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47. technický seminá SRVO jaro 2015 v Tábo e
Ve dnech 21. 5. – 22.5 prob hl v Tábo e v hotelu Palcát již 47. technický seminá SRVO. Po adatelem
byly Technické služby Tábor, seminá sponzorovaly firmy SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. a ESAGONO s.r.o.
Zú astnilo se celkem 108 osob.
Program zahájil p edseda spole nosti ing. Ji í Skála, potom p edal slovo paní místostarostce M sta
Tábor Mgr. Kate in Bláhové, která p ivítala ú astníky.
Potom vystoupili senátor Mgr. Pavel Eybert, dále za Sdružení komunálních služeb len rady Jaroslav
Kupsa, za Spolek ve ejn prosp šných služeb len p edstavenstva Ing. Pavel Gaizura.
Za po adatele se ujal slova pan Josef Koudelka, vedoucí odd lení TS Tábor, který seznámil ú astníky
seminá e s organizací.
Seminá moderovala tajemnice SRVO ing. V ra Bursíková.
Ing. Horymír Kalmus z SWARCO TRAFFIC seznámil p ítomné s innostmi, které provádí jejich
spole nost.
S obsáhlým referátem vystoupil i druhý sponzor z italské firmy AEC Illumination p. Topi se zajímavou
prezentací o historii a sou asnosti firmy.
Potom prob hly firemní prezentace.
Za firmu BON JOUR ILLUMINATION - Mgr. Polá ková, která pozvala p ítomné na podzimní zasedání
SRVO do prostor váno ního dvoru v Dobrovízi.
Za firmu MERCEDES BENZ paní Škálová, dále vystoupil nový len SRVO majitel firmy PECHLÁT s.r.o.
– Josef Pechlát, seznámení s výrobky firmy RADETON provedl ing. Svoboda a na záv r firemních prezentací
vystoupil ing. Lú ný zástupce firmy I-TEC.
Po dopolední p estávce za aly technické p ednášky:
Ing. Petr Žák, Pd.D., z VUT FEL spole n s Ing. arch Simonou Švecovou, z VUT Fsv. zpracovali
zajímavou p ednášku o typizovaných rekonstrukcích ve ejného osv tlení v obcích.
M sta a obce nemají mnoho p íležitostí, aby si vytvo ily jasnou p edstavu o možné podob ve ejného
osv tlení. Jejich rozhodování je v ad p ípad vedeno cílem získat dotace na obnovu VO nebo dosáhnout
významných úspor elektrické energie a tím i finan ních prost edk . Dochází k situacím, kdy ešení ve ejného
osv tlení navazujících komunikací je nekoordinované, osv tlení se pak liší svým charakterem a atmosférou
osv tleného prostoru, barvou sv tla nebo vzhledem a geometrickým uspo ádáním osv tlovací soustavy. Uvedený
stav nelze ešit sou asným p ístupem k projektování soustav VO, který je založen pouze na sv teln technických
parametrech osv tlovaných komunikací a na energetických a finan ních hlediscích, ale je t eba zvolit nový
koncep ní p ístup k celé oblasti ve ejného osv tlení.
V první fázi koncepce ve ejného osv tlení je t eba nejprve stanovit, tedy co m sto nebo obec chce, a
následn ur it jak danou p edstavu asov , finan n a technicky zrealizovat. K tomu slouží následující nástroje :
základní plán, plán obnovy a projektová dokumentace.
„Základní plán VO“ definuje, jakým zp sobem má být sídlo osv tleno. Zpracovává se v rámci
dlouhodobého horizontu (min. 20 let). Obsahuje základní informace o vhodných sv teln technických
parametrech a fyzických parametrech osv tlovací soustavy. Sou ástí je ur ení parametr pro popis osv tlení a
osv tlovací soustavy. Další ást obsahuje ešení no ního vzhledu objekt a prostor , které se vizuáln uplat ují
v dálkových i blízkých pohledech. Toto ešení se pro každý objekt a celek vyjad uje graficky ru ní skicou nebo
po íta ovou vizualizací.
„Plán obnovy“ je technicko-ekonomickou studií, která stanovuje harmonogram obnovy ve ejného a
architekturního osv tlení a její finan ní náro nost. Definuje, jakým zp sobem má být tato obnova realizována
v souladu se Základním plánem ve ejného osv tlení. Výstupem návrhu jsou základní údaje o modernizované
osv tlovací soustav , jako je celkový p íkon, spot eba elektrické energie, po et sv telných míst, po et zapínacích
míst apod. Další ástí návrhu je stanovení standard prvk pro jednotlivé moduly osv tlovací soustavy.
V poslední ástí je stanoven typ obnovy, která m že být v závislosti na velikosti obce „plynulá“ nebo
„skoková“. Pro každou etapu se ur í její investi ní a provozní náro nost, návratnost.
V p ednášce „Srovnání náklad na údržbu VO“, pan Miroslav Tichý z firmy Osv tlení s.r.o. uvedl,
že v rozpo tech pro provoz, obnovu i dlouhodobý rozvoj VO se nepo ítá s p edpokládanými provozními náklady.
Po ob d vystoupil s názornou p ednáškou „ Pasport a jak to d láme u nás v Liberci“ zástupce
Magistrátu m sta Liberec p. Milan Benda s kolegou ing. Otou Hermem. P edvedl prezentaci, jak mají
zpracovaný pasport provedený graficky.
Zajímavou p ednášku p ednesli zástupci Ministerstva vnitra generálního editelství HZS R pplk.
Ing. Ježek, pplk ing. Brothánek a pplk ing. ervenka „Používání dat o VO v integrovaném záchranném
systému “. P ednášející promítli reklamní záznam z dispe inku, kde poloha zásahu byla identifikována podle
ísel na stožáru ve ejného osv tlení. Na záv r vyzvali p ítomné z dalších m st a obcí, aby poskytli íslování
stožár hasi skému záchrannému sboru. Zatím mají takto zmapovanou ást republiky.
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Následující p ednášku „ Následky dopravních nehod ve sv tle sv tel“ p ednesl ing. Ji í Skála, který
dlouhodob sleduje následky dopravních nehod ve vztahu ke kvalit osv tlení a bezpe ností dopravy,hledá
dialog se všemi partnery. Zkvalitn ní osv tlení snižuje i spole enskoekonomické ztráty.
Po krátké pauze na kávu vystoupil p edseda spole nosti ing. Skála se zprávou o innosti od minulého
setkání ve Valticích.
Zajímavou p ednášku „ Legislativa uvád ní stožár na trh“ p ednesl zástupce Kooperativy ing.
Zden k Kunta o zm nách v posuzování stožár VO.
Od 1. 7. 2013 je výrobce povinen vydávat na stavební výrobky (což se týká i stožár VO)„Prohlášení o
vlastnostech“. D íve bylo vydáváno Prohlášení o shod . Probral ve svém vystoupení podrobn t ídy provedení –
zásady, t ídy následk škod, kategorie použitelnosti, uvád ní výrobk na trh, dále zmínil, že evropské
harmonizované normy a národní normy jsou doporu ené, ale v podstat jsou závazné. Informoval dále, že pokud
výrobek stožár VO nespl uje zákonné požadavky – je to d vodem k vrácení státní dotace. Dále promluvil o
vadách – vada zadání, kdy zadavatel výslovn neuvede požadavek instalace stožár nap . na most atd., dále o
vad projektu – kdy je zvolena nevhodná kombinace stožáru, výložníku a svítidla, o vadách p i realizaci –
viditelná vada a skrytá vada, o vadách p i užívání – když se namontují dopl ky nap . velkoplošné reklamy,
kv tiná e atd. pouze na jednu stranu stožáru, dojde k neúm rnému zatížení. Dále se zmínil o vadách údržby,
když neprobíhají periodické kontroly. D sledky vad jsou havarijní stav stožár . Hodnocení konstrukcí se provádí
podle zásad a pravidel platných v dob jejího vzniku. Stávající stožáry byly dodávány za jiných podmínek, než
p edepisují sou asné platné normy a p edpisy.
A s poslední p ednáškou, kterou zpracovali s profesorem Karlem Sokanským „Problematika
osv tlování p echod “ uzav eli seminá ing. Tomáš Novák a ing. Zden k Bláha z VŠB.
P ed ve erním rautem ješt pozval p ítomné pan Koudelka z TS Tábor na ve erní prohlídku m sta a
zárove na prohlídku historické ásti m sta s pr vodkyní, která se konala druhý den.
Ve erní prohlídka – zvlášt nové akce osv tlení náb eží u Lužnice, kterou provedla firma SWARCO
TRAFFIC nakonec prob hla pro velký zájem ve dvou skupinách.
Seminá v Tábo e byl velmi dob e p ipraven ve spolupráci TS Tábor p. Koudelkou a M stským ú adem
odborem kultury vedoucí odd lení ing. Petrou íhovou, která mimo jiné zajistila i prezenci ú astník v etn
parkovacích karet. Na p ípravách seminá e se výrazn podílel i místop edseda SRVO p. Karel Müller.
Fotodokumentaci provedla jako již tradi n ing. Jana Kotková z asopisu SV TLO, záznam jednání
nahrával pan Miroslav Mina ík ze spole nosti ELEKTRIKA.

Zástupci organiza ních garant a sponzor

Pánové z G HZS prezentovali novou GIS platformu
pro navigaci složek IZS se stožáry VO

Z doprovodné výstavy

Na seminá i panovala dobrá nálada
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Zpráva o
v Tábo e

innosti SRVO od seminá e ve Valticích k seminá i

Ing. Ji í Skála, p edseda SRVO
Po podzimním setkání ve Valticích pokra ovaly aktivity SRVO v již d íve definovaných prioritách:
•

Zvýšení prestiže SRVO

•

Prezentace vlivu kvality VO na DN (PS Osv tlení, bezpe nost, kriminalita)

• Sezávazn ní norem pro ve ejné osv tlení
Zvýšení prestiže SRVO
Zvýšení prestiže SRVO je zásadním krokem, které p edsednictvo schválilo. Cílem je zasadit se o
d ležitost ve ejného osv tlení jakožto jednoho z klí ových prvk bezpe ného dopravního prostoru v zastaveném
území obce v noci.
Spolupráce s SKS a SVPS
Se sdruženími SKS a SVPS pokra ujeme úsp šn ve vzájemné spolupráci a získání podpory pro oblast
ve ejného osv tlení. Ze strany SRVO se jedná o prezentace témat z oblasti ve ejného osv tlení, která jsou ze
strany SKS nebo SVPS požadována. Poslední setkání bylo uskute n no v Mariánských lázních dne 23. 4. 2015.
Spolupráce s SDP
SRVO se již tradi n dne 12. 11. 2015 ú astnilo IMZ, kterých se ú astní všichni DI z R. V rámci IMZ
prezentuje SRVO dle pot eby organizátor prezentace o ve ejném osv tlení a jeho vlivu na bezpe nost na
komunikacích v etn doprovodných statistik nehodovosti.
Spolupráce se KAIT
SRVO se dne 2. 12. 2015 plnohodnotn zajistilo školení projektant , které organizovala KAIT.
Veškerých prezentací se aktivn chopili lenové SRVO nebo externí lenové pracovní skupiny „Osv tlení,
bezpe nost, kriminalita“ za což všem pat í pod kování.
Spolupráce s AV R – eskou astronomickou spole ností
Prosazování zájm SRVO není cesta jednoduchá, nelze však povýšen p ehlížet zájmy i ostatních stran.
Proto jsme oslovili Pavla Suchana k otev ení cesty, která by byla završena spole nou kompromisní dohodou
týkající se kvality ve ejného osv tlení. Dne 29. 4. 2015 jsme se zú astnili spole ného jednání na p d AV R
v Praze a otev eli cestu k vytý enému cíli. Abychom prokázali, že i naše zájmy jsou v souladu se zájmy AS,
pozvali jsme zástupce AS na prohlídku Holic, která se uskute nila v noci dne 11. 5. 2015. Odezva ze strany
AS byla více než pozitivní a proto jsem p esv d en, že dojdeme i na této p d ke vzájemné shod .
Spolupráce se Spole ností pro rozvoj silni ní dopravy
Dne 8.4.2015 se uskute nilo díky nezlomné aktivní innosti Sabiny Burdové setkání na p d Spole nosti
pro rozvoj silni ní dopravy, jejíž n kte í lenové jsou poradci vlády R v oblasti dopravy.

Pracovní skupina „Osv tlení, bezpe nost, kriminalita“
Dopravní snídan
Organizáto i Dopravních snídaní požádali o rozpracování téma vlivu kvality ve ejného osv tlení na
dopravní nehodovost od analýzové trilogie zpracované v roce 2014 ke konkrétnímu prov ení nehodových úsek .
Díky aktivní innosti SDP PP R v pracovní skupin jsme mohli vytvo it matematický model, který v každém
kraji vyhodnotí úseky silnic I. až III. t íd s nejv tšími následky dopravní nehodovosti. V letošním roce se
uskute nila Dopravní snídan již v kraji Moravskoslezském, Olomouckém, Ústeckém a Pardubickém. V rámci
každé Dopravní snídan prezentuji nejen výsledky dopravní nehodovosti na silnicích I. – III. t íd v zastav ném
území obce v noci ale také vyhodnocení úsek komunikací s nejv tšími následky dopravní nehodovosti. Kvalita
ve ejného osv tlení je zejména v menších obcích katastrofální. Na poslední 2 akce jsem již za adil také téma
legislativního stavu zodpov dnosti za ve ejné osv tlení na t chto komunikací a odezva ze stran zástupc m st a
obcí je pozitivní.
Odborné asopisy
Zde je nutné pod kovat aktivní pomoci len m pracovní skupiny Osv tlení, bezpe nost, kriminalita, kte í
lobují za získání prostoru v prestižních asopisech. V tomto roce bylo SRVO osloveno zástupci asopis Silni ní
rozvoj a Dopravní infrastruktura s žádostí o lánek na téma vlivu kvality ve ejného osv tlení na dopravní
nehodovost. Nabídky jsme využili a v sou asné dob lánky procházejí korekturou.
Hospodá ská komora R
Téma vlivu kvality ve ejného osv tlení na dopravní nehodovost i otázku legislativní nejednozna nosti
bylo prezentováno i v Dopravní sekci HK R. P edseda Dopravní sekce podpo il toto téma a je p ipraven podpo it
toto téma ve vztahu k vlád
R. D kazem podpory byla i zaslaná žádost o zaslání p ipomínek k materiálu, který
je zpracován pro vládu R. Materiál vyhodnocuje pln ní Ak ního programu Národní strategie bezpe nosti
silni ního provozu v roce 2014. V této souvislosti jsem požádal SDP PP R o vývoj dopravní nehodovosti na

4

silnicích I. až III, t íd v zastav ném území obce v noci – výsledek potvrdil, že oproti klesající tendenci celkového
po tu DN v R (i když v roce 2014 došlo k nár stu DN) vykazuje vývoj dopravní nehodovosti na silnicích I. až III.
t íd v zastav ném území obce v noci vzr stající tendenci a od roku 2010 již vzrostlo o 6,6%! P ipomínka ze strany
SRVO se tedy pochopiteln týkala dodate ného za azení sledování tohoto vývoje do Ak ního programu NSBSP
2020.
Sezávazn ní norem ve ejného osv tlení
Po n kolika m sících zaznamenalo SRVO áste ný úsp ch i na p d MMR. Dne 3.4.2015 se
uskute nilo jednání, jehož cílem je narovnání legislativní nejednozna nosti týkající se odpov dnosti kvality
ve ejného osv tlení na silnicích I. až III. t íd v zastav ném území obce. V sou asné dob se p ipravuje jednání
s dot enými orgány v této v ci. Na tomto míst bych vás všechny rád požádal o aktivní p ístup a podporu v rámci
ankety, kterou schválilo p edsednictvo SRVO. V p íštích týdnech bude rozeslána anketa na m sta a obce týkající
se názoru na osv tlování silnic I. až III. t íd v zastav ném území obce. Anketa se týká prakticky všech m st a
obcí R. Osobn jsem p esv d en, že výsledek této ankety podpo í jednání na ministerstvu dopravy.

Co íci záv rem
Od podzimního setkání ve Valticích jsme p ivítali nové leny:
Spole nost - NEPA spol. s r.o., SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., FILÁK s.r.o. PECHLÁT s.r.o
lenskou základná SRVO tvo í celkem 87 spole ností, 30 fyzických osob a 7 estných len .

