou otázkou je životnost LED svítidel. V tomto případě je nutné o garanci 
otevřeně diskutovat s dodavateli LED svítidel a v této diskusi najít požadovaný výsledek. Mluvte otevřeně o 
smluvně podložené garanci, která v závislosti na délce poskytnuté garanci může (ale také nemusí) navýšit ná-
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kupní cenu LED svítidel (v podstatě jde o cenu rizika, které byste si jinak převzali na sebe). Není nutné připomí-
nat, že smluvní garance by měla být delší než ekonomická návratnost investice. 

Závěr 

Pokud se nyní rozhodujete o nasazení LED svítidel, tak je vhodné si uvědomit níže uvedené závěry: 

a) Pokud stávající soustava VO s HPS svítidly prošla nedávnou rekonstrukcí (při použití kvalitních sodíkových 
svítidel), tak očekávání velkých úspor je nereálné. Porovnání případného nákupu LED svítidel bude jedno-
značně vyznívat pro ponechání stávajících sodíkových svítidel. 

b) V případě, kdy stávající stav svítidel veřejného osvětlení je značně zastaralý a před vámi je rozhodnutí která 
svítidla nakoupit, je vhodné si nechat předložit obě varianty. Je již pravděpodobné, že budou výhodnější ře-
šení s LED svítidly (při zajištění smluvní garance). 

c) S ohledem na velmi rychlý rozvoj světelných parametrů LED svítidel (měrný výkon), je nutné neustálé moni-
torování pro návrh nejvhodnější varianty 

d) Je zřejmé, že rychlé expanzi LED svítidel do měst a obcí výrazně napomůže ekonomická podpora (dotace). 
Následně se dá očekávat pokles ceny LED svítidel díky zvýšené výrobě. 

ČSN 501 10 – 1 ed. 2 – Výměna světelných zdrojů  

Miroslav Tichý, Osvětlení spol.s.r.o., Plzeň 

K jaké činnosti na elektrickém zařízení přiřadíme výměnu výbojek? 

Dle staré ČSN 34 3100 (zrušena k 31.12.2005) obsluha el. zařízení zahrnuje úkony spojené s provozem 
zařízení, např. spínání, regulování, synchronizování, výměnu závitových a přístrojových pojistek, výměnu žárovek 
atd. Pro obsluhu zařízení je charakteristické, že se při ní nepoužívá nářadí, obsluhující se nedotýká částí urče-
ných k vedení proudu. Obsluha je úkon jednoduchý, neboť při i chybném provedení úkonů, nemůže vzniknout 
škoda na zdraví či zařízení a tudíž nemusí být prováděna za beznapěťového stavu. 

Od 1.1.2006 byla ČSN 34 3100 nahrazena normou evropskou ČSN EN 501 10 – 1  a následně nahraze-
na ČSN EN 501 10 – 1  ed.2. V těchto normách se v článku 7.4.2. výrazně mění výklad spojený s výměnou svě-
telných zdrojů (výbojek) a to tak, že při této činnosti musí být zajištěn beznapěťový stav! 

Přesná citace ČSN EN 501 10 – 1  ed.2 

7.4.2 Výměna světelných zdrojů a příslušenství 

Výměna světelných zdrojů a výměnného příslušenství, jako jsou startéry apod., musí být provedena za 
vypnutého stavu. U zařízení nízkého napětí mohou být tyto výrobky prováděny osobou seznámenou, pokud zaří-
zení poskytuje plnou ochranu proti  přímému dotyku živých částí. Ve všech ostatních případech, zvláště pro zaří-
zení vysokého napětí, musí být výměna provedena v souladu s pracovním postupem při opravách (viz 7.3). Vý-
měna nesnímatelného příslušenství musí být provedena v souladu s pracovními metodami uvedenými v kapitole 
6).Je třeba dbát na to, že části použité k výměně jsou vhodné k náhradě v udržovaných zařízeních 

Při vydání citované ČSN  EN 501 10 – 1 vznikla chyba (údajně chyba v překladu nadpisu čl. 7.4.2) kdy 
výměna světelných zdrojů je popisována jako výměna svítidel a příslušenství, což bylo následně v tištěné po-

době opraveno. Po takto opraveném nadpisu článku je jednoznačná povinnost všech provádějících při této práci 
uvést zařízení  do beznapěťového stavu – v opačném případě povinnost používat ochranné pracovní prostředky -  
dielektrické rukavice.  

Bohužel při chybně vytištěném nadpisu článku, byla posuzována výměna svítidel skutečně jako výměna 
svítidel, což je úkon přímo spojený s odbornou prací na elektrickém zařízení a výměna světelných zdrojů se tímto 
přímo neřešila. 

Závěr 

Tímto  bych  chtěl opětovně upozornit na povinnost vyplývající z článku 7.4.2, kde při výměně světelných 
zdrojů musí být elektrické zařízení ve vypnutém stavu nebo osoby provádějící tuto činnost musí používat ochran-
né pracovní rukavice. V kategorii prací na zařízení veřejného osvětlení lze tento úkon považovat za pravidelný a 
opakující se, tudíž je vhodné toto řešit vydáním místních pracovních a bezpečnostních předpisů.  
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Energetické audity a jiné energetické dokumenty v oblasti VO 

Ing. Martin Škopek, Ph.D 

Abstrakt: 

 S účinností od 1. 1. 2013 byl zákonem č. 318/2012 Sb. novelizován zákon o hospodaření energií [1] a 
jeho prováděcí vyhlášky. Co je to energetický audit a energetický posudek, a co dané novely přinesly do auditor-
ské praxe, zejména v oblasti veřejného osvětlení, se pokusí nastínit tento článek. 

Klíčová slova: energetický audit, energetický posudek, energetický specialista, veřejné osvětlení 

Úvod 

Zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. [1] byl od svého zrodu již 13 × novelizován, zejména z dů-
vodů přejímání legislativy EU do našeho právního řádu atp. Novela č. 318/2012 (předposlední) přinesla mnoho 
úprav, ale v kontextu tohoto článku budou zmíněny pouze části týkající se energetického auditu (EA) a energetic-
kého posudku (EP). 

Energetický audit 

Energetickým auditem se rozumí (ve smyslu definice § 2 písm. n [1]) písemná zpráva obsahující infor-
mace o stávající nebo předpokládané úrovni využívání energie v budovách, v energetickém hospodářství, v prů-
myslovém postupu a energetických službách s popisem a stanovením technicky, ekologicky a ekonomicky efek-
tivních návrhů na zvýšení úspor energie nebo zvýšení energetické účinnosti včetně doporučení k realizaci. Jeho 
platnost je stanovena do provedení větší změny energetického hospodářství, pro které byl zpracován. Jedná se o 
nezávislý dokument, v EA se nikdy nenavrhují konkrétní obchodní značky výrobků, materiálů, služeb atp. navrho-
vaných řešení, pouze fyzikální a technické parametry! 

Důvody, proč si nechat vypracovat EA na soustavu veřejného osvětlení (VO), lze spatřit zpravidla v: 

nastala zákonná povinnost (viz v § 9 [1]); v oblasti VO zpravidla nenastává, 

požaduje jej poskytovatel dotace (např. program EFEKT MPO aj.) či bankovních úvěrů atp., 

majitel či provozovatel soustavy VO chce být informován o jeho aktuálním stavu a možnostech efek-
tivních energetických úspor. 

Každý energetický audit v souladu s prováděcí vyhláškou [2] sestává mj. z: 

titulního listu, 

identifikačních údajů, 

popisu stávajícího stavu předmětu energetického auditu vč. energetické bilance, 

vyhodnocení stávajícího stavu předmětu energetického auditu z hlediska účinnosti užití energie a 
úrovně systému managementu hospodaření energií dle [8], 

výčtu návrhů opatření ke zvýšení účinnosti užití energie, 

souhrnných variant z návrhů jednotlivých dílčích opatření (členěné např. jak beznákladové, nízkoná-
kladové, středně a vysoko nákladové), 

výběru optimální varianty (z hlediska energetických úspor, ekonomické návratnosti, ekologického pří-
nosu, technické realizovatelnosti včetně uvedení doporučených postupů, aby bylo dosaženo synergické-
ho efektu všech uvažovaných dílčích opatření nebo podle kritérií dotačních programů), 

doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický audit, 

evidenčního listu energetického auditu + kopie oprávnění en. specialisty, 

příloh dokládající provedené výpočty za uvažovaných okrajových podmínek. 