48. technický seminá SRVO podzim 2015 Dobrovíz
Obec Dobrovíz, Váno ní dv r ?
Také jste si kladli otázku, kde se nalézá a jaká je to obec?
Proto na za átek pár slov k místu konání: Obec Dobrovíz je zhruba šestnáct kilometr západním
sm rem od pražského centra. První písemný pramen pojednávající o obci je z roku 1238. Zdejší ves pat ila
dlouho pražským m š an m, ale vlastnili ji i p íslušníci jezuitského ádu. Historické jádro st edov kého p vodu je
dodnes tvo eno hodnotným souborem lidové architektury, pozdn barokní a empírové usedlosti z let 1800-1850,
od r. 1995 je Dobrovíz vyhlášena jako památková zóna. Najdete zde nejen archeologické nalezišt z období
paleolitu, ale také barokní kapli Panny Marie. Zajímavostí je, že se v obci natá ena filmová pohádka T i veteráni.
V tšina zdejších statk a staveb je v sou asnosti velmi p vabn rekonstruována a v jednom z nich sídlí
Váno ní dv r, ve kterém se odehrávají i místní kulturní akce.
Vedle obce vyrostl areál Amazon, který svou krabicovitostí a hmotou utla il intravilán obce.
Samotný Váno ní dv r Dobrovíz ur it stojí alespo za krátkou zmínku, je to totiž sou ást místní
památkové rezervace takzvaných historických statk . Váno ní dv r totiž prochází náro nou rekonstrukcí, ale i
p esto se zde již konají i etné kulturní akce.
Ve dnech 19. - 20. 11. 2015 se uskute nil ve Váno ním dvo e v Dobrovízi 48. Technický seminá
Spole nosti pro rozvoj ve ejného osv tlení. Sponzorem a organiza ním garantem byla spole nost Bon Jour
Illumination s.r.o., která má v tomto velice zda ile zrekonstruovaném objektu své sídlo, prezenta ní prostory a
velice útulný nov zkolaudovaný konferen ní sál. O ú ast na seminá i byl zna ný zájem, na prezen ní listinu se
podepsalo 125 osob, len SRVO i hostí.
Seminá zahájil p edseda SRVO Ing. Ji í Skála a p ivítal a pod koval zástupkyni hostitelské firmy Mgr.
Ev Polá kové. Dále p ivítal p ítomné zástupce organizací s nimiž SRVO navázalo spolupráci: za Sdružení
komunálních služeb místop edsedu Ing. Martina Chudobu, za Spolek ve ejn prosp šných služeb p edsedu
Ing.Jaroslava Myná e, za Astronomický ústav AV R p. Pavla Suchana a dále zástupce mediálních partner
SRVO za asopis Moderní obec p. Ivana Ryšavého a za asopis Sv tlo Ing. Ji ího Novotného. Všichni oslovení
pronesli krátké zdravice.
Sou ástí technických seminá SRVO je i výstava komponent souvisejících s problematikou sv tlo a
osv tlení. Na 48. seminá i vystavovali své produkty a poskytovali fundované informace zástupci firem: VYSTO
Kobylí s.r.o., RADETON s.r.o, MERCEDES BENZ, PECHLÁT s.r.o., I-TEC CZECH spol. s r.o., HELLUX
ELEKTRA s.r.o., TESLA LIGHTING, PLOŠINY RYBÁ EK s.r.o.
V bloku firemních prezentací vystoupili a produkty svých firem p edstavili zástupci firem I-TEC, Mercedes
Benz, Radeton.
Odbornou ást programu zahájil p ednáškou Sv tlo v no ním prost edí p. Pavel Suchan ( AS).
V p ednášce se zabýval vlivem sv tla na no ní prost edí, dotkl se i vlivu barvy rušivého sv tla na pozorování
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no ní oblohy. Ostatn problematika rušivého sv tla se v SRVO zpracovává již dlouhá léta a navázaná, resp.
konstruktivn obnovená, spolupráce s AS bude jist p ínosná.
Po p estávce na ob d odborný program moderoval Ing. Luxa, redaktor Zpravodaje SRVO. Program
pokra oval p ednáškou Ing. Petra Žáka (AST) Barva sv tla ve ve ejném osv tlení. V p ednášce byly shrnuty
poznatky z pr zkum a m ení vlivu barvy sv tla na vnímání sledovaného prostoru a bezpe nost. Zabývala se i
porovnáním osv tlením sodíkovou výbojkou a LED s chladnou barvou a vnímáním ve skotopické a mezopické
oblasti.
Ing. Radek Jonáš (Philips) v p ednášce Vliv nových komunika ních technologií na vnímání správy,
plánování a další využití sít ve ejného osv tlení se zabýval sou asnými možnostmi komunikace mezi
ovládacími protokoly VO a další jejich další možnosti.
Další referát Ing. Ji ího Skály se zabýval Diskusí k závaznosti norem pro osv tlení pr jezdního
úseku silnic.
Jaroslav Kott, dpt. nazval sv j referát Rukov pro tv rce VO v Hradci Králové. Na ad fotografií
ukázal, jaký je v n kterých lokalitách m sta sou asný stav VO, resp. nových instalací, kdy se jedná vícemén o
exhibici architekt v nákladných projektech. Seznámil nás také se stavem ízení projekce, správy, údržby VO ve
m st a ob anským sdružením, které na nešvary upozor uje.
Nový len SRVO firma Pechlát (Josef Pechlát), zabývající se výrobou historizujících svítidel v
p ísp vku Historické osv tlení v našich m stech a obcích na p íkladu jednoho eského m sta velmi názorn
ukázal vývoj ve ejného osv tlení v ase, od první instalace obloukových lamp, p es žárovky, rtu ové a sodíkové
výbojky až do dnešního stavu.
Pan Filip B žek (ESAGONO s.r.o.)v p ednášce Pouli ní LED svítidla.voln navázal na vystoupení
italského majitele firmy p ednesenou na 47. Seminá i v Tábo e na podobné téma.
Prof. Karel Sokanský a ing. Richard Baleja (TU Ostrava -VŠB) v p ednášce M ení osv tlení v
mezopické oblasti p istoupili podrobn k této problematice z hlediska m ení osv tlenosti Mezopické oblasti a
vid ní se dotklo již n kolik p edcházejících referát ., Pod názvem p ednášky Ing. Tomáše Nováka (TU Ostrava VŠB) Možnosti porovnání kvality VO m ících skupin srovnávacím m ením se skrývalo porovnání výsledk
sv teln technických m ení r znými subjekty, r znými p ístroji pracujícími s r znými chybami m ení a r znou
t ídou p esnosti.
Na záv r seminá e Ing. Ji í Skála – p edseda SRVO podal lenské základn Informace o aktivitách
SRVO od minulého seminá e v Tábo e.
Po ukon ení odborné ásti programu pozvala Mgr. Polá ková p ítomné na ochutnávku vín a pozvala je
k rautovému stolu. A aby nebylo vše jen o t lesných požitcích, sou ástí ve erního programu byl koncert operních
árií, které nádhern zazpívala Jana Karfusová za klavírního doprovodu Ahmada Hedara. Po malé p estávce se
ješt zm nila v tane nici FLAMENCA. Byl to nádherný zážitek.
Po p íjemn stráveném ve eru byl pro ú astníky ubytované v hotelu Meritum v Ruzyni p istaven
autobus.
V pátek ekal autobus p ed hotelem na ú astníky exkurze na Letišt Václava Havla. Protože byl o
exkurzi velký zájem byli rozd leni na dv skupiny. První odjela v 9,30 hod. a druhá v 11 hodin. Ú astníky autobus
odvezl p ed t etí terminál letišt . Po krátkém seznámení p ed modelem letišt v hale všichni prošli bezpe nostním
rámem na plochu, kde ekal místní autobus a pr vodce nás postupn seznamoval s terminálem ty i, což bylo
p vodní letišt z roku 1937, dále jsme zajeli k terminál m jedna a dv . Exkurze se všem moc líbila. Škoda, že
n kte í na exkurzi p ihlášení ú astníci se k odjezdu nedostavili. Dosti se tím zkomplikovala práce organizátor m.

P ednáškový sál Váno ního dvora

Váno ní atmosféra v Dobrovízi
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Zpráva o innosti SRVO od seminá e v Tábo e k seminá i
v Dobrovízi
Ing. Ji í Skála, p edseda SRVO
Po jarním setkání v Tábo e pokra ovaly aktivity SRVO v již d íve definovaných prioritách:
•

Zvýšení prestiže SRVO

•

Prezentace vlivu kvality VO na DN (PS Osv tlení, bezpe nost, kriminalita)

• Sezávazn ní norem pro ve ejné osv tlení
Zvýšení prestiže SRVO
Zvýšení prestiže SRVO je zásadním krokem, které p edsednictvo schválilo. Cílem je zasadit se o
d ležitost ve ejného osv tlení jakožto jednoho z klí ových prvk bezpe ného dopravního prostoru v zastaveném
území obce v noci.
Spolupráce s SKS a SVPS
Se sdruženími SKS a SVPS byla projednána spolupráce v t chto zásadních bodech:
•
•

Partnerství pro oblast ve ejného osv tlení ve form
budou pot ebovat proškolit

odborné záštity aktuálních témat, která sdružení

lenství v pracovní skupin „Osv tlení, bezpe nost, kriminalita“

Odborná pomoc – ú ast na technických seminá ích i lenství v SRVO
D kazem vzájemné spolupráce je nejen p ítomnost zástupc p edsednictva SRVO na akcích SVPS a
SKS ale i p ítomnost zástupc SVPS, SKS i n kolika jejich len na dnešním Technickém seminá i.
Zásadním úkolem spolupráce s technickými službami je diskuse a p íprava zajišt ní odborné pé e o
osv tlení pozemních komunikací pro budoucí zodpov dné instituce, které (v ím) budou stanoveny legislativní
zm nou zákona .13/1997 Sb.
Vzájemná spolupráce je p íslibem rozší ení po tu ú astník akcích po ádaných SRVO, p ípadn i
rozší ení lenské základy.
Spolupráce se KAIT
SRVO se dne 27. 10. 2015 zú astnilo školení projektant , které organizovala KAIT ve spolupráci s
SDP. Poloviny prezentací se aktivn chopili lenové SRVO nebo externí lenové pracovní skupiny „Osv tlení,
bezpe nost, kriminalita“ za což všem pat í pod kování.
Spolupráce s AV R – eskou astronomickou spole ností
V návaznosti na setkání v Holicích i na p d AV R došlo SRVO i AS k historickému milníku a tím je
odsouhlasení rozsahu využití bílé barvy pro osv tlování venkovních prostor ve vztahu k teplot chromati nosti.
Spolupráce se Spole ností pro rozvoj silni ní dopravy
Nezdolná podpora ze strany SPRSD v pracovní skupin „Osv tlení, bezpe nost, kriminalita“ za
zkvalitn ní osv tlení pr jezdních úsek silnic byla završena dne 18.11.015 odsouhlasením lenství SRVO ve
Spole nosti pro rozvoj silni ní dopravy.
Moderní obec
Pro podporu tématu „Vlivu kvality na dopravní nehodovost“ jsme získali dalšího mediálního partnera,
kterým je práv Moderní obec.
Ministerstvo dopravy
Zástupce SRVO Ing. Jan Novotný se podílel na aktualizaci TKP 15 – p íloha 1 za což mu pat í veliké
pod kování.
Pracovní skupina „Osv tlení, bezpe nost, kriminalita“
Pracovní skupina se za poslední p lrok op t rozrostla a ke dnešnímu dni má již 25 len . Konkrétní
lenové jsou uve ejn ní na webových stránkách SRVO a o dalších lenech se stále ješt jedná.
Dopis ministrovi dopravy
V návaznosti na vývoj tématu „Vliv kvality osv tlení na dopravní nehodovost“ a díky nezdolné podpo e
od SPRSD byl v íjnu 2015 odeslán dopis ministrovi dopravy s žádostí o ešení zvýšení kvality osv tlení
pr jezdních úsek silnic. Necht je nechat nic na náhod , bylo jednáno o podpo e se státním tajemníkem, který
dal pro jednání o možných ešeních „zelenou“. Dne 25. 11. 2015 je svoláno na MD jednání, jehož cílem je
projednání naší žádosti a zpracování doporu ení pro MD.
Silni ní konference 2015 v Plzni
Pro další mediální posun tématu bylo p edsednictvem schváleno ud lení Ocen ní za nejnižší následky
dopravních nehod na pr jezdních úsecích silnic za rok 2014. Intervencí Pavla Brahy, tajemníka SPRSD, jsme
získali ojedin lou možnost p edání tohoto Ocen ní v rámci prestižní Silni ní konference 2015 v Plzni. Pracovní
•
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skupina ud lila toto Ocen ní m st m a obcím kraje Vyso ina. Sou ástí Ocen ní byla i finan ní odm na pro
zpracování základního plánu osv tlení pr jezdních úsek silnic ve výši 100 tis.K pro kraj Vyso ina.
Významnost tohoto Ocen ní lze zd raznit i prost ednictvím záštit, které byly ud leny:
P edsedou AK R, Státním tajemníkem MD, Ministryní MMR, Tajemníkem SPRSD, editelem CDV, P edsedou
SMO R, Dopravním expertem TSB, P edsedou SO, D kanem fakulty VUT
Jednání se zástupci KR AK R pro dopravu
asov nejnáro n jší bylo jednání se zástupci Asociace kraj
R a to nejen se zástupci editelství ale i
se všemi leny KR AK R pro dopravu. Celkem se jednalo o 14 návšt v všech kraj .
R Dvojka
Dne 11. 11. 2015 jsem se zú astnil po adu „Jak to vidíte?“ na téma vlivu kvality ve ejného osv tlení na
dopravní nehodovost.
Dopravní snídan
V rámci již uskute n ných 13-ti Dopravních snídaní s BESIPem pokra uje SRVO s prezentací vlivu
kvality na dopravní nehodovost – tentokráte s vyhodnocováním nejnehodov jších lokalit za rok 2014.
Kvalita ve ejného osv tlení je zejména v menších obcích katastrofální. Prov eno bylo již 37 lokalit
v celkové délce 62 km s celkovými následky dopravních nehod ve výši 261 mil. K .
Odborné asopisy
Prezentace vlivu kvality osv tlení na dopravní nehodovost má své pokra ování v asopise, kterou
vydává SPRSD. Nov se téma objevilo i v Moderní obci.
Hospodá ská komora R
Spolupráce se v sou asné dob zam uje na podporu legislativních zm n, které máme možnost práv
p es HK R taktéž p ipomínkovat. První p ipomínka se týkala za azení tématu „Vlivu kvality osv tlení na dopravní
nehodovost“ do NSBSP, kterou MD odsouhlasilo a za adilo do období, kdy se bude NSBSP aktualizovat.
Druhá p ipomínka se týkala aktualizace norem pro osv tlování v zákon 13/1997 Sb, o pozemních
komunikacích.
T etí a poslední p ipomínka se týkala do ešení zodpov dnosti za kvalitu osv tlení pr jezdních úsek
silnic, kterou jsme tímto navrhli za adit do Plánu legislativních prací vlády na rok 2016.
Svaz m st a obcí R
Po dlouhé dob vyjednávání se pracovní skupina rozrostla o Barboru Tom alovou a Janu Chládkovou,
s kterými postupn projednáváme zp soby komunikace s obcemi.
Sezávazn ní norem ve ejného osv tlení
V ím, že jste si již všichni všimli, že na úvodní webové stránce je zve ejn na informace o závaznosti
norem pro osv tlování pr jezdních úsek silnic (silnice I.-III.t íd v zastav ném území obce). Nicmén je nutné
v novat této oblasti pozornost, nebo je nutné stanovit zodpov dnou instituci zodpov dnou za dodržování kvality
osv tlení.
Co íci záv rem?
Od jarního setkání v Tábo e jsme p ivítali nové leny:
SafeRoad Czech Republic s.r.o., OMS Lighting s.r.o.
lenskou základná SRVO tvo í k termínu seminá e v Dobrovízi 79 spole ností, 23 fyzických osob a 7
estných len .

REFERÁTY A P EDNÁŠKY Z TECHNICKÝCH SEMINÁ

2015

Referáty, které jsou otišt né v tomto ísle Zpravodaje SRVO, nejsou všechny, které byly na seminá ích
v roce 2015 prosloveny.
adu referát máme k dispozici pouze ve form PP prezentací i jiných formát sloužících jako
obrazový doprovod k proslovené p ednášce a sami o sob nemají valnou vypovídací hodnotu.
D kujeme všem p ednášejícím, kte í své referáty zpracovali do formy k otišt ní a umožnili ú astník m
seminá si p ipomenout jejich p ednášky a dalším tená m dali možnost seznámit se s jejich myšlenkami,
poznatky a záv ry.
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Typizované rekonstrukce ve ejného osv tlení v obcích
Ing. Petr Žák, Ph.D.,

VUT FEL, Ing. arch. Simona Švecová, VUT Fsv

V posledních n kolika letech se ve ejnému osv tlení za íná, v porovnání s minulostí, v novat v tší
pozornost. Pravd podobnými d vody tohoto zvýšeného zájmu m že být jednak fyzický stav ve ejného osv tlení,
ur itá p íležitost získat dotace a v neposlední ad hledání úspor finan ních prost edk v rozpo tech obcí.
Skute nost, že ada soustav ve ejného osv tlení, hlavn v menších obcích, je na konci své životnosti a že se na
trhu objevily nové technické prost edky (sv telné diody, ídicí systémy), dávají šanci vybudovat nové moderní
ve ejné osv tlení, které by vytvá elo vhodnou no ní atmosféru odpovídající danému místu, p i zajišt ní pot ebné
bezpe nosti dopravy, osob a majetku, p i omezení rušivých vliv na okolní prost edí, p i minimální spot eb
elektrické energie a nákladech na provoz osv tlovací soustavy.
Šanci vybudovat moderní ve ejné osv tlení však výrazn omezuje velmi výrazný deficit objektivních
informací jak o technických prost edcích, tak i o postupu, jak soustavu ve ejného osv tlení obnovovat. V tšina
informací o svítidlech, sv telných zdrojích a ídicích systémech pochází z komer ní sféry a jejich hlavním ú elem
je p edevším prodat výrobky dané firmy namísto hledání optimálního ešení ve ejného osv tlení v dané obci.
M sta a obce tak nemají mnoho p íležitostí, aby si vytvo ily jasnou p edstavu o možné podob ve ejného
osv tlení. Jejich rozhodování je v ad p ípad vedeno s cílem získat dotace na obnovu VO nebo dosáhnout
významných úspor elektrické energie a tím i finan ních prost edk .
ešení ve ejného osv tlení budované na základ t chto cíl zpravidla eší jen omezenou ást celkové
problematiky a je velká pravd podobnost, že výsledné ešení bude nekvalitní nebo neúplné. Dochází k situacím,
kdy ešení ve ejného osv tlení navazujících komunikací je nekoordinované, osv tlení se pak liší svým
charakterem a atmosférou osv tleného prostoru, barvou sv tla nebo vzhledem a geometrickým uspo ádáním
osv tlovací soustavy. Vyskytují se i osv tlovací soustavy, které jsou osazeny kvalitními svítidly od renomovaných
výrobc , ale celkový vzhled osv tlené prostoru je nevhodný nap íklad použitím sv telných zdroj s neadekvátním
barevným tónem sv tla nebo svítidel s nevhodným charakterem vyza ování. To negativn narušuje vzhled
ve ejných prostor m st a obcí v pr b hu dne a atmosféru a bezpe nost osob, dopravy i majetku v pr b hu noci.
Uvedený stav nelze ešit sou asným p ístupem k projektování soustav ve ejného osv tlení, který je založen
pouze na sv teln technických parametrech osv tlovaných komunikací a na energetických a finan ních
hlediscích, ale je t eba zvolit nový koncep ní p ístup k celé oblasti ve ejného osv tlení.

1. Koncepce ve ejného osv tlení
Smyslem koncepce ve ejného osv tlení je komplexní ešení ve ejného a architekturního osv tlení m st
a obcí. Koncepce ve ejného osv tlení je chápána jako soubor dokument a pravidel, která eší, jak má vypadat
no ní podoba m sta i obce, jakým zp sobem se má ve ejné osv tlení obnovovat, rozši ovat, udržovat,
spravovat a provozovat. P i ešení koncepce jsou zohledn na nejen dopravn -bezpe ností hlediska (pocit
bezpe í, bezpe nost osob, majetku a dopravy), která jsou primárním smyslem ve ejného osv tlení, ale také další
nemén d ležitá hlediska jako jsou architektonicko-urbanistická (poloha sídla v krajin , významnost m sta a
jejích ástí, jedine nost a identita území), estetická (denní a no ní vzhled ve ejných prostor ), psychologická
(atraktivita území, p itažlivost, atmosféra) a provozní (ovládání a ízení soustavy VO). Sou ástí ešení je také
problematika rušivého sv tla, energetická náro nost a provozní a investi ní náklady.
Prvním krokem p i ešení koncepce ve ejného osv tlení je definování p edstavy o vizuální podob m sta
i obce ve ve erní a no ní dob . Dalším d ležitým krokem je shromážd ní informací o stávající soustav , které
jsou d ležité pro plánování obnovy, údržby i provozu ve ejného osv tlení. Na základ rozboru sou asného stavu
a návrhu nové osv tlovací soustavy ve ejného osv tlení se vytvo í harmonogram obnovy ve ejného osv tlení.
Nezbytnou sou ástí koncepce ve ejného osv tlení jsou dokumenty obsahující soubor pravidel jak ve ejné
osv tlení udržovat, provozovat, spravovat, projektovat a realizovat. V první fázi koncepce ve ejného osv tlení je
t eba nejprve stanovit, jak má no ní podoba m sta vypadat, tedy co m sto chce, a následn ur it jak danou
p edstavu asov , finan n a technicky zrealizovat. K tomu slouží následující nástroje:
•

Základní plán VO – popisuje p edstavu zadavatele o podob ve ejného osv tlení;

•

Plán obnovy VO – eší jak asov a finan n p edstavu realizovat;

• Projektová dokumentace VO – eší jak technicky p edstavu zrealizovat.
Obsahem „Základního plánu VO“ je definování p edstavy, jakým zp sobem má být sídlo osv tleno.
Jedná se o vizi zp sobu ešení ve ejného a architektonického osv tlení sídla, s ohledem na urbanistickokrajiná ské 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 sv teln
technických parametrech a fyzických parametrech osv tlovací soustavy. „Plán obnovy VO“, který definuje, jakým
zp sobem má být provád na obnova ve ejného osv tlení v souladu se „Základním plánem VO“. Jedná je o
dokument ur ený k plánování investic do ve ejného osv tlení. Vzhledem k rychlému vývoji v oblasti sv telné
techniky je tento dokument ur en na období 5 let, max. 10 let.

2. Základní plán ve ejného osv tlení
Základní plán ve ejného osv tlení je architektonicko-urbanistickou a sv teln technickou studií, která
popisuje vzhled sídla ve ve erních a no ních hodinách, vytvá í rámec technického ešení a definuje parametry
osv tlení a osv tlovací soustavy ve ejného osv tlení.
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Každé sídlo je výsledkem dlouhodobého kulturního a spole enského vývoje, je reálným základem a
obrazem minulých i budoucích život . V pr b hu svého vývoje získalo ve v tší i menší mí e osobitou identitu,
která vytvá í jedine nost a rozpoznatelnost místa. V minulosti se pojímalo architektonicko-urbanistické ztvárn ní
osídlení s ur itým citem pro krajinu. Vznikala sídla s kulturn architektonickými hodnotami, jako jsou veduty,
pohledy, pr hledy, výhledy, kulturní dominanty, pietní místa s drobnou architekturou apod., která výrazn p isp la
k vytvá ení identity a jedine nosti sídla. V každém sídle se projevuje ur itý ád, který se propisuje do jeho
struktury. Prostorová struktura sídla v sob zahrnuje principy jeho založení a postupného utvá ení a len ní. Je
jedním z parametr , který ovliv uje jeho vizuální vjem obyvateli i návšt vníky. Historicky byla sídla zakládána
podle ur itých, pro danou dobu zažitých, pravidel. Tato funk ní skladba byla dále rozvíjena až do dnešní podoby.
Každá oblast ve m st má svoji funkci, místo a postavení v území, jež ur ují zp sob, jakým ji lidé využívají, jak se
v ní pohybují. Jednotlivé funkce mají své specifické vlastnosti, hodnoty, ale i problémy, které se promítají do
života místních obyvatel i návšt vník sídla (bezpe nost, orientace, identifikace apod.). Založení sídla vždy
vycházelo z kultury dané spole nosti, vývojových trend , zp sobu obživy, morfologie území, klimatických
podmínek, kvality p dy a z dalších p írodních, kulturních a spole enských podmínek.
Uvedená architektonicko-urbanistická hlediska, kterými se charakterizuje konkrétní sídlo, jsou základem
pro zpracování Základního plánu ve ejného osv tlení. V jeho první ásti se provádí rozbor uplatn ní sídla
v dálkových a blízkých pohledech, které odrážejí jeho historický a kulturní vývoj. Výsledkem rozboru je stanovení
objekt , pohledových os a prostor , které spoluvytvá í významné a jedine né obrazy sídla. Na základ analýzy
funk ní a prostorové sklady území, historického a kulturního vývoje, a spole enském a kulturním významu míst
se ur í systém popisu struktury sídla, nap . pomocí charakteristických zón (obr. 1). Sou ástí první ásti je také
ur ení parametr pro popis osv tlení a osv tlovací soustavy.

Obr. 1 P íklad mapového výstupu Základní plánu ve ejného osv tlení (obec Ho ice na Šumav )

Další ást Základního plánu osv tlení obsahuje ešení no ního vzhledu objekt a prostor , které se
vizuáln uplat ují v dálkových i blízkých pohledech. Toto ešení se pro každý objekt a celek vyjad uje graficky
ru ní skicou (obr. 2) nebo po íta ovou vizualizací. Jednotlivým objekt m i celk m se pak p i adí charakteristiky
osv tlení. Prvk m popisující strukturu sídla (charakteristické zóny) se p i adí stru ný popis a parametry osv tlení
a osv tlovací soustavy a vytvo í se podrobný seznam všech pozemních komunikací a ve ejných prostor , kterým
se p i adí parametry osv tlení z pohledu bezpe nosti dopravy, vzhledu osv tlovací soustavy, sv telné atmosféry
a z pohledu omezení rušivého sv tla.
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Obr. 2 Ukázka grafického výstupu Základní plánu ve ejného osv tlení (kostel sv. Petra a Pavla, Mikulovice)

3. Plán obnovy
Plán obnovy je technicko-ekonomickou studií, která stanovuje harmonogram obnovy ve ejného a
architekturního osv tlení a její finan ní náro nost. Definuje, jakým zp sobem má být tato obnova realizována
v souladu se Základním plánem ve ejného osv tlení.
Plán obnovy obsahuje v první ásti zhodnocení stávající osv tlovací soustavy ve ejného a
architekturního osv tlení z pohledu fyzického stavu, provozních parametr , energetické náro nosti, provozních a
investi ních náklad , a stávajících sv teln technických parametr . Zhodnocení fyzického stavu osv tlovací
soustavy vychází z informací z pasportu ve ejného osv tlení, které je zpravidla t eba doplnit o informace týkající
se fyzického stavu jednotlivých prvk osv tlovací soustavy a jejich stá í. Sou ástí rozboru provozních parametr
je popis ovládání, ízení, zapojení a napájení soustavy ve ejného i architekturního osv tlení. Stávající energetická
náro nost a náklady na provoz a obnovu í osv tlovací soustavy se porovnávají s údaji v jiných m stech. Stávající
sv teln technické parametry se hodnotí pro celé území sídla, p i emž toto vyhodnocení lze zjednodušit použitím
charakteristických modul , aplikovaných na geometricky podobné ve ejné prostory se shodnými typy
osv tlovacích soustav. Je t eba zajistit, aby toto zjednodušení nem lo podstatný vliv na kvalitu výsledného
hodnocení.
Druhá ást plánu obnovy obsahuje modelový návrh ve ejného a architekturního osv tlení pro celé
území. Vzhledem k tomu, že se nejedná o projektovou dokumentaci, ale o studii, jejímž ú elem je stanovit
finan ní náro nost obnovy osv tlovací soustavy je vhodné zjednodušit tento návrh na definování
charakteristickým modul osv tlovací soustavy pro jednotlivé charakteristické zóny a ty aplikovat plošn na celé
sídlo. Vstupní údaji návrhu jsou údaje ze Základního plánu osv tlení. T mito údaji jsou fyzické parametry
osv tlovací soustavy parametry osv tlení z pohledu dopravn bezpe nostní, architektonicko - urbanistického i
ekologického a parametry týkající se provozních režim . Výstupem návrhu jsou základní údaje o modernizované
osv tlovací soustav , jako je celkový p íkon, spot eba elektrické energie, po et sv telných míst, po et zapínacích
míst apod.
Další ástí návrhu je stanovení standard prvk pro jednotlivé moduly osv tlovací soustavy. Volba
standard ovliv uje nejen investi ní náklady na obnovu osv tlovací soustavy, ale životnost prvk osv tlovací
soustavy a tím náklady na údržby i následnou obnovu osv tlovací soustavy. Mimo jiné také ovliv uje vzhled
osv tlovací soustavy i ve ejných prostor , které osv tluje.
V poslední ástí je stanoven typ obnovy, která m že být v závislosti na velikosti obce „plynulá“ nebo
„skoková“. P i plynulé obnov se každý rok obnovuje ást osv tlovací soustavy, u skokové se obnova provádí po
ur itých periodách. Následn se navrhne podle charakteristických ástí osv tlovací soustavy ideální model její
obnovy. Na základ zvolených kritérii (nap . fyzický stav soustavy, bezpe nost provozu, energetická náro nost,
vzhled osv tlovací soustavy apod.) a jejich vah, se upraví ideální model na stávající reálnou podobu osv tlovací
soustavy a navrhne etapizace obnovy soustavy ve ejného osv tlení ve zvoleném asovém harmonogramu. Pro
každou etapu se ur í její investi ní a provozní náro nost, návratnost, p ípadn další parametry.
Ing. Petr Žák, Ph.D., VUT FEL, Praha, zakpetr@fel.cvut.cz,
Ing. arch. Simona Švecová, VUT Fsv, Praha, simona.svecova@fsv.cvut.cz
Literatura a odkazy:
CIE 236-2000 Guide to the lighting of urban areas
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Ve ejné osv tlení ONLINE
Ing. Radek Jonáš, Philips Lighting Czech Republic s.r.o.
M sta a obce procházejí v sou asné dob procesem urbanizace. Do m st se st huje stále více lidí.
Velká m sta se stávají ješt v tšími a to s sebou p ináší zvyšující se nároky na vedení m st. Noví i stávající
ob ané žádají vyšší kvalitu života, cht jí bydlet v atraktivních m stech s vlastní identitou, ve m stech bezpe ných
a odpov dných k životnímu prost edí. P eneseme-li problematiku do roviny ve ejného osv tlení, lidé by uvítali
lépe osv tlené ulice a místa ve m st , kde se práv nacházejí a nejlépe v as, kdy se tam nacházejí.
Na druhou stranu, m sta pracují s asto velmi napjatými rozpo ty. To je p ivádí k opat ením, která zajistí
efektivní provoz snížením nákladových položek, jako jsou t eba náklady naprovoz a údržbu ve ejného osv tlení.
Ob ané cht jí chodu m sta rozum t, požadují aktivní dialog s m stem a v dí, že pouze aktivní ú astí mohou
ovlivnit rozhodování zvolených p edstavitel m sta a tím pozitivn ovlivnit prost edí, ve kterém žijí.To si vyžaduje
transparentní p ístup m st v podob užívání jednoduchých dedikovaných aplikací ízení m sta.
P edstavte si m sta se svítidly vhodn osv tlujícími každou ulici, p ipojenými do inteligentních ídicích
systém . Inteligentní svítidla fungují jako komunika ní cesta pro informace, jež dalece p esahují základní
osv tlení a jsou ur eny uživatel m pe ujícím o efektivní a moderní provoz m sta. P ichází doba inteligentních
ídicích systému ve ejného osv tlení,do kterých lze integrovat adu moderních technologií pro vybudování Smart
City – chytrého m sta.

Obr. 1:

ízení ve ejného osv tlení na jedno kliknutí myši.

Infrastruktura m sta
Sít sv telných bod ve ejného osv tlení p edstavuje nejhustší sí infrastruktury ve m st . Tento
potenciál p ímo vybízí k osazení sv telných bod technologiemi dnešní doby i budoucnosti. Jakmile jednou
dokáží prvky ve ejného osv tlení komunikovat s internetem, lze je vybavit nap íklad senzory pro m ení kvality
ovzduší nebo m ení hluku.
Jako zajímavá se jeví technologie snímání koncentrace pevných ástic v ovzduší v kombinaci se
znalostí pov trnostních podmínek, úhrnu srážek, konstrukce svítidla a typu použitého sv telného zdroje, jenž
umožní pln optimalizovat servisní intervaly išt ní svítidel. Dopln ním svítidel o technologie informující o
obsazenosti parkovacích míst a implementací získaných informací do nad azených ídicích systém lze snadno
informovat idi e hledající v dané lokalit parkovací místo. To vede k plynulejší a bezpe n jší doprav .
Dalšími idly lze pr b žn sledovat dopravní zatížení komunikací a tyto informace op t použít
k efektivn jšímu ízení dopravy. Novou a velmi zajímavou technologií je ízení davu p i výjime ných
p íležitostech. I tyto informace lze sbírat idly na prvcích ve ejného osv tlení. Stejn tak svítidla mohou v no ních
hodinách automaticky p es nad azený ídicí systém reagovat na typické znaky kriminality a sama posílat
upozorn ní v nebezpe ných situacích na m stskou policii.