Za důležitou a praktickou novinku v metodice zpracování EA díky [2] lze považovat umožnění výběru op-
timální varianty (tedy doporučené en. specialistou) podle kritérií dotačních programů. Dále je nově povinnost ná-
vrh vhodné koncepce systému managementu hospodaření s energií, což v případě absence jakéhokoliv monito-
ringu obnáší nejprve vytvoření systému sběru dat (měření spotřeby elektřiny, doby svitu, záznamy o poruchách a 
změnách v celé soustavě VO atp.) a následné vyhodnocení a opatření ke zlepšování. Viz §5 [2]. 

Energetické audity mají přesnou strukturu, zákonem předdefinované tabulky, jednotný evidenční list – 
jsou tedy vzájemně porovnatelné. Údaje z ev. listu kopíruje zpracovatel EA do evidenční databáze MPO a v blíz-
ké budoucnosti bude mít i z tohoto systému každý EA své unikátní číslo. 

Aby bylo možno EA zpracovat, je vždy nutná úzká součinnost zadavatele se zpracovatelem, spočívající 
zejména v umožnění místního šetření auditorem (en. specialistou), tedy podrobné prohlídky celé soustavy VO 
(rozvaděče VO, světelné body atp.) za přítomnosti zástupce provozovatele VO, a předání následujících podkladů: 

informace o nákupu elektřiny min. za poslední 3 roky (faktury, smlouvy) /ZP/, 

situační plán, schéma rozvodů /ZP/, 

informace o systému hospodaření energií dle ČSN EN ISO 50001 /ZP/, 

pasport VO (vč. zatřídění komunikací…), 

projektová dokumentace (ideálně současného stavu), 

zprávy o revizi el. zařízení, 

informace o používaném slavnostním osvětlení (osvětlení fasád, adventní osvětlení, fontány atp.), 

doplňující informace o připojených dalších spotřebičích (reklamy, radary, rozhlasy, dopravní značení, 
kamery, park. automaty, informační systémy aj.), 
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případné další již zpracované dokumenty (dříve zpracované EA, různé návrhy, studie, analýzy, nabíd-
ky atp., příp. i vypracované technické standardy…), 

rámcové požadavky na nová navrhovaná řešení (např. dle podmínek architekta, dotačního titulu, dis-
tributora, velikosti investice aj.) a s tím související kontakty na spolupracující osoby (architekt, světelný 
technik, projektový manažer…), kde ZP značí „zákonnou povinnost“. Na kvalitě vstupních podkladů závi-
sí vždy cena a doba zpracování EA. Mnohdy některé dokumenty již neexistují, mnohdy nebyly některé 
dokumenty ani vytvořeny – pak je nutné tyto údaje vyzískat jinak, ideálně pozastavit práce a po vytvoření 
těchto chybějících dokumentů pokračovat, ale mnohdy si požadované údaje v rozsahu pro svou potřebu 
zajistí auditorský tým sám. 

Při vlastní auditorské činnosti lze z pohledu nezávislé osoby odhalit spoustu nedostatků, o kterých mnohdy pro-
vozovatel netuší či si neuvědomuje závažnost situace atp., a proto vždy s nimi bývá prokazatelně (písemně) se-
známen. Lze je rozdělit do dvou základních skupin, a to závady na pohled viditelné, např.: 

poškozená svítidla (kryty, difuzory, zaplavená…), 

nevhodné světelné zdroje, 

neřemeslně provedené úpravy, 

poškozené stožáry, patice (vnější silou, korozí, výrobní vady…), 

chybějící uzemnění stožárů, 

nedostatečné krytí el. výzbroje, 

chybějící plomby v měřené části rozvaděčů VO atd. a na pohled ihned neviditelné, zjištěné zpravidla 
až při zpracovávání dat, např. 

neoprávněně účtované servisní úkony (velikosti zdrojů, výškové práce), 

absence (pravidelných) revizí, 

zanedbaná údržba (např. nedotažené kontakty atp. viz obr. 1), 

neoprávněné odběry (blíže např. v [5]), 

zjištění chybného měření elektroměru a doporučení jeho ověření, 

napájení jiných zařízení než VO z RVO (tedy rozpor se sjednanou distribuční sazbou), 

trvale rozsvícené vnitřní osvětlení RVO, 

velké úbytky napětí na vedení a ztráty, 

nevyvážené zatížení jednotlivých fází, 

zhoršení izolačního stavu jednotlivých komponent, 

problémy s kompenzací účiníku, 

předimenzované hl. jištění před elektroměry, 

nevhodně zvolená distribuční sazba dodavatele elektřiny, atd. 

V rámci zpracování EA je vhodné provádět kontrolní měření a ověřovat předpokládané výkonové poměry 
atp.Těmito náměry lze odhalit mnohé nedostatky výše uvedené. Tato kontrolní měření smí provádět pouze osoby 
s elektrotechnickou kvalifikací, s platným přezkoušením z Vyhl. č. 50/1978 Sb. a praktickými zkušenostmi, neboť 
nezřídka chybí v rozvaděčích platné schéma zapojení atp. 

Nad rámec zákonného minima a po dohodě se zadavatelem je vhodné zpracovávaný audit rozšířit o da l-
ší doprovodné informace, které rozšíří povědomí u laického čtenáře energetického auditu, např: 

informace o příp. výhodnějších možnostech nákupu elektřiny, 

poučení o ekologické likvidaci svítidel, sv. zdrojů, komponent rozvaděčů (problematika PCB aj.), 

obecné informace o volbě svítidel (světelný smog), světelných zdrojů, regulaci atp., 

vyjádření ekologických přínosů i „lépe představitelnou formou“ (ušetřené stromy, přepočty na vagony 
uhlí atp.), 

vyjádření výstupů i ve formě hodnot požadovaných dotačními tituly (různé měrné ukazatele, atp.), 

posouzení i příp. jiných alternativních řešení a zdůvodnění jejich doporučení či nedoporučení, 

možnost provedení různých ekonomických analýz dle požadavku zadavatele (reálné doby životností 
jednotlivých komponent, uvažování dotací, úvěrů aj. zdrojů vč. citlivostních analýz atp.), 

kontroly úbytků napětí a ztrát ve vedení, 

seznámení s výsledky provedených měření kvality elektřiny atp., 

informování o povinnostech vyplývajících z platné legislativy, 

informace o intervalech pravidelných revizí atp., 

řešení problematiky pasportů VO (vysvětlení přínosů, příp. aktualizace atp.), 

plánování postupů nápravy špatného stavu VO dle různých kritérií (bezpečnost, nákladovost, návrat-
nost, aj.), 

diskutování problematiky externí správy VO, 

porovnání vyhodnocených ukazatelů v EA s obdobnými srovnatelnými provozovanými soustavami VO 
(z dostupných statistik či databáze zpracovatele EA). 

Samozřejmostí je při zpracování energetických dokumentů vždy používání odborné terminologie (např. 
[6], [7]),definičních pojmů z nadřazených prováděcích předpisů, dodržování normalizovaných schematických zna-
ček, měřítek atp. 
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Energetický posudek 

Je novinkou zavedenou od letošního roku. Jedná se o písemnou zprávu obsahující informace o posou-
zení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem 
energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení. Energetický posudek je možno zpracovat pouze pro vy-
jmenované účely, viz § 9a [1], tedy v souvislosti s VO: 

posouzení proveditelnosti projektů týkajících se snižování energetické náročnosti budov, zvyšování 
účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo 
druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla financovaných z programů podpory ze 
státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povole-
nek na emise skleníkových plynů, 

vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci programů podle předchozího bodu, 

podklad pro veřejné zakázky v oblasti zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích 
zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny 
a tepla, 

vyhodnocení provedených opatření navržených v energetickém auditu. 