Obr. 2: Sít sv telných bod ve ejného osv tlení p edstavuje nejhustší sí infrastruktury každého m sta.
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Inteligentní m sto
Princip fungování inteligentního m sta je ve své podstat jednoduchý. Vše „ovládá“ nad azený systém
ízení, který integruje jednotlivé prvky ízení díl ích technologií a infrastruktur. Jednou z nich je ve ejné osv tlení,
které umí komunikovat na své úrovni s kamerovým systémem m sta, systémem ízení dopravy nebo sledováním
klimatickým podmínek. Na základ podn t z t chto systém stejné a vyšších úrovn bude ve ejné osv tlení
adekvátn reagovat zm nou sv telného toku – zvýšením intenzity osv tlení nebo barvy generovaného sv tla.
Systém ízení ve ejného osv tlení se sestává ze softwarové platformy, konektivity a hardwaru.
Standardem je online aplikace b žící p ímo na internetu. Svým principem je aplikace podobná internetovému
bankovnictví. K aplikaci m žete p istupovat p es jakýkoli po íta , tablet nebo chytrý telefon. Jediné, co
pot ebujete znát, jsou p ihlašovací údaje. Bezpe nost je velmi d ležitá, proto veškerá komunikace mezi vámi a
aplikací a také mezi svítidly a internetem musí být pln šifrovaná. Svítidla disponují integrací inteligence
v podobn p ídavných idel. To základní obsahuje GPS p ijíma , kterým se svítidlo po prvním zprovozn ní samo
lokalizuje a udá svou polohu v mapovém podkladu. Navíc svítidlo p ijímá p esný as z družice, což je velice
d ležité pro protokolování všech inností zp sobených na svítidle a pro asové plány ízení sv telného toku –
intenzity osv tlení. Po instalaci svítidlo odešle veškeré informace „o sob “ do ídicího systému.
Tímto správce ve ejného osv tlení získá automaticky a hlavn naprosto p esný pasport ve ejného
osv tlení. Svítidla není nutno nijak dodate n štítkovat, kódovat nebo ru n zadávat do systému. Celý proces
aktivace svítidel je pln automatický. Montážní firma nepozná p i montáži standardních a inteligentních svítidel
žádný rozdíl. Ke komunikaci prvky ve ejného osv tlení využívají existující sít mobilních operátor , které se
vyzna ují vysokou stabilitou a tém stoprocentním pokrytím. K úsp šné instalaci inteligentní soustavy ve ejného
osv tlení není zapot ebí z izování lokální sít , které má pouze místní pokrytí. Využití sít existujících mobilních
operátor dává možnost instalovat svítidla nap íklad po etapách v r zných ástech m sta bez nutnosti, aby na
sebe vzájemn vid la nebo byla spojena jiným komunika ním systémem. Svítidla se v tomto chovají naprosto
nezávisle jedno na druhém.

Obr. 3: Komplexní p ístup k ve ejnému osv tlení.
Softwarová platforma m že být snadno integrována do jiných již existujících systém evidence majetku
m sta. V p íjemném uživatelském rozhraní m žete získávat informace o každém svítidle- na jakou úrove dané
svítidlo zrovna v ten okamžik svítí, m žete se podívat, kde p esn je nainstalováno, v jaké výšce nad zemí je
umíst no, jaký má sv telný tok, kolik už má odsvíceno hodin nebo kdy mu kon í záruka. Pokud na svítidle dojde
k poruše, je tato skute nost okamžit signalizována v ídicím software s p esným popisem, co je pot eba opravit
nebo zda sta í závadu prozatím sledovat a po kat na její další vývoj. To výrazným zp sobem snižuje náklady na
servis svítidel. P edem se ví, co se konkrétn porouchalo a co je pot eba k oprav v etn konkrétní polohy
svítidla. Systém zaznamenává i údaje o spot eb elektrické energie konkrétního svítidla nebo skupiny svítidel.
Tímto nástrojem lze snadno zjistit erné odb ry. P es asové plány lze pro jednotlivá svítidla pro jakýkoliv den
v roce nastavit diagram zm ny sv telného toku – intenzity osv tlení v ase. Nástrojem snadno nastavíte úrovn
setm ní osv tlovací soustavy v no ních hodinách v závislosti na dopravním zatížení. Úspory na elektrické energii
stmíváním se b žn pohybují mezi 30 % a 50 %. V p ípad nenadálých situací lze rozsvítit celé m sto nebo ulici
jedním kliknutím myši. S ídicím systémem m žete plánovat pravidelné servisní úkony jako skupinové vým ny
sv telných zdroj , nát r konstruk ních prvk , revize sv telných bod apod.
U každé innosti lze ur it odpov dnou osobu a sledovat postup prací a pln ní zadaných termín . M žete
sledovat st ední dobu opravy konkrétního typu závady, po et úsp šn ukon ených servisních zásah za
definované období nebo nej ast jší typickou závadu na konkrétním typu svítidla. Pasport ve ejného osv tlení
m že být snadno graficky vizualizován podle vybraných parametr , nap . technologie sv telného zdroje, p íkonu
svítidla, stavu stožár , stá í instalace, doby do konce životnosti atd. Tímto nástrojem lze velice efektivn ídit
plánování investic a sledování dalšího vývoje ve ejného osv tlení.
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Obr. 4: Grafická vizualizace pasportu ve ejného osv tlení.
Ve ejné osv tlení v sou asnosti již není jen o lumenech, wattech, svítidlech nebo stožárech. Sí
ve ejného osv tlení m že v budoucnu sloužit jako „prvek“ pro postupnou instalaci a propojení moderních
technologií, které budou využívány k efektivnímu ízení m sta, informování obyvatel o nenadálých situacích,
ízení dopravy, internetu v cí a všeho dalšího co nám budoucnost p inese. Aplikace moderního inteligentního
ve ejné osv tlení s ídicím systémem je prvním krokem k postupnému rozvoji všeho, co souvisí s projekty
chytrých m st – Smart City. Inteligentní ve ejné osv tlení již není budoucností, ale dosažitelnou realitou.
.

Srovnání náklad na údržbu VO
Miroslav Tichý, Osv tlení spol. s r.o.
Úvodem mého vystoupení bych rád zd raznil, že téma, o kterém budu hovo it je v sou asné dob velmi
náro né, neuv iteln obtížné, p esto z pozice správy a údržby za ízení pro v tšinu zde p ítomných téma
nevyhnutelné!

Jaká je vlastn hlavní nápl správy a údržby VO?
Do této innosti p edevším spadá:
•

Ve ejné osv tlení ulic a ve ejných prostranství m st a obcí

•

Slavnostní osv tlení budov a jiných významných objekt

•

….a dalších, dle len ní inností v n kterých m stech jako:
o dopravní signalizace
o sv tlené dopravní zna ky
o sv telné majá ky
o sv telné náv stní tabule
o osv tlení zastávek MHD
o jiná za ízení jako reklamy, pouta e apod., by nem la být na sí VO p ipojována!

Dále je t eba rozd lit na innost spravující a ídící a innost provád jící.
Správce VO – m sto, obec nebo organizace pro tuto innost z ízena. Vlastní a spravuje veškerý majetek a
dokumenty o sv eném majetku. Financuje veškeré náklady VO v . spot ebované el. energie. Musí dbát o
ekonomické využívání vynaložených náklad provedené práce.
Údržba VO – údržba je provád na organizací, která byla za tím ú elem z ízena a jí pov ena nebo spole ností i
firmou u které je údržba smluvn objednaná. Je velice d ležité nezam ovat údržbu za ízení s rozsáhlejšími
opravami i obnovu celého za ízení.
K zajišt ní všech inností, které si za ízení a provoz VO vyžaduje, je nezbytné odpovídající kvalifikace
pracovník (odborné vzd lání, vyhláška 50/78 sb., sv telná technika). Jak na stran správce, tak i provozovatele,
ob strany by m ly pracovat jako tým a s pravidelným kontaktem.
K podrobn jšímu popisu jednotlivých inností se dále nebudu rozvád t, nebo v náplni mého
vystoupení o ekáváte daleko citliv jší informace o financování. Bohužel, po roce 1989 nebyla dosud zpracována
požadovaná metodika provozování a financování VO, musím vycházet pouze z pozice dlouhodobého správce a
následn smluvního provozovatele v kategorii m st nad 100 000 obyvatel.
•

dlouhodobého lena spol. SRVO, kde na pravidelných setkáních zástupc jednotlivých m st, je
možno srovnávat úrove ve ejného osv tlení a vynaložení finan ních náklad .
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• z údaj , které jsou ve ejn dostupné na jednotlivých ú adech – internetu
Z takto dostupného, lze p edpokládat, že ástka, která je uvád na v odstavci ve ejného osv tlení ,
zahrnuje veškeré náklady za dané období (uplynulý rok). V tomto srovnání je nezbytné p ihlédnout také ke
kategorii srovnávaných m st i obcí dle po tu obyvatel, sv tlených míst….. Ani tento ukazatel nelze však p esn
srovnávat, nebo objektivn ji lze posuzovat pr m r náklad za n kolik minulých let.
Bohužel, faktor , které nám neumožní p esn srovnávat stejn velká m sta i obce, je mnoho a proto
by bylo velmi nezodpov dné Vám tato ísla p edkládat. P esto bych nem l opomenout, že krom kvalitního
zajišt ní nep etržitého každodenního provozu VO,d ležitosti a povinnosti udržení životnosti tohoto za ízení po
dobu cca 45 rok .
•

posupná obm na svítidel – 15 rok

•

postupná obm na stožár – 30 rok

• postupná obm na kabel – 45 rok
Ve v tších m stech je proto nezbytné každý rok postupn profinancovat 1/15 + 1/30 + 1/45 z celkových
náklad pravidelné aktivace majetku.

Využití pasport
sboru R

ve ejného osv tlení u Hasi ského záchranného

Pplk. Ing. J Ježek, Ministerstvo vnitra generálního editelství HZS R
Rozhovor operátora telefonního centra tís ového volání s volajícím na linku 112:
Operátor: "Tís ová linka, mluvte prosím!"
Volající: „Dobrý den, cht la bych nahlásit dopravní nehodu. Dv auta se tu srazila a z toho jednoho se nem že
paní dostat ven.“
Operátor: "Kde se to stalo? ekn te mi adresu: ulici, nejbližší íslo popisné."
Volající: "P esn nevím, tady na Opatov u parku."
Operátor: "Popište mi blíž místo nehody, kde to hasi i najdou?"
Volající: "No já nevím."
Operátor: „Vidíte n kde poblíž lampu ve ejného osv tlení?“
Volající: „Ano, tamhle je n jaká.“
Operátor: „Jd te k ní, p ibližn v úrovni Vašich o í se na lamp nachází kovový štítek se šestimístným íslem.
ekn te mi jej."
Volající: „369 724“
Operátor: „D kuji, te už víme, kde se nehoda p esn nachází, posíláme na místo hasi e, záchranku i policii.
Nepokládejte telefon, ješt Vás p epojím na záchranku, kde se Vás doptají na zran né osoby.“
Ve ejné osv tlení je osv tlení ulic, silnic nebo jiných ve ejných prostranství, jeho vlastníkem je obec
nebo správce komunikace. K povinnostem vlastníka pat í dle stavebního zákona . 183/2006 Sb. i vedení
pasport ve ejného osv tlení.
Tuto zákonnou povinnost si majitelé ve ejného osv tlení bu zajiš ují sami, nebo si na pé i o sv j
majetek najímají odborné správce. K nejv tším správc m ve ejného osv tlení v eské republice pat í spole nost
Eltodo-Citelum, dále též Technické sít Brno, Technické služby Hradec Králové nebo Správa ve ejného osv tlení
m sta Plzn .
Pasporty ve ejného osv tlení slouží prioritn k evidenci a správ majetku, ale obsahují i mnoho dalších
informací o za ízeních, jeho konstruk ních prvcích, energetické náro nosti nebo o jeho poloze. Pasporty
ve ejného osv tlení jsou využívány jako podklad pro vyjad ování se k projekt m v rámci stavebních ízení, pro
erpání dotací z Evropské unie, pro energetické audity nebo p i tvorb dlouhodobých koncepcí rozvoje osv tlení
v daném m st .
Sou ástí ešení pasportizace je zpracování informací do mapových podklad a tabulkových databází,
dále fotodokumentace a oštítkování za ízení. Každý sloup ve ejného osv tlení má pro své p esné ur ení unikátní
identifika ní íslo. Nej ast ji se jedná o hliníkový štítek s vygravírovaným íslem, který je p ilepen, p inýtován i
p ipevn n pomocí nerezových pásk . Velikost ísel je p izp sobena výšce umíst ní. Na komunikacích pro
chodce je nej ast ji štítek umíst n do výše 150 cm a velikost písma je 1 cm. V p ípad komunikací s vozidlovým
provozem se íslo umís uje do výšky cca 3 m na stranu p ilehlou ke komunikaci a velikost ísel je p izp sobena
výšce umíst ní.
Geografický informa ní systém Hasi ského záchranného sboru R pat í do oblasti informa ních
systém , které pomáhají ke správnému a v asnému rozhodování v rámci integrovaného záchranného systému.
Jeho primární využití je v opera ním ízení na krajských opera ních a informa ních st ediscích a v telefonních
centrech tís ového volání na linku 112. Nepostradatelný je geografický informa ní systém i v krizovém ízení.
Jeho nástroje umož ují modelovat možné nebezpe né situace a poskytnout nezbytné podklady pro vypracování
krizových a havarijních plán .
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Toto velké množství specifických informací má Hasi ský záchranný sbor R uloženo ve svém centrálním
datovém skladu. Jeho pracovníci obhospoda ují lokáln umíst ná data i on-line p icházející data, která jsou
upravována a dále distribuována na servery krajských editelství hasi ských záchranných sbor kraj i subjekt m
jako je Policie R, zdravotnická záchranná služba nebo Ministerstvo vnitra R. Centrální datový sklad disponuje
podklady od více jak 23 zásadních poskytovatel , jak ze státní sféry, tak i z komer ního sektoru.
Jednu z více jak 500 vrstev centrálního datového skladu poskytuje i spole nost Eltodo-Citelum, p ední
správce ve ejného osv tlení v R. Spolupráce se spole ností Eltodo-Citelum byla navázána v roce 2011, kdy
došlo k p evzetí digitálních dat spravované databáze za ízení ve ejného osv tlení. K 31. prosinci 2014 databáze
obsahovala 245 000 sv telných bod po celé R.
Díky této databázi má každý sloup sv j identifika ní štítek s p esnou GPS polohou, prost ednictvím které
ho lze ihned identifikovat v map . Pokud ú astník mimo ádné události v míst , kde je obtížné p esn ur it polohu
(dlouhé ulice i rychlostní komunikace), nahlásí íslo nejbližšího stožáru ve ejného osv tlení, tak ho operátor na
lince 112 dokáže velice rychle a p esn lokalizovat a vyslat k n mu ú innou pomoc. Za ízení ve ejného osv tlení
je tak nejhustší a nejjist jší sítí orienta ních bod , které vedou k rychlé navigaci složek integrovaného
záchranného systému k místu události.
Obrázky: (zdroj MV-G HZS

R)

Obr. 1 P íklad modelu dat uložených v centrálním datovém skladu

Obr. 2 Mapa využití íslování stožár ve ejného osv tlení v R
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Následky dopravní nehod ve sv tle sv tel aneb m sta šet í, lidé
umírají
Ing. Ji í Skála, P edseda SRVO
Ve sv tle sv tel?
Z ejm se n kdo z vás pozastavil nad p inejmenším neobvyklým názvem tohoto lánku. O následcích
dopravních nehod slýcháváme stále. V souhrnu se jedná o po et usmrcených, t žce i lehce zran ných osob, ale i
souhrn škod napáchaných p i dopravních nehodách na majetcích ú astník dopravních nehod i t etích osob. Co
však znamená ve sv tle sv tel? Mnozí z idi
již zažili, jak silné reflektory protijedoucích vozidel dokáží
„vymazat“ v zorném poli idi e v tšinu vizuálních informací a na n kolik krátkých okamžik jsou oddáni mnohdy
úplné slepot . Že by to tedy byly reflektory vozidel? Nikoli! P ívlastek „ve sv tle sv tel“ sm uje k tématice vlivu
kvality ve ejného osv tlení na pr tahových komunikacích m st a obcí na dopravní nehodovost a jejich následky.
Nicmén oba aspekty mají hodn spole ného – ve správn osv tleném dopravním prostoru pr tahových
komunikací vás protijedoucí vozidlo neoslní a vaše oko vidí vše tak, jak má být. V nedostate n osv tleném
no ním prost edí m st a obcí však v d sledku možného osln ní protijedoucími vozidlem dopravní nehodovost
nar stá.

Sv tlo jako sou ást života
I když je sv tlo pouze prost edkem umož ujícím získávat zrakové informace mezi zrakovým systémem
lov ka a pozorovanými p edm ty i sledovanými jevy, ozna ují odborníci osv tlení p i veškeré lidské innosti za
nesmírn d ležitou podmínku existence lov ka. lov k prost ednictvím svého zraku získává asi 80 až 90%
všech informací o prost edí, které ho obklopuje. Platí p ímá úm ra, že se zvyšující se osv tleností stoupá také
informa ní výkon.

Ve ejné osv tlení
Ve ejné osv tlení je d ležitou a nedílnou sou ástí technické infrastruktury obcí a m st, která slouží
nejenom uživatel m pozemních komunikací uvnit intravilánu, ale také obyvatel m t chto obcí a m st. Jedná se o
ve ejnou a bezplatnou službu obyvatelstvu, která je upravena legislativními a technickými p edpisy.
Rok 2014 nastartoval diskusi o vlivu kvality ve ejného osv tlení na dopravní nehodovost. Výsledky všech
t ech analýz zpracovaných pracovní skupinou „Osv tlení, bezpe nost, kriminalita“ jednozna n potvrdily
významnou úlohu kvalitního ve ejného osv tlení p i zajišt ní bezpe ného dopravního prostoru pr tahových
komunikací m st a obcí v no ním prost edí.
•

Zhoršením kvality ve ejného osv tlení se zvyšuje dopravní nehodovost až o 121%

•

Zvýšení kvality ve ejného osv tlení se snižuje dopravní nehodovost až o 83%

• Využití bílé barvy sv tla u kvalitního osv tlení se snižuje dopravní nehodovost až o 52%
Všeobecn známým pravidlem p i srovnávání je porovnávat porovnatelné a tento cíl si vyty ili i lenové
pracovní skupiny. Možností jak porovnat dopravní nehodovost mezi jednotlivými kraji je zajisté mnoho. Porovnat
dopravní nehodovost lze nap íklad podle:
•

Po tu dopravních nehod

•

Následk dopravních nehod

•

Délky komunikací

•

Celkové intenzity dopravy za 24 hod

•

Intenzity dopravy v pr b hu dne

• Velikosti m st a obcí, kterými pr jezdní komunikace procházejí
Jak je vid t z výše uvedeného vý tu, metod pro porovnání lze vytvo it více a to i vzájemnými
kombinacemi. Porovnání by však m lo být jednoduše prezentovatelné a s použitím logického úsudku i
pochopitelné a reprodukovatelné.
P i jednání se zástupci editelství služby dopravní policie Policejního prezidia R byla zvolena varianta
vyhodnocení celkových následk dopravních nehod za rok 2014 na 1 km pr tahových komunikací m st a obcí.

Následky dopravních nehod
editelství služby dopravní policie poskytlo statistiku dopravní nehodovosti a škod za rok 2014 na
pr tahových komunikacích m st a obcí v denním i no ním prost edí. Uvedená statistika za jednotlivé kraje je
uvedena v následující tabulce:
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V roce 2014 se na pr tahových komunikacích m st a obcí stalo 28 041 dopravní nehoda p i nichž
zahynulo 146 osob, 985 osob bylo zran no t žce a 9 199 osob bylo zran no lehce. Škoda na dopravních
prost edních i na majetku t etích osob se vyšplhala tém do výše 1,8 mld. K .
Pro výpo et celkových náklad dopravních nehod byly využity ekonomické ztráty z dopravní nehodovosti
2012 zpracované Centrem dopravního výzkumu v.v.i.:

Celková výše následk dopravní nehodovosti za jednotlivé kraje je vyjád ena v následující tabulce:

Pro zajišt ní možnosti vzájemného porovnání bylo nutné p epo ítat celkové následky dopravních nehod
na 1 kilometr délky pr tahových komunikací m st a obcí. Délky komunikací k výslednému vyhodnocení poskytlo
editelství silnic a dálnic. Pro hlavní m sto Praha nebylo toto p epo ítání provedeno. D vodem je odlišný systém
evidence dopravních nehod, který se na území hlavního m sta Prahy používá.

Následky dopravních nehod v eské republice na jednom kilometru pr tahových komunikací m st a obcí
dosahuje v noci t etinových následk (167 tis.K /km) v porovnání s dopravními nehodami ve dne.
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Nejhorší situace je v Jihomoravském kraji, kde je tento pom r ve výši 42% (361 tis.K /km). Alarmující
jsou také rozdíly celkových pom rných následk na 1 km komunikace. Celkové pom rné následky DN v eské
republice se šplhají do výše 654 tis.K /km. Nejv tších hodnot dosahuje Jihomoravský kraj a to konkrétn 1,2
mil.K /km – rozdíl mezi kraji je až tém
ty násobný.
Z poskytnutých dat o dopravních nehodách zpracovala Spole nost pro rozvoj ve ejného osv tlení
statistiku nejnehodov jších úsek v jednotlivých krajích. V p ípad , že jsou záv ry o vlivu kvality ve ejného
osv tlení z roku 2014 správné, budou tyto nehodové úseky nedostate n osv tlené.
Spole nost pro rozvoj ve ejného osv tlení ve spolupráci s editelstvím služby dopravní policie
Policejního prezídia R a odd lením BESIP Ministerstva dopravy R za adilo téma prov ení nehodových míst
do t etího ro níku Dopravních snídaní s BESIPem.
Pro vyhodnocení každé nehodové lokality v no ním prost edí bude nejd íve nutné, e eno odbornou
terminologií, zat ídit nehodový úsek komunikace do t ídy osv tlení a vyhodnotit úrove hladiny osv tlení. Laicky
e eno – ur it dle normy kolik sv tla má na komunikaci být a zjistit kolik sv tla na komunikaci ve skute nosti je.
Ru ní zpracování by bylo velmi zdlouhavé a tak pro tento zám r bude využito speciálního vozidla, které
pr jezdem osv tlené komunikace nejenže definuje množství sv tla, které by m lo na dané komunikaci být (tzv.
zat íd ní p íslušného úseku komunikace do t ídy osv tlení dle SN EN 13 201) ale také ur í úrove spln ní této
normy. Jednoduše e eno speciální vozidlo odhalí místa, která mají nedostatek sv tla ale také místa, která jsou
p esv tlena.
Výsledné vyhodnocení nehodového úseku bude obsahovat krom mapy nehodové lokality, zat íd ní do
t ídy osv tlení a zm ení úrovn hladiny osv tlení také vyhodnocení následk dopravní nehodovosti nehodových
úsek na pr tahových komunikacích m st a obcí v denním i no ním prost edí. Výsledky budou porovnány
s pr m rnými hodnotami p íslušného kraje i celé R.

Stožáry ve ejného osv tlení
Ing. Zden k Kunta, Kooperativa (redak n zpracováno podle PP prezentace)
Legislativa
Ocelové osv tlovací stožáry vyráb né dle SN EN 40-5 a hliníkové osv tlovací stožáry vyráb né dle
SN EN 40-6 dodávané na trh jako stavební výrobek dle Na ízením Evropského parlamentu a rady . 305/2011
(CPR) jsou zárove konstrukce, které p im en podléhají režimu souboru norem SN EN 1090-1, 2, 3 a jsou
sva ované dle normy SN EN ISO 3834-2.
Zm ny: r. 2013 -

SN EN 40, CPD

CPR, r. 2014 -

SN EN 1090-1.

Zm ny v posuzování
P vodn platná Construction Product Directive (CPD) 89/106/EEC (Sm rnice rady ze dne 21. prosince
1988 o sbližování právních a správních p edpis
lenských stát týkajících se stavebních výrobk ), byla
nahrazena Construction Products Regulation (CPR) Na ízením Evropského parlamentu a rady . 305/2011 ze
dne 9. b ezna 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvád ní stavebních výrobk na trh.
Platnost od 1. 7. 2013

Požadavky na výrobky
Základní požadavky na stavby a výrobky jsou dopln ny:
dopln ní ZP 4 - Bezpe nost a p ístupnost p i užívání nov ZP 7 - Udržitelné využívání p írodních zdroj

19

a)
b)
c)

op tovné využití a recyklovatelnost staveb, materiál a ástí po zbourání
životnost staveb
použití surovin a materiál šetrných k životnímu prost edí.
Bezpe nost a životnost stožáru VO jako stavebního výrobku: návrh konstrukce, povrchová úprava,
instalace a údržba.

Prohlášení o vlastnostech
Od 1.7.2013 je výrobce povinen vydávat na stavební výrobky „Prohlášení o vlastnostech“ (PoV).
Výrobce má možnost po 1. 7. 2013 dobrovoln vydat PoV pro výrobky, které již byly uvedeny na trhu, a
nahradit tak p vodní „Prohlášení o shod “. (není to však jeho povinností)
„Uvedením na trh“ se pro ú ely CPR rozumí první dodání stavebního výrobku na trh Unie. Naproti tomu
„dodáním na trh“ se pro ú ely CPR rozumí dodání stavebního výrobku k distribuci nebo použití v rámci obchodní
innosti, a již za úplatu nebo bezplatn .
Je d ležité si uv domit, že se vždy jedná o jeden konkrétní výrobek (tedy kus, nikoli typ, nebo adu).

Charakteristika a vlastnost
Jedná se tém o synonyma, ale eský p eklad CPR používá tyto pojmy následovn :
Základní charakteristiky
(pro stožáry VO) - pevnost, odolnost v i vodorovnému zatížení, pasivní bezpe nost, trvanlivost
Vlastnost
je jejich vyjád ení hodnotou, t ídou, úrovní pevnost - Mu [Nm]
2

• odolnost - C(výpo et); v=25m/s; 0,25m ; 20kg; 6%
• pasivní bezpe nost - t ída 0
• trvanlivost - stupe P3
P íloha ZA1: Na výrobek se mohou vztahovat i další charakteristiky vyplývající z právních p edpis
evropských, národních a jiných souvisejících norem

Prohlášení o shod , o vlastnostech
Prohlášení o shod dle (CPD) a SN EN 40-5: Ocelové osv tlovací stožáry dle
žárové zinkování dle SN EN ISO 1461.
Prohlášení o vlastnostech dle (CPR) a SN EN 40-5

P íklad pro Stožár K 6 - 133/89/60

Prohlášení o vlastnostech dle (CPR) a

SN EN 1090-1+A1
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SN EN 40-5, povrchová úprava

Evropský výbor pro normalizaci (CEN) vydal stanovisko, prioritu mají p íslušné p edm tové normy
(stožáry - SN EN 40).

Požadavky SN EN 1090
Norma SN EN 1090-1 stanovuje základní požadavky na zpracování systému ízení výroby, na postupy
posouzení shody, provád ní dohledu zkušebny, zna ení výrobk a další.
Norma SN EN 1090-2 a 3 specifikuje požadavky na provád ní ocelových a hliníkových konstrukcí. Konstruk ní
charakteristiky jsou ur eny návrhem a výrobou. Pravidla a požadavky pro navrhování obsahují p íslušné ásti
Eurokód , které zahrnují základní stavební materiály a sjednocují metodiku navrhování r zných typ konstrukcí.
Eurokódy jsou ur eny k prokázání shody v oblasti základního požadavku:
. 1 - Mechanická odolnost a stab
. 4 - Bezpe nost p i užívání
. 2 - Požární bezpe nost
Požadavky jsou vyjád eny t ídami provedení (EXC1 až EXC4)
Návrhové normy jsou vždy prioritní p ed provád cími (pro stožáry platí postup dle
40).

T ídy provedení -

SN EN 1090 nebo

SN EN

SN EN 1090:

EXC1, EXC2, EXC3, EXC4.
T ída se stanovuje pro konstrukci nebo samostatný díl. Jedna konstrukce m že mít více t íd provedení. T ídu
provedení stanovuje projektant ve spolupráci s budoucím uživatelem konstrukce. Požadavky na jakost jsou potom
odstup ovány podle stanovené t ídy provedení. Požadavky se zvyšují od EXC1 do EXC4. Pokud není ur ena
t ída provedení platí EXC2.
Stožár, který nese jiné zatížení než osv tlení (signalizace, dopravní zna ky, antény, hromosvody,
reklamy) - podléhá návrhu konstrukce dle SN EN 1090-1.

T ídy provedení – zásady
T ída provedení EXC m že být odlišná pro ásti konstrukce i její jednotlivé díly. Volí se p i návrhu
konstrukce podle t ídy následk škod(úrovn CC1, CC2, CC3) a návazných rizik spojených s provád ním,
používáním a jejich vliv na spolehlivost.
Rizika spojená s provád ním konstrukce jsou dána vlivy p i jejím používání (kategorie použitelnosti
SC1, SC2) a výrobními initeli (výrobní kategorie PC1, PC2).
Ze známých vlastností sva ovaných konstrukcí skrývají tyto zna ky kategorií následující parametry:
- parametry pevnosti použitých materiál
- zp sob namáhání
- tvar díl
- tepelné zpracování
- rozdíl mezi výrobou ve výrobní hale a na staveništi

T ídy následk škod

Stožáry VO jsou za azeny do t ídy CC2
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Kategorie použitelnosti

Stožáry VO jsou za azeny do kategorie SC2

T ída provedení zásady

Stožáry jsou za azeny do kategorie PC1.

T ída provedení – matice

Stožáry VO jsou za azeny do t ídy EXC2.

Uvád ní výrobk na trh
Evropské harmonizované normy a národní normy jsou doporu ené, ale ……. v podstat jsou závazné.
Stožár VO (ocelová konstrukce) je stanovený výrobek– zákon . 22/1997 Sb., NV 163/2002 Sb, vyžaduje tedy
•
•
•
•

posouzení zkušebnou – certifikace
metodika posuzování vychází z normy výrobku
na základ certifikátu vydáno prohlášení o shod nebo o vlastnostech (PoV)
vstup výrobku na trh národní (NV 163/2002 Sb.) nebo trh EU (305/2011- CPR)
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Obr 1. P íklad certifikátu

Požadavek – právo a bezpe nost
D sledky (ne)pln ní právních požadavk :
Stožáry ve ejného osv tlení jsou výrobkem pro ve ejný sektor, na n ž se vztahuje a pro n ž platí
podmínky
• Ve ejné státní zakázky
• Ve ejné prost edky
• Ve ejné sout že - zákon 137/2006 Sb.o ve ejných zakázkách
• Státní dotace
(Výrobek, který nespl uje zákonné požadavky pro vstup na trh – d vod vrácení státní dotace.)
D sledky (ne)pln ní požadavku . 4 - bezpe nost
Vada - návrhu, zadání, projektu, realizace, užívání, údržby m že být posuzováno i jako ve ejné
ohrožení.

Navrhování konstrukce
Pro návrh konstrukce t chto výrobk platí tyto normy:
•
SN EN 40-3-3 Návrh a ov ení - Ov ení výpo tem
•
SN EN 40-5 Požadavky na ocelové osv tlovací stožáry
•
SN EN 1993 Navrhování ocelových konstrukcí
•
SN 34 8346 Stožáry pro trak ní vedení tramvajových a trolejbusových drah
P i návrhu konstrukce je t eba vycházet ze zadané geometrie výrobku:
• výška stožáru
• pr ez (pr m r a tlouš ka profilu - kruh, n-úhelník)
• instala ní otvor (poloha, velikost)
• tvar (stup ovitý, kónický)
• segmenty (délky a rozm ry profil )
• výložník (výška prodloužení, délka vyložení, etnost)
• vystrojení svítidly (hmotnost a plocha svítidla)
• dopl ky (informa ní tabule, technologie, táhla ...)
Dopl ky d lají ze stožáru VO konstrukci s jiným ú elem použití !!!

Popis vstup a posouzení
Specifikace zatížení v trem
•
•
•
•
•
•
•

v trová oblast - I až V ~ 22,5 až 36 m/s
kategorie terénu - I až IV ~ bez p ekážek./.m sto
další p ípadné vstupy - (sou . nadmo ské výšky,
statistický sou ., topografie, velikosti)
náv trná plocha vystrojení (svítidla, dopl ky)
hmotová konfigurace (svítidla, vystrojení) = dynamický sou initel
bezpe nostní sou initel f = {1,2; 1,4}
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Obr 3 Graf sou initele

Obr 4 V trná mapa R

Vada zadání
Instalace stožáru na mostech
Zadavatel výslovn neuvede požadavek instalace stožáru
na mostech a projektant specifikuje: v trovou oblast, kategorii
terénu, nadmo skou výšku….
Zadavatel výslovn neuvede požadavek instalace stožáru
na mostech a projektant specifikuje: v trovou oblast, kategorii
terénu, nadmo skou výšku….
Celková výška > 20 m , zde nelze použít návrh stožáru dle
SN EN 40-3-1 Osv tlovací stožáry. Je nutno se ídit postupem dle
SN EN 1090-1+A1 Provád ní ocelových konstrukcí

Vada projektu
Projektant zvolí nevhodnou kombinaci stožáru, výložníku,
svítidla - zatížení

Obr 6: p íklad pro stožár: KL 6, výložník: 1m vyložení, svítidlo: 15
kg, 0,15 m2

Vada realizace
Vada – užívání (zm na)
P íklad: na stožár jsou po jeho zpracování podle zadání a p íslušných p edpis dodate n umíst ny:
reklamy < 1 m2 ,Výška instalace < 3 m

Obr 7 Zm na užívání

Plocha

Obr 8 D sledky v grafu ohybových moment
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Vada údržby
Doporu ení pro p edcházení vad údržby:
•
•
•

Vizuální posouzení (deformace, koroze)
M ení tlouš ky st ny – ve vetknutí (cyklus 5 let) (úbytek o 20% - vým na)
Posouzení statikem

Obr 8 D sledky zanedbání preventivní údržby stožár VO

Vady a jejich d sledky
Návrhová životnost stožár VO je 25 let.
Vlivem prodlužování životnosti, instalací dodate ných zatížení lze
usoudit, že 10 - 20 % stožár je nebezpe ná konstrukce, která ale nespadne,
protože
koeficient
spolehlivosti
a
únosnosti
je
pouze
snížen
pod úrove požadavk návrhových norem.
•

stá í 40 let

•

dv zatížení - plocha a hmota

•

uvoln ný základ

•

kývání - (snížená vlastní frekvence)