Rozsah a struktura posudku je podrobně stanovena v § 6 a 7 [2] a musí obsahovat: 

titulní list, 

účel zpracování podle § 9a zákona, 

identifikační údaje, 

stanovisko energetického specialisty (s ohledem na oblast VO): 

stanovení výsledků a podmínek proveditelnosti nebo vyhodnocení plnění parametrů nebo vyhodnocení 
provedených opatření, 

závěrečný výrok o naplnění účelu energetického posudku, 

ekonomické a ekologické vyhodnocení (stejným způsobem jako v energetickém auditu), 

evidenční list energetického posudku, 

kopii dokladu o vydání oprávnění. 

Z výše uvedeného je patrné, že energetický posudek hodnotí již nějaký konkrétní projekt, který může být 
již navržen s konkrétními výrobky a technologiemi. Dále je jeho použití povinné při vyhodnocování dotací z veře j-
ných zdrojů atp., tedy při tzv. „Závěrečném vyhodnocení akce“. 

Energetická studie 

Za energetickou studii lze uvažovat dokument zpracovaný dle předem definovaných požadavků zadava-
tele, který hodnotí předem vytipovaná úsporná opatření, navrhuje či ověřuje jejich parametry atp., ale vždy na zá-
kladě konkrétních údajů o dané soustavě VO, o jejím způsobu užívání, požadované návratnosti atp. Jedná se o 
„částečný energetický audit, popř. energetický posudek“, který však nemá oporu v zákoně, ale mnohdy poskytuje 
významnou úsporu času a financí. Též se lze často setkat i s požadavky na expertní posouzení výhodnosti a 
hlavně pravdivosti různých nabídek (povětšinou nevyžádaných). 

Energetický specialista 

Energetický audit a energetický posudek smí zpracovávat pouze energetický specialista (dříve en. aud i-
tor), kterým je výhradně fyzická osoba zapsaná v seznamu MPO [4] a vlastnící oprávnění k příslušným činnos-
tem. Energetický specialista je pravidelně přezkušován, musí být nezávislý, bezúhonný, pojištěný atp. Blíže v § 
10 [1], resp. v samostatné prováděcí vyhlášce o en. specialistech [3]. 

Závěr 

Cílem tohoto článku bylo upozornit na problematiku energetických dokumentů v oblasti veřejného osvět-
lení. Energetický audit vždy popíše existující užívané technologie soustavy VO, náklady za provoz veřejného 
osvětlení a nabídne jedno optimální řešení z více posuzovaných, jak efektivně snížit energetickou náročnost či 
vhodnou správu VO. Nutno dále podotknout, že kvalitně zpracovaný energetický lze vždy rychle a levně zaktuali-
zovat (např. dle aktuální situace v dotacích) či přepracovat v energetický posudek, lze z něj vyhotovit podklady 
pro výběrová řízení atp. Energetický audit spolu s pasportem VO by měly vždy předcházet všem zásadním změ-
nám na veřejném osvětlení. Tento příspěvek nebyl podpořen žádným grantem EU, ministerstvem či jinou dotační 
institucí, avšak byl již otištěn v časopise Světlo 5/2013. 
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VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V ŽATCI 

Stanislav Schneider, Technická správa služby města Žatec s.r.o. 

Firma TECHNICKÁ SPRÁVA MĚSTA ŽATEC,s.r.o je v současné době správcem veřejného osvětlení 
v Žatci a v integrovaných obcích. 

Za posledních pár let došlo k několika změnám ve správě veřejného osvětlení v Žatci. Na konci roku 
2008 přešla správa veřejného osvětlení z firmy pana Pochmana, který tuto práci dělal mnoho let pod Technické 
služby města Žatec. V květnu 2012 se větší část Technických služeb včetně veřejného osvětlení transformovala 

do Technické správy města Žatec,s.r.o. 

V současné době provozujeme 2 847 světelných bodů a 47 rozvaděčů. V naprosté většině svítíme sodí-
kem. Pouze u přechodů, slavnostního osvětlení a osvětlení časti jedné ulice používáme metalhalogenové zdroje. 

Jiné zdroje zatím nepoužíváme, pokud nepočítám vánoční výzdobu, kde tu původní postupně nahrazujeme LED 
technologií. Naším hlavním úkolem je především kompletní údržba celé soustavy. Máme zde novější instalace, 

ale především z větší části starší zařízení, které se snažíme udržovat v provozuschopném stavu a také aby vyho-
vělo při pravidelných revizích, Proto jsme se začali zúčastňovat seminářů SRVO, kde se snažíme získat dobré 

nápady při řešení provozních problémů a postřehy od jiných provozovatelů osvětlení anebo výrobců v oboru. Vy-
tvořili jsme si koncepci, podle které postupně kontrolujeme každý sloup v místě vetknutí a zároveň provádíme 
celkovou údržbu tj. dotažení spojů, konzervace, nátěr sloupu, číslování podle nového pasportu a mytí optických 
částí svítidla. Zároveň se snažíme o včasné odstraňování závad z pravidelných revizí. Díky těmto pravidelným 
kontrolám průběžně získáváme základní přehled o stavu sloupů a kabelů. Přesto se občas objeví sloup, který 
padne bez cizího zavinění. To je černá můra asi každého správce osvětlení, když si uvědomí jaké to může mít 
fatální následky. Hlavním důvodem tohoto je samozřejmě více než třicetileté stáří některých sloupů. Zatím to ře-
šíme postupnou výměnou sloupů za nové,a le vhodnější by byla samozřejmě celková rekonstrukce ulic včetně 
kabelů, jejichž poruchovost také roste s každým rokem jejich stáří. Rekonstrukce ulic v Žatci postupně probíhají, 
ale sloupy a kabely, které by si to zasloužily, přibývají rychleji. Mezi nové instalace se v posledních letech řadí ta-
ké větší počet osvětlovaných přechodů. Začalo se od těch opravdu nebezpečných a doufám, že se postupně 
osvětlí všechny, u kterých to má význam. Stále se ještě objevuje nešvar některých firem zabývajících se výkopo-

vými pracemi, ignorovat nutnost vytýčení kabelů VO. V jiném případě mají vytýčeno, ale kabel prostě překáží, tak 
se utrhne. Úspora času zřejmě pořád převyšuje náklady na námi fakturované opravy. Celkově se však dá říci, že 
je situace mnohem lepší než v minulosti. 

 V roce 2011 byl dokončen pasport města včetně veřejného osvětlení v digitální podobě a v současnosti 
do něj již jen postupně doplňujeme technické podrobnosti o každém světelném bodu, nebo ve spolupráci se 
správcem pasportu, zadáváme body nové. Zatím ho nejvíc využíváme při vyjádřeních. 

Další záležitostí je LED osvětlení. Jak jsem již řekl, zatím LED svítidla neprovozujeme. Dá se říci, že če-
káme, jak se tato technologie a její cena bude dál vyvíjet.Tak jak jezdíme po seminářích, pozorujeme že vývoj té-

to technologie je stále rychlejší a jaké jsou klady a zápory a záporů postupně ubývá ve prospěch LED. Od zá-
stupců města jsme celkem často kontaktováni s žádostí o posouzení návrhů různých prodejců, kteří přicházejí 
s LED svítidly různé kvality i původu a nabízejí je včetně zajištěného financování. K naší nemalé radosti máme 
jednu takovouto firmu hned v sousedství. Hlavně díky jejich aktivitě v Žatci a okolních obcích se uskutečnila 

v březnu 2012 prezentace LED svítidel pro zástupce města a starosty okolních obcí.nZ mého pohledu velice za-
jímavá akce srozumitelná i pro laiky, která bohužel starosty okolních obcí příliš neoslovila. A tak dál pokračují re-
konstrukce veřejného osvětlení v okolních obcích takovým stylem jako např. v obci Libočany, kde už zjistili, že 
zřejmě naletěli. 

Koncepce veřejného osvětlení měst a obcí 

Ing. Petr Žák Ph.D., ČVUT FEL, Praha , Ing. arch. Simona Švecová, ČVUT FSV, Praha 

1. Úvod 

V posledních dvou letech se veřejnému osvětlení ve městech a obcích začíná, v porovnání s minulými 
lety, věnovat větší pozornost. Mezi hlavní důvody tohoto zájmu jsou jednak stav veřejného osvětlení (hlavně 
v menších městech a obcích), dále určitá příležitost na získání dotací a v neposlední řadě hledání úspor finanč-
ních prostředků na provoz VO spolu s řešením jeho energetické náročnosti. 