Obr 8 Stožár VO - havarijní stav

Hodnocení konstrukcí

SN ISO 13822

Norma poskytuje obecné požadavky a postupy hodnocení existujících konstrukcí, které vycházejí ze
zásad spolehlivosti konstrukcí a z následk jejich poruchy. Podkladem je ISO 2394.
Normu lze použít pro hodnocení libovolného druhu existující konstrukce, která byla p vodn navržena,
vypo tena a provedena na základ p ijatých inženýrských zásad a/nebo návrhových pravidel, a také pro
konstrukce postavené na základ kvalitní emeslné práce, dlouhodobých zkušeností a p ijatých profesionálních
postup .
K hodnocení mohou vést následující okolnosti:
prodloužení návrhové životnosti (o ekávaná zm na v používání)
ov ení spolehlivosti (nap . s ohledem na zvýšená zatížení), které požadují ú ady, pojiš ovny,
vlastníci…)
• degradace konstrukce vlivem asov závislých zatížení (nap . koroze, únava)
• poškození konstrukce od mimo ádných zatížení (viz ISO 2394)
Stávající stožáry (jejich stá í je n kdy odhadováno) byly dodávány za jiných podmínek, než
p edepisují sou asn platné normy a p edpisy.
•
•

Záv r
„Bezpe ná cena“ : eská komora architekt ( KA) a eská komora autorizovaných inženýr a technik ( KAIT)
ji definují jako cenu, za kterou lze se zárukou vyprojektovat, p ípadn i realizovat kvalitní, bezpe nou stavbu.
Objekty projektované (p ípadn realizované) za bezpe nou cenu mají zaru enou užitnou hodnotu v
ase:u takových staveb nedochází k následnému navyšování náklad stavby a jejího provozu.
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Zkušenosti z návrh osv tlení p echod pro chodce pro EZ
Ing. Zden k, Bláha, Ing. Tomáš Novák, Prof Karel Sokanský, VŠB – TU Ostrava
Na ja e tohoto roku prob hla mediální kampa spole nosti EZ na zvýšení bezpe nosti chodc na
p echodech. Široká ve ejnost spole n s odborníky vybrala 35 nebezpe ných p echod pro chodce ve všech
distribu ních regionech eské republiky. Spole nost EZ daruje obcím, ve kterých se tyto nebezpe né p echody
nacházejí finan ní prost edky k výstavb p isv tlení p echodu pro chodce.
Tabulka1 : Vybrané obce
Baška
Hradec Králové
Chrudim
Mníšek
Náchod
Pardubice
Trutnov

eská Lípa
D ín
Hrozn tín
Jablonec
Jáchymov
Kladno
Ústí n L

Benešov
Praha 10
Praha 5
B eznice
Horní Ž ár
Týn nad Vltavou
Veselí n L

Volary 1,2
Záho í 1,2
Lide ko
Hodslavice
Staré M sto
Hodonín
Ivan ice

Brno
Velká Bíteš
Ráje ko
Blovice
Lín
Olšany
Plze

Spole nost EZ také v souvislosti s dotací zašti ovala projek ní práce. Nebo k osv tlovací soustav
p echodu pro chodce je nutné p istupovat individuáln . Každý z p echod byl podroben posouzením
bezpe nosti/nebezpe nosti. Z posouzení vyplynulo, že mnoho z p echod je nebezpe ných již z jejich umíst ní i
geometrického uspo ádání.

Stavební požadavky dle

SN 73 6110

Stavební požadavky dle SN 73 6110 stanovují, že úrov ový p echod pro chodce má k ížit jízdní pruhy
kolmo a má být umíst n tak, aby m l chodec vhodné rozhledové pom ry. P echod pro chodce se má vyzna it
zvýrazn ným svislým vodorovným dopravním zna ením. V zájmu bezpe nosti chodc se mají p echody vybavit
vhodnými stavebními opat eními. P echody pro chodce bez ízení sv telnou signalizací se mohou navrhovat jen
p es dva protism rné jízdní pruhy. P echody pro chodce se z izují jen tam, kde nejvyšší dovolená rychlost není
vyšší než 50 km/h. V místech v tší koncentrace chodc , zejména d tí, je vhodné dovolenou rychlost dále snížit.
Doporu ující opat ení: intenzivn jší osv tlení, nebo i s odlišným zbarvením sv tla. Sv telný zdroj má být
umíst n nad nebo p ed p echodem a má zajistit viditelnost chodc z obou sm r i na ekacích plochách a také
viditelnostvodorovného zna ení. Dopravní zna ení musí být i za tmy z etelné. Vybrané p echody se mohou
zvýraznit sv telnými signály (p erušovaným žlutým sv tlem).
Tabulka2 : Možnosti stavebního opat ení

P echod pro chodce v Hradci Králové je sice vybaven sv telnou
signalizací, a tedy není nutná výstavba d lícího ostr vku, ale v no ních
hodinách kdy z d vodu zvýšení plynulosti dopravy je sv telná signalizace
neaktivní, dochází k tomu, že chodec musí p ekonat ty i jízdní pruhy a je
tedy vystaven vyšší pravd podobnosti srážky s vozidlem.
obrázek 2 – P echod pro chodce v Hradci Králové
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V obci Lín je problematika bezpe nosti chodce závislá na
rozhledových podmínkách. P ed p echodem pro chodce je odstavný pás
pro parkující vozidla. Pokud zde vozidla zaparkovaná nejsou, jsou
rozhledové podmínky dobré. Pokud je p ed p echodem zaparkováno
vozidlo a v horším p ípad v tších rozm ru, p ijížd jící idi nemá
informaci o výskytu chodce, který se chytá vozovku p ejít.
obrázek 2 – P echod pro chodce v obci Lín
Dalším aspektem snížení rozhledových pom ru je umíst ní
p echodu v zatá ce, i její blízkosti. Na obrázku 3 vidíme p echod, který
je umíst n hned za zatá kou. U tohoto umíst ní p echodu pro chodce
dochází ke snížení bezpe nosti tím, že idi se o výskytu chodce ve
vozovce dozvídá ve velmi krátké vzdálenosti p ed p echodem. Pokud idi
nep edpokládá možný výskyt p echodu pro chodce a jede vyšší rychlostí,
m že v závislosti na reak ní dob a brzdné dráze vozidla chodce ohrozit.
obrázek 3 – P echod pro chodce v obci Hrozn tín

Jak bylo výše popsáno, p echod pro chodce má k ížit jízdní
pruhy kolmo. Tento požadavek nebyl dodržen nap íklad v obci Týn nad
Vltavou. P echody pro chodce mají chodci umožnit co nejrychlejší a
nejbezpe n jší p ekonání vozovky. Pokud p echod není kolmý k vozovce,
prodlužuje se délka p echodu a v p ímé závislosti i as strávená na
p echodu pro chodce.
obrázek 4 – P echod pro chodce v obci Týn nad Vltavou

Co se tý e osv tlování p echod pro chodce, je velmi d ležité,
aby byl idi p ijížd jící k p echodu pro chodce dostate n adaptován na
intenzitu jas na a v blízkosti p echodu. K tomu slouží vytvo ení
adapta ních pásem p ed a za p echodem. P echod v obci Pardubice,
kde má být z ízeno p isv tlení p echodu je p ed i za p echodem
neosv tlen. Navíc je v jeho blízkosti umíst n reklamní billboard, který
m že zp sobovat osln ní idi
i jejich nepozornost v i p echodu pro
chodce.
obrázek 5 – P echod pro chodce v obci Pardubice

Návrh osv tlovací soustavy
P i návrhu osv tlovacích soustav p isv tlení p echodu pro chodce bylo vycházeno z publikace:
Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, kapitola 15, Osv tlování pozemních komunikací,
Dodatek . 1 – P isv tlování p echod . P ipravovaná revize TKP z roku 2006. Ministerstvo dopravy, odbor
infrastruktury.
Z této publikace byly ur eny hodnoty osv tleností na p echodech pro chodce. Dále pak dopl ující
informace pro správce ve ejného osv tlení ke zvýšení bezpe nosti.
Rozd lení prostoru
Prostor p echodu pro chodce byl rozd len na t i základní ásti. ást první je plocha p echodu
samotného a to vždy maximáln ve dvou jízdních pruzích. Prostor druhý je prostor nástupní, tedy ást na
chodníku, kde se chodec rozhlíží i eká, až automobil p ed p echodem zastaví. Poslední ástí je ást nástupní
na stran v prot jším jízdním pruhu i nástupní ást v prostoru st edového ostr vku.
Osv tlovací soustava
P i osv tlování p echodu pro chodce se dosahovalo vždy pozitivního kontrastu. Svítidla byla tedy
umíst na p ed p echodem pro chodce ve sm ru jízdy ve vzdálenosti dle provedeného výpo tu. Výška svítidel, ve
v tšin p ípad , byla 6m nad vozovkou a vyložení bylo dáno výpo tem. Dosáhnout požadované délky vyložení
bylo u dlouhých vyložení problematické, nebo v okolí p echodu se nacházelo množství inženýrských sítí, které
znemož ovaly výstavbu bytelných základu pro sloupy s dlouhým vyložením.
Požadované hodnoty
Hodnoty osv tlenosti a rovnom rnosti byly ur ovány dle okolních vliv . Nejd ležit jším kritériem byla
okolní osv tlovací soustava, skute né jasy okolí a osv tlenost komunikace. D raz byl kladen na adapta ní
pásma. Pokud byla osv tlenost p iléhající komunikace nízká, volili se hodnoty osv tleností nižší. V t chto
p ípadech byly využívány svítidla o výkonu 70W. Tato situace nastávala v tšinou v malých obcích. Pokud byly
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okolní jasy vysoké, bylo nutné k vytvo ení pozitivního kontrastu použít výkonn jší svítidla. Byla používána svítidla
se sv telnými zdroji o výkonu 150-250W.
Sv telné zdroje
Jako sv telné zdroje byly využívány halogenidové výbojky o výkonech 70-250W. U t chto sv telných
zdroj byla výhoda vytvo ení barevného kontrastu na p echodu pro chodce, protože v tšina okolních svítidel byla
vybavena sodíkovými výbojkami. Bylo p edpokládáno s využitím moderních LED sv telných zdroj , ale p i
výpo tech se dostupná svítidla neosv d ila z d vodu nerovnom rného rozložení sv telného toku. Vyza ovací
charakteristiky svítidel byly p íliš úzké, aby rovnom rn osv tlili ší ku p echodu.

obrázek 5 – Ukázka používaných svítidel

Záv r
Nyní je projekt ve fázi realiza ní, kdy se za íná s výstavbou osv tlovacích soustav. Jakmile budou
osv tlovací soustavy hotovy, bude probíhat na všech realizovaných p echodech pro chodce m ení osv tleností
a jas , zda navržené hodnoty odpovídají zrealizovanému stavu. Po uvedení do provozu bude také dle
statistických údaj z policejních protokol o dopravních nehodách analyzováno, jak osv tlení p echodu pro
chodce ovlivnilo nehodovost na a v okolí p echodu pro chodce.
Ing. Zden k, Bláha, VŠB – TU Ostrava, zdenek.blaha@vsb.cz
Literatura a odkazy
Internetové stránky: EZ REGIONY dostupné na http://www.cezregiony.cz/
Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, kapitola 15, Osv tlování pozemních komunikací, Dodatek . 1 –
P isv tlování p echod . P ipravovaná revize TKP z roku 2006. Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury.
SN 73 6110 - Projektování místních komunikací

Doporu ené teploty chromati nosti ve ejného osv tlení ve vztahu
k druhu osv tlované komunikace
Ing. Jan Novotný, SRVO, p edseda pracovní skupiny LED
Význam vlivu teploty chromati nosti na vnímání osob využívajících osv tlovaný prostor byl v p ípad
ve ejného osv tlení po dlouhou dobu opomíjen na úkor energetické ú innosti používaných sv telných zdroj . Po
desetiletí byla v esku nej ast ji používaným sv telným zdrojem vysokotlaká sodíková výbojka s teplotou
chromati nosti 2000 K, indexem podání barev okolo 25 a pr m rným m rným p íkonem okolo 110 lm/W.
V posledních letech zaznamenaly LED velice významný nár st m rného sv telného výkonu a v blízké
budoucnosti se o ekává jeho další r st. S nástupem LED do ve ejného osv tlení tak p estalo být výhodné
up ednost ovat vysokotlaké sodíkové výbojky práv pro jejich vysoký m rný p íkon. Otázka vlivu teploty
chromati nosti na vnímání uživatel ve ejného prostoru tak získala na aktuálnosti. Teplota chromati nosti
standardních bílých LED se pohybuje v rozmezí 2700 – 6500 K, p i emž barva sv tla s teplotou chromati nosti
v okolí spodní hranice tohoto rozsahu je b žn nazývána teplá bílá, v okolí horní hranice rozsahu pak studená
bílá a ve st edu neutrální bílá. Rozdíl mezi uvedenými t emi kategoriemi p itom není striktn stanoven a jednotlivé
kategorie se mohou vzájemn p ekrývat.
Z dopravního pohledu lze ve ejné dopravní prostory v intravilánu rozd lit do 4kategorií podle druhu jejich
uživatel :

Ve ejné prostory pro p ší uživatele a komunikace s nízkou intenzitou motorové dopravy
•

spole ným rysem t chto komunikací je výskyt p evážn
dopravy je nízká.

p ších uživatel . Intenzita motorové

Komunikace se st ední intenzitou motorové dopravy
•

spole ným rysem t chto komunikací je výskyt jak p ších uživatel , tak motorové dopravy

Komunikace s vysokou intenzitou motorové dopravy
•

spole ným rysem t chto komunikací je minimální až nulový výskyt p ších uživatel
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Konfliktní oblasti
• jedná se o místa s významn vyšším rizikem dopravní nehody než ve zbytku dopravní sít
Jednotlivé typy pozemních komunikací dle Zákona o pozemních komunikacích jsou uvedeny v Tabulce
1, kde jsou rozd leny do výše uvedených kategorií. Z Tabulky 1 je z ejmé, že se jednotlivé kategorie mohou
p ekrývat. V takovém p ípad jsou doporu eny nižší hodnoty teploty chromati nosti.
Tabulka 1 – rozd lení pozemních komunikací podle Zákona o pozemních komunikacích
Typ pozemní komunikace

1

2

3

4

Dálnice
silnice I. t ídy
silnice II. t ídy
silnice III. t ídy
místní komunikace I. t ídy
místní komunikace II. t ídy
místní komunikace III. t ídy
místní komunikace IV. T ídy
p ší komunikace
ve ejné prostranství

Výb r teploty chromati nosti použitého sv telného zdroje pro danou komunikaci vychází z požadavk
jejich uživatel . Ze záv r nedávných terénních výzkum [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]vyplývá, že pozorovatel v prost edí
kategorie komunikací . 1 je nejvíce subjektivn spokojen s barvou sv tla s nízkou teplotou chromati nosti. Sv tlo
této barvy vyvolává v pozorovateli subjektivní pocit klidu a bezpe í.
Vysoká teplota chromati nosti na druhou stranu zvyšuje u uživatel takto osv tleného prostoru post eh a
soust ed ní. Z pohledu subjektivní spokojenosti pozorovatele ale není tolik cen na jako nízká teplota
chromati nosti. Speciálním p ípadem jsou tzv. Konfliktní oblasti. Jsou to oblasti s mnohem vyšší mírou rizika
dopravní nehody, než je na zbylých ástech dopravní sít . Ve ejné osv tlení t chto oblastí má v prvé ad za úkol
upozornit uživatele osv tlované komunikace na p ítomnost konfliktní oblasti. Toho je možné docílit bu lokálním
výšením úrovn celkové osv tlenosti konfliktní oblasti anebo využitím odlišné teploty chromati nosti. V závislosti
na typu a využití konkrétní komunikace je zapot ebí volit i teplotu chromati nosti použitých sv telných zdroj .
Vyšší prioritu má p i tom spíše Základní plán ve ejného osv tlení, který dop edu stanovuje celkovou koncepci
ve ejného osv tlení vzhledem m sta i obce.
Na základ výše uvedených skute ností popisuje Tabulka 2 doporu ené hodnoty teploty
chromati nosti pro uvedené typy komunikací.
Tabulka 2 - doporu ené hodnoty teploty chromati nosti
Popis komunikace

Teplota chromati nosti [K]

Ve ejné prostory pro p ší uživatele a komunikace s nízkou intenzitou motorové dopravy

3000

Komunikace se st ední intenzitou motorové dopravy

3000 - 4000

Komunikace s vysokou intenzitou motorové dopravy

4000 - 5000

Konfliktní oblasti

6000

Literatura
[1] Bardsley N. a kol. Multi-Year Program Plan, Solid-State Lighting Research and Development, U.S. Department ofEnergy,
2014
[2] Volker, et al. S., 2014 The Effect of Spectral Power Distribution on Lightingfor Urban and Pedestrian Area, CIE 2006/2014,
ISBN 978-3-902842-33-6.
[3] Miller, NJ., Koltai, RN., McGOwan, TK. 2013 Pedestrian Friendly OutdoorL ighting, U.S. DOE
[4] Bílé sv tlo, terénní výzkumný projekt Eltodo a.s. a VUT FEL, Praha, 2013.
[5] Knight, C. 2010 Field surveysinvestigatingthe effect of lamp spectrum on theperceptionof safety and comfortat night. Lighting
Research& Technology, 42(3), 313 – 330.
[6] Morante, P. 2008 Mesopic street lifting demonstration and evaluation. Final Report for Groton Utilities, Groton, Connecticut:
Lighting Research Center.
[7] Akashi, Y., Rea, M., Bullough, J. 2007. Driver decision making in response to pheripheral moving targets undermesopic
lightleves. Lighting Research& Technology, 39 (1), 53-67.
[8] Melková P. a kol.: Manuál tvorby ve ejných prostranství hlavního m sta Prahy, IPR, Praha, 2014

29

Barva sv tla ve ve ejném osv tlení
Ing. Petr Žák Ph.D., VUT FEL Praha
Nástup polovodi ových sv telných zdroj (LED) do oblasti všeobecného osv tlování je provázen adou
nových otázek a témat. Jedním z nich je vliv spektrálních vlastností sv tla na zrakový vjem lov ka v podmínkách
ve ejného osv tlení. V sou asných normách pro ve ejné osv tlení se pro kvantitativní hodnocení osv tlení
používá jas a osv tlenost a pro kvalitativní hodnocení rovnom rnost osv tlení a zábrana osln ní. Spektrální
vlastnosti se, až na n kolik národních výjimek (Itálie, Velká Británie, Austrálie) nezohled ují. Nicmén výsledky
ady výzkum ukazují, že spektrální složení sv tla má vliv nejen na kvalitu vjem prost edí, ale také na zrakový
výkon a tím i na bezpe nost provozu.