Skutečnost, že řada soustav veřejného osvětlení, hlavně v menších obcích, je na konci své životnosti a 
že se na trhu objevily nové technické prostředky (světelné diody, řídicí systémy), dávají šanci vybudovat nové 
moderní veřejné osvětlení, které bude vytvářet vhodnou noční atmosféru odpovídající danému místu, při zajištění 
potřebné bezpečnosti dopravy, osob a majetku, při omezení rušivých vlivů na okolní prostředí, při minimální spo-
třebě elektrické energie a nákladech na provoz osvětlovací soustavy.  

Šanci vybudovat moderní veřejné osvětlení však výrazně omezuje velmi výrazný deficit objektivních in-
formací jak o technických prostředcích, tak i o postupu, jak soustavu veřejného osvětlení obnovovat. Většina in-
formací o svítidlech, světelných zdrojích a řídicích systémech pochází z komerční sféry a jejich hlavním účelem je 
především prodat výrobky dané firmy místo vytvoření optimálního řešení veřejného osvětlení v dané obci. Města 
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a obce tak nemají mnoho příležitostí, aby si vytvořily jasnou představu o možné podobě veřejného osvětlení. Je-
jich rozhodování je v řadě případů vedeno s cílem získat dotace na obnovu VO nebo dosáhnout významných 
úspor elektrické energie a tím i finančních prostředků na provoz.  Řešení veřejného osvětlení budované na zákla-
dě těchto cílů zpravidla řeší jen omezenou část celkové problematiky a je velká pravděpodobnost, že výsledné 
řešení bude nekvalitní nebo neúplné. Dochází k situacím, kdy řešení veřejného osvětlení navazujících komunika-
cí je nekoordinované, osvětlení se pak liší svým charakterem a atmosférou osvětleného prostoru, barvou světla 
nebo vzhledem a geometrickým uspořádáním osvětlovací soustavy. Vyskytují se i osvětlovací soustavy, které 
jsou osazeny kvalitními svítidly od renomovaných výrobců, ale celkový vzhled osvětlené prostoru je nevhodný 
například použitím světelným zdrojů s neadekvátním barevným tónem nebo svítidel s nevhodným charakterem 
vyzařování. To negativně narušuje vzhled veřejných prostorů měst a obcí v průběhu dne a atmosféru a bezpeč-
nost osob, dopravy i majetku v průběhu noci. 

Uvedený stav nelze řešit současným přístupem k projektování soustav veřejného osvětlení, který je za-
ložen pouze na světelně technických parametrech osvětlovaných komunikací a na energetických a finančních 
hlediscích, ale je třeba zvolit nový koncepční přístup k řešení veřejného osvětlení.  

2. Koncepční přístup k veřejnému osvětlení  

V zahraničí se koncepční přistup k řešení venkovního osvětlení ve městech a obcích řeší v rámci tzv. 
Lighting Masterplan. U nás pro tento pojem není ustálený překlad. V následujícím textu byl uvedený termín přelo-
žen jako „Základní plán osvětlení“. Pro koncepční přístup k veřejnému osvětlení lze nalézt minimálně tři silné dů-
vody: 

a) Vliv prostředí na člověka 

Krajina a přírodní prostředí, které člověk zažíval a ve kterém se po stovky tisíc let vyvíjel, ovlivňovalo je-
ho myšlení, jazyk (slovní zásobu), chápání světa, náboženství i fyzické dispozice. Tomuto prostředí se člověk př i-
způsoboval a adaptoval se na něj. Zažívání každodenní reality okolního světa a přírody propsané do mysli člově-
ka, bylo logickým výchozím bodem při budování umělých sídel, které měly člověka chránit před nepříznivými vlivy 
přírodního prostředí (zima, horko, vlhkost..). V počátečních fázích vývoje byl člověk schopen, uspořádáním sídel 
a městského prostředí, vyjádřit duch (identitu) místa, což bylo důležité pro identifikaci člověka s místem, kde žije, 
které mu současně poskytuje existencionální oporu. Tato schopnost se v posledním období vývoje společnosti 
vytratila a v současné době je snaha s tímto aspektem znovu pracovat. Nové, uměle vytvořené prostředí člověka 
ovlivňuje podobným způsobem jako kdysi prostředí přírodní. V poslední době si člověk tuto skutečnost začíná 
uvědomovat a začíná přemýšlet o tom, jak takové prostředí člověka ovlivňuje, zda je to pro něj přijatelné, zda 
chce ovlivnit a zněmit, jakým způsobem a zda je to vůbec možné. Podoba tohoto prostředí ovlivňuje nejen zjevné 
charakteristiky jako je bezpečnost, orientace apod. ale také charakteristiky skryté jako jsou pocity, emoce a ident i-
fikaci místních obyvatel s prostředím, ve kterém žijí i jejich zdraví. Prostorová skladba městského prostoru, archi-
tektura a vzhled jednotlivých objektů jsou základními komponenty prostředí, které vzhled tohoto prostředí a pocity 
lidí, kteří se v něm nacházejí, ovlivňují. Vjem městského prostředí ve dne je ovlivněn denním světlem, ve večer-
ních a nočních hodinách pak světlem umělým. Proto je řešení venkovního osvětlení zásadní pro vnímání okolního 
prostředí ovlivňuje pocity a emoce lidí. Vedle vizuálních informací má světlo vliv také na biologický systém člově-
ka a tím na jeho zdravotní stav. 

b) Hodnota soustavy veřejného osvětlení 

Soustava veřejného osvětlení je technickou infrastrukturou měst a obcí a velkým majetkem. Průměrné 
pořizovací náklady na jedno světelné místo činí cca. 40 000 Kč – 50 000 Kč. Pro obec s 1 000 obyvateli, která 
bude mít 200 světelných míst, činí hodnota soustavy veřejného osvětlení okolo 9 000 000 Kč.  

c) Životnost soustavy veřejného osvětlení 

Životnost soustavy veřejného osvětlení se pohybuje mezi 30 a 40 lety. Proto, aby byla osvětlovací sou-
stava zachována trvale funkční, je třeba ji pravidelně obnovovat. Každý rok by měla taková obec vynakládat na 
obnovu veřejného osvětlení průměrně cca 250 000 Kč.  

Z uvedených informací je zřejmé, že náklady na obnovu veřejného osvětlení jsou relativně vysoké a pro-
vedené zásahy ve VO mají dlouhodobý charakter. Pokud je obnova veřejného osvětlení provedena nekvalitně 
nebo chybně, je třeba na nápravu vynaložit nemalé prostředky nebo pokud nejsou k dispozici finanční prostředky, 
bude nevhodný stav zakonzervován na dlouhé časové období a občané v takto nevhodném prostředí budou nu-
ceni žít.  

Z těchto důvodů je vhodné přistupovat k řešení veřejného osvětlení s rozvahou a pokorou. Pokud se 
k řešené veřejného osvětlení přistoupí komplexně a za základ se vezme vizuální vzhled a postupně se integrují 
další hlediska, lze vytvořit veřejné osvětlení, které je kvalitní z pohledu estetického a současně zohledňuje bez-
pečností, ekonomická a energetická hlediska i hlediska týkající se negativních vlivů na okolní prostředí. Pokud je 
naopak přístup k veřejnému osvětlení založen pouze na hledisku energetické náročnosti a nákladech, velmi těžko 
se k takovým hlediskům doplňuje hledisko estetické a hledisko vedlejších účinků VO.  

3. Koncepce veřejného osvětlení 

Koncepce veřejného osvětlení je dokument, který v dlouhodobém horizontu komplexně řeší podobu a 
obnovu a rozvoj veřejného osvětlení. Vychází jak z hledisek architektonicko-urbanistických (poloha sídla v krajině, 
významnost města a jejích částí, jedinečnost a identita území), estetických (denní a noční vzhled podoby prosto-
ru), psychologických (atraktivita území, přitažlivost, náladovost), dopravních (provoz chodců, automobilové do-
pravy, možné změny v provozu – slavnosti, svátky apod.), bezpečnostních (doprava, osoby, majetek) a provoz-
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ních (ovládání a řízení soustavy VO), tak z hledisek zohledňujících omezení nežádoucích vlivů osvětlení na okolí, 
energetickou náročnost a provozní a investiční náklady. Pro koncepční řešení provozu, obnovy a rozvoje veřej-
ného osvětlení je třeba nejprve stanovit, jak má noční podoba města vypadat, tedy co město chce, a následně 
určit jak danou představu časově, finančně a technicky zrealizovat. K tomu slouží následující nástroje:  

 Základní plán VO – stanovuje, co zadavatel požaduje.   

 Plán obnovy VO – stanovuje jak časově a finančně tuto představu realizovat; 

 Projektová dokumentace VO – určuje jak technicky představu zrealizovat. 

Koncepci VO tvoří dva dokumenty – Základní plán VO a Plán obnovy VO. Obsahem „Základního plánu 
VO“ je definování představy, jakým způsobem má být sídlo osvětleno. Jedná se vizi způsobu řešení veřejného a 
architektonického osvětlení sídla, s ohledem na urbanisticko-krajinářské podmínky území, charakter sídla, jeho 
provoz, funkci a vizuální projev. Základní plán VO se zpracovává v rámci dlouhodobého horizontu (min. 20 let). 
Obsahuje základní informace o vhodných světelně technických parametrech a fyzických parametrech osvětlovací 
soustavy. 

Informace ze Základního plánu VO slouží následně pro navazující stupeň „Plán obnovy VO“, který defi-
nuje, jakým způsobem má být prováděna obnova veřejného osvětlení v souladu se „Základním plánem VO“. Jed-
ná je o dokument určený k plánování investic do veřejného osvětlení. Vzhledem k rychlému vývoji v oblasti svě-
telné techniky je tento dokument určen na období 5 let, max. 10 let.  

3.1 Základní plán VO 

Základní plán VO je architektonicko-urbanistickou a světelně technickou studií, která popisuje vzhled síd-
la a parametry osvětlení ve večerních a nočních hodinách. Tvoří jej analytická a návrhová část.  

Analytická část identifikuje vizuální charakteristiky sídla v kontextu projevu v krajině i uvnitř jeho prosto-

rů, jeho fyzickou strukturu, významovou hierarchii a části, které vytvářejí jeho osobitý charakter. Charakter sídla a 
jeho urbanisticko-architektonická a krajinářská hodnota souvisí s následujícími hledisky, které je třeba v rámci 
analytické části zohlednit. 

1. Identita sídla 

Každé sídlo je výsledkem dlouhodobého kulturního a společenského vývoje, je reálným základem a ob-
razem minulých i budoucích životů. V průběhu vývoje získalo každé sídlo ve větší či menší míře osobitou identitu, 
která vytváří jedinečnost a rozpoznatelnost místa. Stejně jako se tato identita sídla projevuje za denního světla, je 
možné ji v noční době podpořit prostřednictvím umělého osvětlení.  

2. Prostorová struktura sídla 

V každém sídle se projevuje určitý řád, který se propisuje do jeho struktury. Prostorová struktura sídla 
v sobě zahrnuje principy jeho založení a postupného utváření a členění. Struktura sídla je jedním z parametrů, 
který ovlivňuje jeho vizuální vjem obyvateli i návštěvníky. 

3. Funkční skladba sídla 

Historicky byla sídla zakládána podle určitých, pro danou dobu zažitých pravidel. Tato funkční skladba 
byla dále rozvíjena až do dnešní podoby. Každá oblast ve městě má svoji funkci, místo a postavení v území, jež 
určují způsob, jakým ji lidé využívají, jak se v ní pohybují. Jednotlivé funkce mají své specifické vlastnosti, hodno-
ty, ale i problémy, které se promítají do života místních obyvatel i návštěvníků sídla (bezpečnost, orientace, identi-
fikace apod.).  

4. Architektonicko-urbanistická hodnota sídla 

Založení sídla vždy vycházelo z kultury dané společnosti, vývojových trendů, způsobu obživy, morfologie 
území, klimatických podmínek, kvality půdy a z dalších přírodních, kulturních a společenských podmínek. 
V minulosti se pojímalo architektonicko-urbanistické ztvárnění osídlení s určitým citem pro krajinu. Vznikala sídla 
s kulturně architektonickými hodnotami, jako jsou veduty sídla, pohledy, průhledy, výhledy, kulturní dominanty, 
pietní místa s drobnou architekturou apod., která výrazně přispěla k vytváření identity a jedinečnosti sídla.  

 

 

 

Obr. 1 Příklad systému popisující charakteristické částí sídla 



Zpravodaj SRVO 2013 

 

 

30 

 

Součástí analytické části je rozbor vizuálního uplatnění sídla v dálkových pohledech (zasazení sídla 
v krajině, veduty, panorama, dominanty, horizonty) a v bezprostředních pohledech v interiéru sídla (pohledy, prů-
hledy, osy, výhledy apod.), které odráží historický a kulturní vývoj. Výsledkem analýzy je stanovení objektů, po-
hledových os a prostorů, které spoluvytváří významné a jedinečné obrazy sídla. Na základě analýzy funkční a 
prostorové sklady území, historického a kulturního vývoje sídla, a společenském a kulturním významu míst se ur-
čí hierarchie území a navrhne se systém popisu charakteristických částí (zón) sídla (obr. 1). Součástí analytické 
části je soupis a definice parametrů osvětlení a soustav veřejného a architekturního osvětlení, které popisují 
osvětlení z pohledu atmosféry a nočního vzhledu města, bezpečnosti dopravy osob a majetku, omezení ruš ivých 
vlivů na okolní prostředí a provozu osvětlovacích soustav. 

Návrhová část obsahuje řešení nočního vzhledu objektů a prostorů, popsaných v analytické části, které 

se vizuálně uplatňují z exteriéru i interiéru sídla. Toto řešení se pro každý objekt a celek vyjadřuje graficky ve for-
mě ruční skicy nebo počítačové vizualizace (obr. 2). Jednotlivým objektům či celkům se pak přiřadí charakteristiky 
osvětlení, a stanoví se ochranná pásma pohledů, které je třeba chránit před jejich narušením osvětlovací sousta-
vou nebo charakterem osvětlení. V další části se charakteristickým částem (zónám) sídla přiřadí stručný popis a 
parametry osvětlení a osvětlovací soustavy a vytvoří se podrobný seznam všech veřejných prostranství, které ob-
sahují. Následně se jednotlivých veřejným prostranstvím (ulice, cesty, náměstí, parky) přiřadí parametry osvětlení 
z pohledu bezpečnosti dopravy a omezení rušivého světla a dále parametry související s provozem osvětlovací 
soustavy. 

3.2 Plán obnovy VO   

Plán obnovy VO je technicko-ekonomickou studií, která stanovuje časový a finanční plán obnovy veřej-
ného a architekturního osvětlení. Vychází ze Základního plánu osvětlení a tvoří ji opět analytická a návrhová část.  

Analytická část obsahuje zhodnocení stávající osvětlovací soustavy veřejného a architekturního osvětlení 

z pohledu fyzického stavu, provozních parametrů, energetické náročnosti, provozních a investičních nákladů, a 
stávajících světelně technických parametrů. Zhodnocení fyzického stavu osvětlovací soustavy vychází z informací 
z pasportu veřejného osvětlení, které je zpravidla třeba doplnit o informace týkající se fyzického stavu jednotlivých 
prvků osvětlovací soustavy a jejich stáří. Součástí rozboru provozních parametrů je popis ovládání, řízení, zapo-
jení a napájení soustavy veřejného i architekturního osvětlení. Stávající energetická náročnost a náklady na pro-
voz a obnovu í osvětlovací soustavy se porovnávají s údaji v jiných městech. Stávající světelně technické para-
metry se hodnotí pro celé území sídla, přičemž toto vyhodnocení lze zjednodušit použitím charakteristických mo-
dulů, aplikovaných na geometricky podobné veřejné prostory se shodnými typy osvětlovacích soustav. Toto zjed-
nodušení však nesmí mít podstatný vliv na kvalitu vyhodnocení stávajících parametrů osvětlení. Zhodnocení sou-
časného úrovně osvětlení se pak provádí ve vztahu k zatřídění komunikací v Základním plánu osvětlení.   