Spektrální vlastnosti sv telných zdroj
Úplné informace o spektrálních vlastnostech sv tla dává pr b h spektrálního rozložení zá ivé energie.
Na obr. 1 jsou uvedeny spektrální pr b hy zá ivého toku pro vysokotlakou sodíkovou výbojku a sv telnou diodu
chladn bílou (5 700 K) a teple bílou (3 000 K). Tento zp sob vyjád ení je však pro

Obr. 1 Spektrální pr b h zá ivého toku vysokotlaké sodíkové výbojky (HST) a sv telných diod (LED 3 000 K, LED
5 700 K)
b žné využití v praxi p íliš složitý. Proto se popis spektrálních vlastností zjednodušuje použitím dvou parametr ,
teploty chromati nosti a indexu podání barev. Teplota chromati nosti Tc (K) charakterizuje barevný tón sv tla
vyza ovaného sv telným zdrojem (chromati nost), tedy spektrální vlastnosti p ímého složky sv telného toku
detekované zrakem. V praxi se b žn rozlišují t i stupn : teple bílý (Tc < 3 300 K), neutráln bílý (3 300 K < Tc <
5 300 K) a chladn bílý (Tc > 5 300 K) barevný tón sv tla. Druhým parametrem je index podání barev Ra (-), který
udává, jak v rn lze rozlišovat barvy povrch (kolorita) ve sv tle daného sv telného zdroje v porovnání se situací
s normalizovaným sv tlem, p i kterém je vjem barev povrch v rný (nap . denní sv tlo). Zjednodušen e eno
popisuje kvalitativní vlastnosti odražené složky sv telného toku od okolních povrch detekované zrakem. Jeho
velikost se pohybuje v rozsahu od 0 do 100. P i Ra = 0 nelze barvy rozlišit, p i Ra = 100 je vjem barev v rný.
V posledním desetiletí byl zaveden další parametr související se spektrálními vlastnosti, a to initel S/P, který
udává pom r sv telného toku zdroje p i skotopických (no ních) a fotopických (denních) podmínkách vid ní.
Existují i další parametry nap íklad GAI (Gamut Area Index), SQC (Color Quality Scale), FSI (Full Spectrum
Index), FSCI (Full Spectrum Color Index). Tyto parametry se používají p i vyhodnocování experiment , ale v
b žné praxi nejsou v sou asné dob využívány.
V minulosti byly hlavními kritérii p i výb ru sv telných zdroj pro ve ejné osv tlení jejich m rný výkon η
(lm/W), tedy ú innost p em ny elektrické energie na sv telnou, doba života t (hod) a po izovací cena Cz (K ).
T mto kritériím již od 70. let bezkonkuren n vévodily vysokotlaké sodíkové výbojky. Optimální kombinace výše
uvedených parametr se u t chto zdroj dosahuje p i mén kvalitních, ale pro ve ejné osv tlení „ješt
p ijatelných“, spektrálních vlastnostech, a to p i teplot chromati nosti Tcp ~ 2 000 K a indexu podání barev Ra ~
25. Spektrální vlastnosti lze u tohoto sv telného zdroje zlepšovat (nap . zm nou tlaku uvnit výbojové trubice), ale
za cenu výrazného snížení m rného výkonu. Z tohoto d vodu se respektovala nižší kvalita spektrálních vlastností
jako da za nízké provozní náklady. Koncem minulého století se za ala v novat v tší pozornost vlivu
spektrálních vlastností sv tla ve ve ejném osv tlení. Výsledky výzkum ukázaly, že tyto vlastnosti ovliv ují jak
kvalitu zrakového vjemu, tak zrakový výkon. To podpo ilo snahy o využiti sv telných zdroj s kvalitn jšími
spektrálními vlastnostmi (halogenidové výbojky s keramickým ho ákem, bezelektrodové výbojové zdroje apod.).
Nicmén provozní i investi ní náklady u t chto zdroj výrazn p evyšovaly náklady u vysokotlakých sodíkových
výbojek a proto nedošlo k jejich výraznému rozší ení.
Situace se za ala výrazn m nit okolo roku 2008 s nástupem sv telných diod do oblasti ve ejného
osv tlení. Spektrální vlastnosti sv telných diod se vyzna ují zna ným rozsahem. Teplota chromati nosti se
pohybuje p ibližn od 2 400 K do 10 000 K a index podání barev p ibližn od 60 do 98. V sou asné dob volba
obou parametru p ímo souvisí s m rným výkonem. ím vyšší je teplota chromati nosti, tím v tší je m rný výkon,
a ím nižší je index podání barev, tím vyšší je m rný výkon. Z tohoto d vody byla první svítidla pro ve ejné
osv tlení osazena sv telnými diodami s chladn bílou barvou sv tla a nízkým indexem podání barev, aby byly
v po átcích svého vývoje schopna co nejd íve konkurovat vysokotlakým sodíkovým výbojkám. V rámci rychlého
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vývoje p ekonaly m rné výkony sv telných diod s
teplotami chromati nosti 4 000 K i 3 000 K a s indexem
podání barev Ra = 70 m rné výkony sodíkových výbojek.
P vodní prognózy p edpokládaly, že po dokon ení vývoje
sv telných diod z stane podstatný rozdíl v m rném
výkonu mezi chladn bílými (η ~ 240 lm/W) a teple bílými
(η ~ 150 lm/W) typy sv telných diod (LED). Nové
prognózy (obr. 2) vývoje m rného výkonu LED ale
ukazují, že volba barevného tónu sv tla ani indexu podání
barev nebudou mít významný vliv na m rný výkon [1].
Výše zmín ná variabilita parametr sv telných diod
navozuje otázku, jaké spektrální vlastnosti sv tla jsou
vhodné pro ve ejné osv tlení?
Obr. 2 P edpokládaný vývoj m rného výkonu
sv telných diod (typ p-c LED, 350mA)

Terénní výzkumy
V pr b hu posledního desetiletí prob hla ada teoretických i praktických výzkum r zné úrovn a
zam ení, které hodnotily vliv spektrálních vlastností sv tla ve ve ejném osv tlení. V rámci jednoho z terénních
výzkum , p i kterých se subjektivn posuzovaly spektrální vlastnosti r zných sv telných zdroj používaných ve
ve ejném osv tlení, byl zaveden termín „bílé sv tlo“. Zavedením tohoto termínu bohužel došlo k výraznému
posunu a deformaci v chápání spektrálních vlastností sv telných zdroj . Pojem „bílé sv tlo“ není jasn definován
a jeho význam tak z stává na interpretaci lidí, kte í se s tímto termínem setkají a pracují. Sám název „bíle sv tlo“
evokuje p edstavu sv tla bílých až chladn bílých barevných tón a tato p edstava je podpo ena tím, že p i
výzkumech byly sv telné zdroje s tzv. „bílým sv tlem“ postaveny jako protiklad k nažlutlému sv tlu vysokotlakých
sodíkových výbojek. P i subjektivním posuzování spektrálních vlastností osv tlení, ale význam všechny
parametry vyjad ující tyto vlastnosti (Tc, Ra, S/P atd.). V názvu „bílé sv tlo“ je však obsažen pouze parametr,
který je nejsnáze vysv tlitelný a vizuáln nejlépe interpretovatelný, tedy barevný tón sv tla. Tento parametr
charakterizuje barevné vlastnosti vyza ovaného sv tla, ale nepostihuje v rnost vjemu barev povrch , osv tlených
tímto sv tlem (Ra). Oba parametry jsou p itom na sob teoreticky nezávislé. Sv telné zdroje s vysokou teplotou
chromati nosti mohou mít nízký i vysoký index podání barev a stejn sv telné zdroje s nízkou teplotou
chromati nosti mohou mít nízký i vysoký index podání barev. Jaká kombinace t chto dvou parametr tedy
odpovídá termínu „bílé sv tlo“? Výsledky výzkumu v oblasti „bílého sv tla“ jsou uvedeny na obr. 3. Z uvedených
výsledk lze vyvodit, že lidé v pr zkumu preferovali teplejší barevné tóny sv tla. To je z ejmé p i porovnání
sv telných zdroj se shodnými indexy podání barev a rozdílnou teplotou chromati nosti jako v p ípad sv. zdroj
1 a 5 nebo sv. zdroj 2 a 6. Sou asn je z ejmá preference sv telných zdroj s vyšším indexem podání barev u
podobných barevných tónu sv tla jako v p ípad sv. zdroj 1 a 2 a sv. zdroj 5 a 6. Zajímavá je preference
sv telných zdroj s teple bílým tónem nad zdroji s neutráln bílým tónem i za cenu výrazn nižšího indexu podání
barev, která je z ejmá v p ípad sv telných zdroj 4 a 5.
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Obr. 3 Index celkové spokojenosti pozorovatel p i hodnocení barvy sv tla u soustav ve ejného osv tlení se
sv telnými zdroji odlišných spektrálních vlastností (rozsah indexu celkové spokojenosti: 0 – neutrální, 50 –
spokojený). Vysv tlivky k tabulce k ísl m sv telných zdroj :
1 – vysokotlaká halogenidová výbojka
Tcp = 3 000 K, Ra = 80,
2 – vysokotlaká výbojka Cosmopolis
Tcp = 2 800 K, Ra = 65,
3 – vysokotlaká sodíková výbojka
Tcp = 2 150 K, Ra = 65,
4 – vysokotlaká sodíková výbojka
Tcp = 2 000 K, Ra = 23,
5 – kompaktní zá ivka
Tcp = 4 000 K, Ra = 82,
6 – vysokotlaká halogenidová výbojka
Tcp = 4 200 K, Ra = 65,
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Do nov jších terénních výzkum [2,3,4,5,6,7] byly zahrnuty i další sv telné zdroje (induk ní výbojky a
sv telné diody). V rámci t chto výzkum se hodnotilo osv tlení v situaci s p vodními vysokotlakými sodíkovými
výbojkami a v situacích se sv telnými zdroji, které m li kvalitn jší spektrální vlastnosti (halogenidové výbojky,
kompaktní zá ivky, induk ní výbojky, sv telné diody) p i srovnatelných úrovních osv tlení. P i zm n
z vysokotlakých sodíkových výbojek na sv telné zdroje s kvalitn jšími spektrálními vlastnostmi bylo prost edí
hodnoceno jako jasn jší a bezpe n jší a došlo ke zvýšení pocitu bezpe í i zrakové pohody. P i opa né zm n ze
zdroj s kvalitními spektrálními vlastnostmi na vysokotlaké sodíkové výbojky došlo subjektivn ke zhoršení
celkového osv tlení prostoru a snížení pocitu bezpe í, ale u zrakové pohody, v n kterých p ípadech, ke zm nám
nedošlo. P i detailn jší analýze výsledk t chto výzkum bylo zjišt no, že pom r S/P ovliv uje vjem celkové
úrovn osv tlení (prostorová jasnost). S rostoucím pom rem S/P (S/P > 1,2) se zvyšuje pocit bezpe í a zlepšuje
se schopnost rozlišování p ekážek a chodc v periferních oblastech zorného pole. U nízkých hladin osv tleností
se s rostoucím pom rem S/P snižuje velikost p ekážky, kterou je lov k p i shodné hladin osv tlení schopen
rozlišit. To je d ležité hlavn z pohledu idi . V p ípad indexu podání barev bylo zjišt no, že je nejlepším
ukazatelem, pro vystižení p ijatelnosti osv tlení. Tato p ijatelnost byla hodnocena vzhledem k že na rukou a
schopností rozlišování škály barev (Ra > 70). V terénních výzkumech na komunikacích pro chodce byla velmi
z etelná preference teple bílých barevných tón [2]. V n kterých p ípadech byla teplota chromati nosti 3 000 K
hodnocena ješt jako chladná. Osv tlení s teplotou 2 700 K bylo z pohledu barevného tónu hodnoceno jako
p íjemné.

Další hlediska prost edí
Vliv spektrální vlastnosti ve ejného osv tlení byl zjiš ován v rámci dalších výzkum souvisejících s jinými
aspekty zrakového vjemu nebo z oblastí, které s vlastním zrakovým vjemem nesouvisejí.
Astronomická pozorování v noci jsou narušována um lým sv tlem. Astronomové preferují zdroje
s úzkým spektrem, které lze snadn ji odfiltrovat (nízkotlaké sodíkové výbojky). V p ípad širokospektrálních
zdroj jsou z pohledu sou asných astronomických pozorování problematické typy obsahující krátkovlnnou ást
(modrou) viditelného zá ení.
Biologický systém lov ka, je aktivován zá ením s v tším podílem v modré oblasti. V no ních hodinách
by se m l biologický systém nacházet v klidové fázi. Z tohoto d vodu jsou pro no ní dobu p ízniv jší sv telné
zdroje s nižším podílem krátkovlnné (modré) ásti spektra, tedy s nižší teplotou chromati nosti a s nižším
pom rem S/P.
Osln ní od sv telných zdroj p i mezopických podmínkách vid ní je vzhledem k posunu spektrální
citlivosti lidského oka ke kratším vlnovým délkám v tší u sv telných zdroj s vyšším podílem zá ení v modré
oblasti.
V k pozorovatel souvisí se zm nami struktury o ní o ky, které se projevuje její krystalizací vedoucí ke
zv tšování rozptylu sv tla. Tento rozptyl má spektrální závislost a je v tší v oblasti kratších vlnových délek.
Sv telné zdroje s v tším podílem v modré oblasti zp sobují u starších pozorovatel vyšší rozptyl sv tla, které se
projevuje jako závojové osln ní.
P echod z interiéru do exteriéru p sobí p irozen ji, pokud není p íliš velký rozdíl mezi barevnými
vlastnostmi sv telných zdroj použitých v obou prost edích. Vzhledem k tomu, že se ve v tšin byt a obytných i
rodinných dom používají žárovky, kompaktní zá ivky a sv telné diody s teple bílým barevným tónem (2 700 K),
je p irozen jší, pokud je barevný tón sv tla ve venkovním osv tlení podobný.
Vztah osv tlenosti a teploty chromati nosti popisuje nap íklad Kruithoff v diagram. P i nízkých hladinách
osv tlenost jsou pro pozorovatele p íjemn jší teple bílé barevné tóny a naopak p i vysokých hladinách jsou
p ijateln jší vyšší teploty chromati nosti.