Návrhová část obsahuje návrh veřejného a architekturního osvětlení pro celé území města sídla. Doporučuje se 

definovat charakteristické moduly osvětlovací soustavy pro jednotlivé charakteristické části (zóny) města a typy 
veřejných prostorů. Tyto moduly se pak aplikují na celé sídlo. Výše uvedené řešení musí být takové, aby nedošlo 
ke snížení kvality výsledného návrhu osvětlení, ani k významnému zvýšení energetické náročnosti veřejného 
osvětlení. Osvětlovací soustava se navrhne tak, aby mohla pracovat v provozních režimech určených 
v Základním plánu VO. Pro navrženou soustavu veřejného a architekturního osvětlení se stanoví celkový příkon, 
roční spotřeba elektrické energie, provozní a investiční náklady s přesností odpovídající charakteru studie a 
podrobnosti řešení. V další části se na základě fyzického stavu a stáří stávající soustavy navrhne etapizace ob-
novy soustavy veřejného osvětlení ve zvoleném časovém harmonogramu (maximálně 10 let). Pro každou etapu 
se určí její investiční náročnost, návratnost a doporučená forma financování (půjčka, dotace, vlastní zdro je). Sou-
částí plánu obnovy je také kniha všech typových prvků nově navržené osvětlovací soustavy VO (svítidla, stožáry, 
výložníky, zapínací míst), která definuje kvalitativní a technické parametry navržené soustavy. 

e-UtilityReport: služba pro podání žádosti o vyjádření k inženýr-
ským sítím 

Ing.Petr Blažek,  HRDLIČKA spol. s r.o. 

Abstrakt 

Shrnutí výhod služby e-UtilityReport pro stavebníky, stavební úřady a subjekty technické infrastruktury 
(správce inženýrských sítí) z pohledu stavebního řízení a ochrany sítí. 

Úvod 

e-UtilityReport je webová služba (www.vyjadreniksitim.cz), která výrazně zjednodušuje proces tzv. „vyja-
dřování k existenci technické infrastruktury“ a šetří finanční prostředky i čas žadatelů. Služba umožňuje hromadné 
podání žádosti o vyjádření k existenci technické infrastruktury všem dotčeným subjektům v místě plánované stav-
by na celém území ČR. Do služby je nyní aktivně zapojeno přes 180 měst.     
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Přínosy služby e-UtilityReport z pohledu zúčastněných subjektů 

Veřejnost – hromadná žádost šetří čas žadatelům 

Žádost podává žadatel v prostředí webové mapové aplikace, která na základě polohy plánované stavby 
automaticky vygeneruje seznam subjektů, od kterých je příslušným stavebním úřadem vyžadováno vyjádření k 
existenci technické infrastruktury. Žadatel tedy během několika minut získá předpřipravené žádosti pro správce 
sítí v souladu s platnou legislativou včetně všech náležitostí. Zapojeným správcům (těmi mohou být i provozova-
telé/vlastníci VO) se žádosti přímo odešlou elektronickou cestou. Zbývající žádosti (PDF) sice musí žadatel vy-
tisknout a např. odeslat poštovní zásilkou, ale jsou opatřeny hlavičkou, kde správce působí, a nedochází tak k 
opomenutí vyplnění povinných údajů a zbytečným dotazům.  

Vygenerované žádosti jsou v souladu s platnou legislativou ČR a obsahují veškeré informace potřebné 
pro vystavení vyjádření, které je vyžadováno stavebními úřady zejména při stavebním řízení dle Stavebního zá-
kona. 

Města a kraje – služba pro občany, evidence sítí 

Zapojení měst a krajů přináší občanům evidentní ulehčení procesu podání hromadné žádosti o vyjádře-
ní. Města zapojením získají nástroj, který jim pomáhá udržovat seznam všech subjektů, které mají svou infra-
strukturu v  působnosti stavebního úřadu. 

Je nutné zmínit, že řada stavebních úřadů udržuje seznamy subjektů leckdy v papírové podobě (pokud 
vůbec), bez aktuálních adres a prakticky vždy bez informace o územní působnosti subjektů technické infrastruktu-
ry. Žadatel je tak nucen sám kontaktovat místní správce sítí, kterých mohou být desítky. Důsledky těchto nejas-
ností často mohou vést i k poškození infrastruktury během zahájených výkopových prací. 

Služba e-UtilityReport díky napojení na Registr Subjektů Technické Infrastruktury (www.RSTI.cz) posky-
tuje zapojeným městům a krajům vždy aktuální přehled o působnosti subjektů. 

Subjekty technické infrastruktury – ochrana sítí a vstřícnost zákazníkům 

Optimalizace administrativy, ochrana sítě, vstřícnost vůči zákazníkům a v neposlední řadě úspora na vni-
trofiremních nákladech. To jsou hlavní přínosy aplikace e-UtilityReport na straně subjektů TI. Tyto subjekty tak 
dostávají elektronické žádosti ve standardizovaném tvaru a formátu, který umožní  vložení a evidenci žádosti v 
 informačním systému subjektu. Doplňkovou komponentou systému e-UtilityReport je také možnost automatizace 
vystavení vyjádření. Elektronický proces odbavení žádosti tak umožňuje vystavit vyjádření k inženýrským sítím 
výrazně rychleji, než je zákonná 30 denní lhůta. Tento automatizovaný přístup je možný díky napojení na RSTI, 
který je zdrojem dat pro generování žádostí v působnosti příslušného stavebního úřadu. 

Služba e-UtilityReport tak subjektům nabízí komplexní nástroj pro agendu spojenou s procesem „vyjád-
ření k existenci sítí“. 

Závěr 

Projekt e-UtilityReport získává celou řadu uznání a ocenění, jak ze strany odborné veřejnosti, tak i insti-
tucí. V první řadě je nutné zdůraznit, že podobné řešení, které uchopuje problematiku vyjadřování k sítím od ža-
datele přes subjekty technické infrastruktury (správce sítí) až po státní správu a samosprávu, nemá v celé Evropě 
obdobu. Cílem projektu e-UtilityReport je definovat jasné standardy a ulehčit související procesy všem zúčastně-
ným stranám. Na straně žadatele je cílem elektronické odbavení všech žádostí tak, aby po „úřadech“ nemusel 
obíhat žadatel, ale místo něj elektronický dokument. Tento komfort je zajistitelný pouze při vstřícné spolupráci 
subjektů technické infrastruktury. Z jejich strany by mělo být cílem vystavit vyjádření k sítím co nejvíce automati-
zovaně, což sníží administrativní zátěž a zároveň i výrazně zrychlí doručení vyjádření žadateli nad rámec zákon-
né lhůty 30 dnů. V konečném důsledku tak může mít služba e-UtilityReport zásadní vliv na zrychlení např. sta-
vebního řízení, urychlení realizace staveb, ale také na zvýšení pasivní ochrany majetku měst a obcí, které zde 
často figurují v pozici vlastníků infrastruktury VO. 

Ing.Petr Blažek,  HRDLIČKA spol. s r.o., petr.blazek@hrdlicka.cz, www.hrdlicka.cz  

Přisvětlování chodců na přechodech z pohledu projektanta  

Ing. Jan Novotný, ELTODO  a.s. 

Problematika přisvětlování přechodů pro chodce je v posledních několika letech stále více aktuální. 
Správci komunikací (většinou obce či městské části) nechávají přechody ve velké míře osvětlovat. Tyto přechody 
mnohdy svými parametry nesplňují požadavky platné normy (např. maximální délku), což je dělá velmi nebez-
pečné a obtížně osvětlitelné. Na rozdíl od jiných odvětví světelné techniky je však osvětlování přechodů pro 
chodce relativně mladá a neustále se vyvíjející oblast. Od 1. června 2013 vstoupil v platnost dokument Technické 
kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací Kapitola 15 Osvětlení  pozemních komunikací Dodatek 
č. 1 (dále jen TKP). Tento dokument popisuje v teoretické rovině problematiku přisvětlování přechodů pro chodce 
od vymezení osvětlovaného prostoru přes obecné požadavky až po návrh a hodnocení výsledného přisvětlení. 
Cílem tohoto článku je čtenáře seznámit s praktickými poznatky při navrhování přisvětlení přechodů dle této me-
todiky z pohledu projektanta.   

http://www.rsti.cz/
mailto:petr.blazek@hrdlicka.cz
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Přisvětlení přechodu – co je cílem? 

Primárním cílem přisvětlování přechodů je zvýšení bezpečnosti přecházejících chodců. Princip metodiky při-
světlování dle TKP vychází z teorie, že chodec je v bezpečí v případě, že jej přijíždějící řidič včas zpozoruje. Z pohledu 
TKP se tedy jedná spíše o přisvětlování chodců. Nasvícení samotného přechodu s cílem upozornit řidiče na konfliktní 
oblast má v tomto případě až druhotný efekt. Z teorie světelné techniky je známo, že lidské oko běžného pozorovatele je 
v prostředí nízkých adaptačních jasů spolehlivě schopno rozlišovat jednotlivé objekty při kontrastu jasů v poměru vyšším 
než 3:1. Jas chodce (při využití pozitivního kontrastu) z pohledu přijíždějícího řidiče musí být tedy minimálně 3krát vyšší 
než jas pozadí, což je v tomto případě jas vozovky. Hodnocenou veličinou je zde vertikální složka osvětlenosti v místě 
pohybu chodce. Zároveň je zapotřebí zajistit rozložení světla tak, aby bylo dosaženo požadované rovnoměrnosti po celé 
délce (a šířce) přechodu (tzv. základní prostor). V neposlední řadě dokument stanovuje požadavky na osvětlení tzv. do-
plňkového prostoru. Smyslem tohoto opatření je poskytnout řidiči informaci o přítomnosti chodce dříve, než chodec 
vstoupí do vozovky.  

Obrázek 1 popisuje schematické rozdělení jednotlivých prostorů přechodu pro komunikaci bez fyzického 
oddělení jízdních směrů a pro komunikaci směrově rozdělenou. 
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Obrázek 1 – rozdělení prostorů přechodu pro chodce na obousměrné a jednosměrné komunikaci 

 

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že výsledný světelně technický návrh bude záležet na: 

 geometrii přechodu (především na jeho délce),   

 zatřízení komunikace dle ČSN EN 13201 – 1 (čím vyšší třída, tím vyšší požadavky na přisvětlení)  

 a jeho kvalita na: 
 

o umístění svítidel  
o počtu svítidel  
o dodatečných úpravách přechodu.  

Jednotlivé světelné návrhy pak lze porovnávat podle celkové míry zvýšení bezpečnosti na přechodu, 
celkových investičních a provozních nákladů a podle estetického vzhledu.  

  Základní optimalizace 

Pro umělé vytvoření pozitivního kontrastu v místě přecházení (jas chodce z pohledu řidiče přijíždějícího 
vozidla je min. 3x vyšší než jas pozadí) je zapotřebí splnit základní podmínku:   

Počet svítidel přisvětlení ≥ počet jízdních směrů 

Obrázek 2 ukazuje možné varianty umístění svítidel pro obousměrnou směrově nerozdělenou komuni-
kaci a pro komunikaci jednosměrnou. Přípustné kombinace svítidel jsou A-B, A´-B, A-B´, A´- B´ a AA´-BB´pro 
obousměrnou komunikaci a A, A´ a AA´ pro komunikaci jednosměrnou 
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Obrázek 2 – přípustné pozice umístění svítidel pro obousměrnou a jednosměrnou komunikaci 

 

Pro dosažení požadovaných hodnot (dle TKP) je nutné umístit svítidlo do vhodné polohy vůči přechodu. 
Tato poloha je určena světelně technickým výpočtem a je zřejmé, že čím je přechod delší, tím více je volba poz i-
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ce svítidla omezena. Teoreticky je možné využít pro osvětlení přechodu se dvěma jízdními směry až 4 svítidla. 
Prakticky má ale tato varianta značná omezení. Pozice svítidla je definována světelně technickým výpočtem, zá-
roveň je ale limitována maximální výškou stožáru, délkou výložníku a předsazením před přechodem. Velkou roli 
při umísťování stožáru hrají lokální zábrany, jako jsou stávající inženýrské sítě, oblouky křižovatek, výjezdy na 
komunikaci v místě uložení stožáru či jiné překážky (např. stromy či stávající stožáry veřejného osvětlení). 
Zejména ve stávající městské zástavbě je tedy mnohdy velice problematické nalézt 4 místa pro umístění stožáru 
tak, aby pozice svítidel vyhovovaly světelnému výpočtu. Případné dvojnásobné investiční náklady při použití 4 
svítidel namísto 2 jsou zřejmé. 

Samostatným problémem je pak osvětlování přechodů na komunikacích s tramvajovým tělesem. Do-
pravní podniky stanovují u takovýchto instalací ochranné pásmo 2 m od živých částí tramvajového tělesa (včetně 
tramvajového vozidla). Toto omezení značně ztěžuje umístění svítidel do požadované pozice. Pokud se jedná o 
nepojížděný tramvajový pás, není tato část zahrnuta do osvětlovaného prostoru, což výpočet usnadňuje. 
V případě, že přechod pro chodce protíná komunikaci s pojížděným tramvajovým tělesem, je zapotřebí uvažovat 
osvětlovanou oblast včetně tramvajového pásu. Dle normy ČSN EN 13201 je navíc takováto komunikace zařaze-
na o třídu výš kvůli výskytu konfliktní oblasti (křížení dopravního proudu automobilů a tramvaje), což požadavky 
na její přisvětlení (dle TKP) ještě zvyšuje. Dle názoru dopravních psychologů je navíc osvětlování přechodů přes 
tramvajový pás minimálně sporné. Nasvětlení přechodu (jeho horizontální roviny) může vyvolat v chodci pocit 
bezpečí a přednosti před ostatními účastníky dopravy, což neplatí právě pro projíždějící tramvaj. Jak z pohledu 
projektanta, tak z pohledu investora je tedy na místě přisvětlení přechodu přes tramvajovou trať zvážit a případně 
navrhnout jiné úpravy pro zajištění bezpečnosti chodců (např. zvýrazněné vodorovné dopravní značení).    

Vymezení základního prostoru 

Stanovení vhodné pozice svítidla je tedy jedním ze způsobů jak optimalizovat světelně technický výpo-
čet. Další možností je přesné stanovení základního prostoru popřípadě jeho úprava. V případě, že se jedná o 
jednosměrnou vícepruhovou komunikaci lze pomocí stavebních úprav v místě přechodu pro chodce snížit počet 
pruhů. Tímto způsobem se jednoduše zkrátí celková délka přechodu, zkrátí se použité vyložení a sníží příkon sví-
tidla. Tuto úpravu popisuje Obrázek 3.  

Základní prostorZákladní prostorZákladní prostor

Základní prostor

Doplňkový prostor

Doplňkový prostor Doplňkový prostor

Doplňkový prostor

 

Obrázek 3 – snížení počtu jízdních pruhů u jednosměrné komunikace 

V případě obousměrné komunikace bez tramvajového tělesa lze upravit přechod fyzickým rozdělením 
jízdních směrů (např. pomocí city bloků, ochranných ostrůvků apod.). Tuto variantu popisuje Obrázek 4. 

Základní prostor Základní prostor

Základní prostor

Doplňkový prostor1
 m Doplňkový prostor1
 m

Doplňkový prostor

Doplňkový prostor 

prodloužený3
 m

1
 m Doplňkový prostor1
 m

*

* analogicky platí i pro druhou část přechodu  

Obrázek 4 – fyzické rozdělení jízdních směrů komunikace 

V takovémto případě se z obousměrné směrově nerozdělené komunikace stávají (z pohledu TKP) 2 ko-
munikace jednosměrné s poloviční šířkou. Tabulka 1 a Obrázek 5 popisují možné varianty nasvětlení přechodu 
na obousměrné směrově nerozdělené komunikaci o šířce 10 m, kde je: 

Varianta A - směrově nerozdělená komunikace osvětlena 4 světelnými body 

Varianta B - směrově nerozdělená komunikace osvětlena 2 světelnými body 

Varianta C - směrově rozdělená komunikace osvětlena 2 světelnými body 
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Obrázek 5 – možné varianty nasvětlení přechodu o délce 10 m 

 

Tabulka 1 orientační porovnání jednotlivých variant přisvětlení přechodu délky 10 m 

Varianta A B C 

Počet světelných bodů   4 ks 2 ks 2 ks 

Celkové investiční náklady  100 000 Kč 65 000 Kč 70 000 Kč 

Průměrné roční celkové náklady (za 10 let) 15 000 Kč 13 000 Kč 11 000 Kč 

 

V případě, že je část komunikace dlouhodobě využívána pro parkování vozidel je možné základní 
prostor přechodu přes tuto komunikaci zkrátit o šířku pruhu sloužícího pro parkování. Je nutné vhodnými staveb-
ními úpravami (např. pomocí baliset) zajistit potřebné rozhledové podmínky. Tuto situaci popisuje Obrázek 6. 
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Obrázek 6 – úprava základního prostoru přechodu u dlouhodobě parkujících vozidel 

 

Snížením počtu jízdních pruhů, fyzickým rozdělením jízdních směrů či vyčleněním parkovacího stání 
z průjezdního prostoru komunikace předejde projektant v mnoha případech nutnosti použít dvojnásobný počet 
svítidel a dalších prvků osvětlovací soustavy, zároveň také sníží provozní náklady na přisvětlení přechodu a vý-
razným způsobem zvýší bezpečnost chodců na přechodu, což je jeho primární cíl.    

 

Statistiky nehodovosti na přechodech v Praze a Liberci  

Tabulky 2 a 3 ukazuji data o nehodách v obcích Praha a Liberec v různých sledovaných obdobích. Zdrojem těch-
to dat je Centrum dopravního výzkumu.   

 

Tabulka 2 – přehled nehod v Praze 

Všeobecný přehled o nehodách na přechodech v obci Praha (1.1. 2007 - 31.8. 2013)

před instalací 

osvětlení

po instalaci 

osvětlení

Počet nehod celkem: 24 702 23 578 674 450

Počet nehod s následky na zdraví: 4 017 3 821 101 95

Počet usmrcených osob (do 24 hodin od nehody): 54 50 1 3

Počet těžce zraněných osob: 704 656 31 17

Počet lehce zraněných osob: 3 351 3 203 71 77

Počet nehod pod vlivem alkoholu: 472 446 22 4

Nehody na přechodech 

v obci celkem

Stále neosvětlené 

přechody

Osvětlené přechody v obci

 

 

Tabulka 3 – přehled nehod v Liberci 
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Všeobecný přehled o nehodách na přechodech v obci Liberec (1.1. 2007 - 31.8. 2008)

před instalací 

osvětlení

po instalaci 

osvětlení

Počet nehod celkem: 562 23 578 674 450

Počet nehod s následky na zdraví: 110 3 821 101 95

Počet usmrcených osob (do 24 hodin od nehody): 2 50 1 3

Počet těžce zraněných osob: 18 656 31 17

Počet lehce zraněných osob: 91 3 203 71 77

Počet nehod pod vlivem alkoholu: 20 446 22 4

Nehody na přechodech 

v obci celkem

Stále neosvětlené 

přechody

Osvětlené přechody v obci

 

Ing. Jan Novotný, ELTODO  a.s., www.eltodo.cz, novotnyj@eltodo.cz  

I-TEC Czech, spol. s r.o. (firemní prezentace) 

Petr Grygerek,l I-TEC Czech, spol. s r.o.  

Společnost I-Tec Czech, spol. s r.o. se zabývají prodejem komunálních vozidel a nástaveb již 16 let. Do 
našeho portfolia patří značky Piaggio a Bonetti. Na český trh dodáváme lehká užitková vozidla, komunální vozi-
dla, komunální nosiče nářadí, pracovní stroje a komunální nástavby pro práci v městské zeleni, na svoz a naklá-
dání s odpady, údržbě veřejného osvětlení, údržbě komunikací, správě sportovišť, dětských hřišť, bytového fon-
du, hřbitovů, městského mobiliáře, dopravního značení a jiné. 

Pro účely údržby veřejného osvětlení dodává naše společnost především vozidla určené pro práci 
s městským mobiliářem kategorie N1 a N2 s pohonem jak 4x2 tak 4x4. Hlavními rozhodovacími faktory jsou roz-
sah činnosti, rozlehlost regionu či terénní, klimatické a průjezdní podmínky. 

Nemalou výhodou vozidel je jejich univerzální použití. Vozidla Piaggio a 
Bonetti dokážeme osadit až 50 různými nástavbami pro mnoho oblastí hospo-
dářství.  Vozidla jsou charakteristická malými vnějšími rozměry a překvapivě vel-
kým vnitřním i ložným prostorem, přičemž se vyznačují i svou jednoduchostí, vy-
sokou spolehlivostí a nízkými provozními náklady. Vozidla lze dodat s ekologic-
kými a úspornými pohony LPG, elektro i CNG.  

Z důvodu rozšíření škály nástaveb na vozidla Piaggio a Bonetti jsme 
navázali spolupráci se společností ROTHLEHNER jako výrobce vysokozdviž-
ných montážních plošin. 

Společnost ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. se zabývá prodejem 
a servisem pracovních plošin. Jméno společnosti je po 20 letech rozvoje činnosti 
známé téměř všem, kteří se o plošiny zajímají. ROTHLEHNER dodává kvalitní, 
spolehlivé a prověřené plošiny na podvozcích nákladních aut. Častými odběrateli 
nástaveb na podvozcích jsou také firmy, které se specializují na údržbu veřejné-
ho osvětlení a signalizace v obcích a městech. Pro tyto účely bylo dodáno mno-
ho kusů velmi úspěšných nástaveb GSR 120TV na podvozku kategorie N1 a N2. 
Jedná se o upravenou plošinu, která si zachovává na tomto podvozku velmi ma-
lou průjezdnou i pracovní šířku, ale navíc díky zkrácenému rameni koše získala i 
skvělou průjezdnost. Kolmé opěry v obrysu vozidla umožňují provádět hlavně 
práce v parcích a na chodnících. Nástavbu s pracovní výškou 11,2 m a nosností 220 Kg se podařilo montovat na 
podvozek v kategorii N1 (do 3,5 t). Na přání je montována jako pevná, nebo snímací. Může být také dodána s 
dvojitou izolací do 1 000V. 

Každý stroj přizpůsobujeme rozměrově tak, aby vyhovoval požadavkům regionů.  

Pro požadovanou plošinu GSR E 120TV s pracovní výškou 11,45 m byly provedeny hmotnostní úpravy 
hlavně v oblasti závěsu koše. Ve váhové studii tedy při pevně uchycené nástavbě bude skutečná hmotnost 3 300 
kg, při montáži snímací nástavby (KVS) bude hmotnost o cca 40 kg vyšší.  

Protože se jedná o podvozek 4x4, zvětšili jsme zadní nájezdový úhel tak, aby bylo možné použít stroj i 
do náročného terénu.  

Pro zvýšenou odolnost proti korozi (zimní provoz - často se solí) je pomocný rám zinkován a přelakován 
speciálním lakem na podvozky. Všechny povrchově upravované díly jsou před odevzdáním ošetřeny voskem.  

Tyto modely,  jsou prověřeny na zatím největší sérii plošin dodávaných v ČR - na zakázce ČEZ (dopo-
sud předáno 70 plošin). Mezi další spokojené klienty patří E.ON, RWE, ELTODO a další.  

Jsme přesvědčeni, že toto propojení vytvoří efektivní prodejní artikl s pozitivními výsledky směrem 
k zákazníkovi. O našich obchodních záměrech a konkrétních podmínkách spolupráce Vás budeme velmi rádi in-
formovat při osobním setkání. 

Petr Grygerek. jednatel I-TEC Czech, spol. s r.o. Rudná 30/3, 70300 Ostrava-Vítkovice,   petr.grygerek@itec-
czech.cz                        
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