Záv r
Z uvedených výsledk výzkum i popisu problematiky se ukazuje, že pro ve ejné osv tlení vnímané
primárn z pohledu chodc je p ijateln jší p í použití sv telných zdroj s teple bílým barevným tónem (Tcp <
3 000 K) a s vyšším indexem podání barev (Ra > 70). Výsledky výzkum ukazují, že u sv telných zdroj s vyšším
pom rem S/P (S/P > 1,2) se zlepšuje se schopnost rozlišovat p ekážky a chodce v periferních oblastech zorného
pole. Tento pom r p ibližn odpovídá zdroj s teplotou chromati nosti Tcp < 3 000 K a s vyšším indexem podání
barev. Z pohledu idi
lze pro osv tlení d ležitých páte ních komunikací tedy využít sv telné zdroje s vyšší
teplotou chromati nosti (4 000 K), které sou asn mohou vizuáln odlišit tyto komunikaci od okolních pozemních
komunikací a zlepšit tak orientaci v no ním m st . S ohledem na výsledky terénních výzkum a další hlediska
související se spektrálními vlastnostmi sv telných zdroj se ukazuje, že použití sv telných zdroj s vysokými
teplotami chromati nosti (chladn bílý barevný tón) se pro ve ejné osv tlení jeví jako nevhodné. Takové zdroje
lze využít p íležitostn pro dosažení barevného kontrastu nap íklad u p echod pro chodce. Výsledky výše
uvedených výzkum se promítly do doporu ení týkajích se spektrálních vlastností ve ejného osv tlení v Praze,
které jsou obsaženy v Manuálu tvorby ve ejných prostranství, zpracovaného v roce 2014 Institutem plánování a
rozvoje hl. m. Prahy [8].
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Zachra me lidské životy – rozsvi me obce!
Ing. Ji í Skála, p edseda Spole nosti pro rozvoj ve ejného osv tlení
Spole nost pro rozvoj ve ejného osv tlení ve spolupráci s editelstvím služby dopravní policie
Policejního prezidia R a Ministerstvem dopravy R, odd lením BESIP prov uje nehodová místa s nejv tšími
následky dopravních nehod v no ní obci. V prvním pololetí 2015 prov ila kvalitu osv tlení pr jezdních úsek
silnic ve 21 obcích. Výsledky provedeného hodnocení nejsou v bec lichotivé.
Rok 2014 nastartoval diskusi o vlivu kvality osv tlení pr jezdních úsek silnic na dopravní nehodovost.
Výsledky všech t ech analýz zpracovaných pracovní skupinou „Osv tlení, bezpe nost, kriminalita“ jednozna n
potvrdily významnou úlohu pot eby kvalitního osv tlení p i zajišt ní bezpe ného dopravního prostoru pr jezdních
úsek silnic m st a obcí v no ním prost edí:
•

Zhoršením kvality ve ejného osv tlení se zvyšuje dopravní nehodovost až o 121%

•

Zvýšením kvality ve ejného osv tlení se snižuje dopravní nehodovost až o 83%

• Využitím bílé barvy sv tla u kvalitního osv tlení se snižuje dopravní nehodovost až o 52%
Pod tíhou výše uvedených výsledk se pracovní skupina rozhodla prov it vývoj následk dopravních
nehod za poslední 4 roky v etn souhrnného rozboru následk dopravní nehodovosti za rok 2014 a dosp la
k t mto výsledk m:
Alarmující situací je vývoj dopravních nehod na silnicích I. - III. t íd v zastav ném území obce v noci od
roku 2010. Za poslední ty i roky vykazuje vývoj dopravních nehod trvalý vzestup a ke konci roku 2014 zvýšení již
dosáhlo 6,6%!
Na pr jezdních úsecích silnic m st a obcí se v roce 2014 stalo 24% dopravních nehod v noci, jejichž
následky se vyšplhaly do výše 3,538 mld. K . P i nehodách v noci zahynulo ve m stech a obcích 36% osob –
celkem 54.
S ohledem na podstatn nižší intenzitu dopravy v noci se jedná o více než dvojnásobné následky
dopravních nehod v porovnání s denními hodnotami a dokonce ty násobné co se tý e po tu usmrcených osob.
Následky dopravních nehod v roce 2014 dosahují na jednom kilometru pr jezdních úsek silnic výše 167
tis.K /km. Rozdíly v jednotlivých krajích jsou až ty násobné
Následky dopravních nehod
V první polovin roku 2015 prov ila Spole nost pro rozvoj ve ejného osv tlení kvalitu osv tlení
pr jezdních úsek silnic ve 37 obcích po celém území R v délce 62 km. Pr jezdní úseky silnic byly vybrány
pomocí matematického modulu, který definoval lokality s nejvyššími následky dopravních nehod v roce 2014.
Celkem bylo na t chto úsecích p i dopravních nehodách usmrceno7 osob, dále bylo zran no 22 osob t žce a 32
osob lehce. S využitím socioekonomických ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích, které
zve ejnilo Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. za rok 2013, se celková výše následk dopravních nehod na
m ených lokalitách vyšplhala na 261 mil. K .
Vyhodnocení nehodových lokalit
Výsledky kontroly kvality osv tlení pr jezdních úsek silnic jsou alarmující. Z celkového po tu
37hodnocených úsek splnily normované hodnoty pouze 2 komunikace, v 15 p ípadech byl pr jezdní úsek silnice
osv tlen maximáln do úrovn 50% normativního požadavku. Z výsledk m ení dále vyplývá, že kvalita
ve ejného osv tlení je závislá na d ležitosti komunikace. Osv tlení silnic I. t ídy spl ovaly normy v rozsahu od
50% do 121%, osv tlení silnic II. a III. t ídy pak pouze od 20% do 75% požadované hodnoty.
Nejvýrazn jší skupinou nehodových úsek z pohledu špatné kvality osv tlené komunikace i výše
následk dopravní nehodovosti (celkem 48 km nehodových lokalit) jsou úseky osv tlené v rozmezí od 25% do
75% s celkovými následky dopravní nehodovosti ve výši tém 226 mil. K . Z tohoto rozsahu nehodových úsek
vlastní 7,9% stát (silnice I. t ídy v délce 3,8 km) a 92,1% kraj (silnice II. a III. t ídy v délce 44,5 km). Z pohledu
pom ru následk dopravních nehod se pom ry nepatrn zm ní v neprosp ch silnic I. t íd, což lze p i íst vyšší
intenzit dopravy. Na silnicích I. t íd byly následky dopravní nehodovosti ve výši 11,2% (25,3 mil. K ), na silnicích
II. a III. t íd 88,8% (200,2 mil. K ). Z celkového pohledu na nehodové lokality lze jednozna n konstatovat, že
nejvíce nehodové jsou silnice II. a III. t íd – tedy silnice ve vlastnictví kraj .
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Kraj
Moravskoslezský
Moravskoslezský
Moravskoslezský
Ústecký
Ústecký
Olomoucký
Olomoucký
Pardubický
Pardubický
Pardubický
Jiho eský
Jiho eský
Jiho eský
Jiho eský
Královehradecký
Královehradecký
Královehradecký
Plze ský
Plze ský
Plze ský
Plze ský
Jihomoravský
Jihomoravský
Jihomoravský
Karlovarský
Karlovarský
Karlovarský
St edo eský
St edo eský
Zlínský
Zlínský
Zlínský
Zlínský
Liberecký
Liberecký
Vyso ina
Vyso ina

Obec
B idli ná
Dolní Benešov
Dvorce
Jirkov
Huntí ov
Dolní Studénky
Medlov
Žamberk
Litomyšl
Luková
Bernartice
Vimperk
Mladá Vožice
Veselí nad Lužnicí
Ho ice
Hronov
Jarom
Vejprnice
Líšina
P eštice
T chlovice
Ji ice u Miroslavi
Malá Vrbka
Hrad any
Nejdek
Pozorka
Nová Role
Kamenné Žehrovice
Kn žmost
Valašské Klobouky
Ublo
Hoš álková
Lukov
K ižany
Pavli ky
Kostelec
Velká Losenice

t ída silnice
II
II
II
III
I
III
II
I
I
III
II
II
II
II
II
III
I
II
II
I
II
II
III
II
II
II
II
II
II
I
III
II
II
II
II
II
III

íslo silnice
370
56
46
2525
13
3703
444
11
35
105
145
124
603
300
3031
33
203
182
27
230
415
49919
385
220
220
209
606
268
57
4881
437
489
592
260
460
35011

Úrove spln ní normy (%)
50%
56%
40%
59%
60%
49%
20%
80%
75%
42%
25%
65%
25%
52%
69%
47%
121%
55%
51%
85%
110%
39%
69%
67%
55%
28%
75%
55%
59%
29%
52%
27%
74%
45%
43%
42%
45%

Úspory nade vše – tedy i nad lidský život
Celková délka vyhodnocených pr jezdních úsek silnic iní 61,58 km. P i odhadu 35 ks stožár
ve ejného osv tlení na každém kilometru komunikace je na t chto úsecích instalováno 2 155 svítidel. V závislosti
na dosažených výsledcích hodnocených lokalit lze ro ní úspory za spot ebu el. energie dosažené zjišt nou
nekvalitou ve ejného osv tlení odhadnout na pouhých 991 tis. K .
Finan ní náro nost akce, p i které by bylo osv tlení pr jezdních úsek silnic uvedeno do stavu
odpovídajícího požadavk m p íslušné normy, je ve vyhodnocovaném úseku odhadována mezi 25 až30 mil. K .
Následky dopravních nehod však byly jen v roce 2014 na t chto úsecích minimáln 10 x v tší. Místo
systémového ešení pro zajišt ní kvality osv tlení dopravního prostoru bohužel smutn p ihlížíme, jak obce
up ednost ují úspory a dále se ro n utrácí desetinásobn vyšší ástka za následky dopravních nehod.
Kde hledat p í inu stávajícího stavu?
V sou asné dob , kdy obce jako vlastníci ve ejného osv tlení up ednost ují d ležit jší aktivity, je
ve ejné osv tlení stále odsunováno až na poslední místo. Kvalitní osv tlení silnic ve vlastnictví státu a kraje je
mén podstatná oblast - prost a jednoduše sta í, když svítidlo svítí. Skute nost, že na silnici nedosvítí dle
závazných norem, však mnohé obce nezajímá. Není výjimkou, že zástupce m st a obcí neobm k í ani
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skute nost, že snížením kvality osv tlení pr jezdního úseku silnic se vytvá í potenciální prost edí pro usmrcení
lov ka. Skute nost, že ve ejné osv tlení je významnou sou ástí dopravní infrastruktury pr jezdních úsek silnic
a napl uje tak atributy bezpe nosti silni ního provozu, si však p ipouští jen málokdo.
Kvalita z pohledu Stavebního zákona
I p es výše uvedená tvrzení jsou však zde zákonné povinnosti, které poskytují zajímavý pohled na
kvalitní osv tlení pr jezdních úsek silnic. Prvním pohledem je realizace osv tlení z pohledu zákona 183/2006
Sb. o územním plánování a stavebním ádu, v platném zn ní (dále jen stavební zákon). V souladu s ustanovením
§169 odst. 1 stavebního zákona jsou právnické osoby, fyzické osoby a p íslušné orgány ve ejné správy povinny
respektovat obecné požadavky na výstavbu stanovené provád cími právními p edpisy. Ke stanovení technických
požadavk pro stavby dálnic, silnic, místních komunikací a ve ejn p ístupných ú elových komunikací je
zmocn no ministerstvo dopravy (§194 písm. c) stavebního zákona). Vyhláška zpracovaná ministerstvem dopravy
.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích, v platném zn ní (dále jen „provád cí vyhláška“) hovo í velmi jasn . Podle ustanovení
§25 provád ní vyhlášky se dálnice a silnice vždy osv tlují v zastav ném území obcí. Mimo toto území se osv tlují
jen zvláš ur ené úseky, jako nap . na hrani ních p echodech, v tunelech a na jejich p ilehlých úsecích, výjime n
na k ižovatkách, za podmínek obsažených v závazných SN 73 6102 a SN 73 7507. Dále je uvedeno, že
podrobnosti obsahují doporu ené eské technické normy uvedené v p íloze . 1 pod . 33, 34, 35, 49 a 51. Pod
ísly 33, 34 a 35 jsou uvedeny normy pro osv tlování. Podle výše uvedeného by se zdálo, že je všechno
v naprostém po ádku nebo uvedení norem v právním p edpisu iní normy závaznými a osv tlení pr jezdních
úsek obcí by m lo být kvalitní.
Mnohdy je však opak pravdou a platí to i v tomto p ípad . Pokud je jediným zájmem obce p i realizaci
stavby nejnižší cena a nejv tší úspora el. energie instalovaných svítidel, dostávají se k realizaci firmy, jejichž
obchodní výhodou je nízká odborná znalost. Proto nabízí ešení, která nedodržují závazné normy a nejvíce
napl ují podmínku nejv tších úspor el. energie, po kterých obce tolik touží. Obce tedy šet í, ale lidé umírají!
Nej ast jší p í inou znehodnocení kvalitního osv tlení pr jezdního úseku silnic jsou energetické úspory
probíhající prostou vým nou svítidel – tedy inností, kterou není nutné hlásit stavebnímu ú adu. Na vým nu
svítidel ve ejného osv tlení se pohlíží jako na b žnou údržbu. Na tuto skute nost však stavební zákon pamatuje
také – podle ustanovení §3 odst. 4 stavebního zákona se údržbou stavby rozum jí práce, jimiž se zabezpe uje
její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její
uživatelnost. Instalací svítidel ve ejného osv tlení, která naho e na stožáru i výložníku svítí, ale na silnici
nedosvítí, obec nejenže porušuje stavební zákon, ale podstatnou m rou snižuje bezpe nost silni ního provozu.
Sjízdnost a sch dnost pr jezdních úsek silnic
V souladu s ustanovením §26 odst. 1 zákona . 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném
zn ní(dále jen „silni ní zákon“) jsou dálnice, silnice a místní komunikace sjízdné, jestliže umož ují bezpe ný
pohyb silni ních a jiných vozidel p izp sobený stavebnímu stavu a dopravn technickému stavu t chto
pozemních komunikací a pov trnostním situacím a jejich d sledk m.
Stavebním stavem dálnice, silnice nebo místní komunikace se dále podle §26 odst. 2 silni ního zákona
rozumí jejich kvalita, stupe opot ebení povrchu, podélné nebo p í né vlny, výtluky, které nelze odstranit b žnou
údržbou, únosnost vozovky, krajnic, most a mostních objekt a vybavení pozemní komunikace sou ástmi a
p íslušenstvím.
P íslušenstvím dálnice, silnice a místní komunikace je podle ustanovení §13 silni ního zákona práv i
ve ejné osv tlení. Dosud je tedy všechno v nejlepším po ádku – vlastník komunikace zodpovídá za sjízdnost a
tou je i kvalitní osv tlení pr jezdního úseku silnic. Bohužel tomu tak není nebo podle ustanovení §14 odst. 1,
písm b) silni ního zákona je ve ejné osv tlení na pr jezdním úseku silnice z p íslušenství silnice vyjmuto –
ve ejné osv tlení je prost a jednoduše majetkem obce.
Výklad t chto ustanovení vede k domn nce, že zákonodárce vytvo il protich dné požadavky. Pokud je
požadováno dle výše uvedených skute ností kvalitní osv tlení pr jezdních úsek silnic, není p ípustné, aby
kvalitní osv tlení vyjmul z povinností za sjízdnost. Požadavek musí mít i svoji povinnost v zajišt ní sjízdnosti!
Jaké povinnosti jsou deklarovány v oblasti sch dnosti? V souladu s ustanovením §26 odst. 2silni ního
zákona jsou v zastav ném území obce místní komunikace a pr jezdní úsek silnice sch dné, jestliže umož ují
bezpe ný pohyb chodc , kterým je pohyb p izp sobený stavebnímu stavu a dopravn technickému stavu t chto
komunikací a pov trnostním situacím a jejich d sledk m. O stavebním stavu platí již výše uvedené jako v p ípad
sjízdnosti.
Obce našly z ejm ešení – po et mrtvých se tím nesníží
Pokud je však sch dnost definována pro chodce, nabízí se zde otázka, jakou vazbu má toto ustanovení
pro kvalitní osv tlení pr jezdních úsek silnic. Nelze jednozna n tvrdit, zda stávající stav realizace staveb
ve ejného osv tlení našel již d íve ve výše uvedených skute nostech ešení, ale mnohé realizace nabádají
k tomu, že v p ípad existence chodník podél pr jezdních úsek silnic se prost a jednoduše nasv tlí pouze
chodník, nebo povinností ve sch dnosti je zajistit pro chodce bezpe ný pohyb. Pokud je tato skute nost
pravdou, pak je snižování kvality osv tlení pr jezdních úsek silnic z ur itého pohledu nejen povoleno ale také
podporováno dota ními chodníkovými programy.
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Škrtnutí dvou slov je nejjednodušším ešením
Vypadá to velmi jednoduše, ale pro vy ešení povinnosti za kvalitní osv tlení pr jezdních úsek silnic
skute n sta í odstranit dv slova – tím je práv termín „ve ejné osv tlení“ v ustanovení §14 odst. 1, písm b)
silni ního zákona. Odstran ním tohoto termínu z výše citovaného ustanovení by se zm nilo následující:
•

Byla by jednozna n definována povinnost za sjízdnost pr jezdních úsek silnic a tím by byl
vlastník dálnice i silnice

Byla by otev ena cesta pro financování nekvalitního osv tlení pr jezdních úsek silnic skrze
Státní fond dopravní infrastruktury
Pozorný tená m že namítat, že vyjmutím termínu „ve ejné osv tlení“ se pouze situace obrátí
v neprosp ch obce, jejíž povinností je zajistit sch dnost. Pokud by ve ejné osv tlení pat ilo kraji, musel by se
dohodnout vlastník komunikace s obcí na osv tlení chodník (pokud nechceme stav t paraleln 2 soustavy
stožár ). A m l by pravdu! Situace by byla oto ená ale podstatn jednodušší – p i osv tlování komunikace je
velmi snadné zajistit osv tlení i chodník . Naopak je to technicky ne ešitelné – komunikaci s využitím nízkých
stožár ur ených pro osv tlování chodník prost a jednoduše neosvítíte.
ešení se ur itým zp sobem nabízí v asopise Sv tlo 6/2013 v lánku „Ve ejné osv tlení a obec pod
lupou
zákona“
autor
JUDr.
Tomáše
Sequense,
JUDr.
Petry
Novákové,
Ph.D.,
JUDr. Richarda Hamrana, kde je uvedeno: „Tato povinnost, jejíž podrobnosti stanoví provád cí vyhláška
k zákonu o pozemních komunikacích, tíží z povahy v ci zásadn vlastníka pozemních komunikací. Problémy
v tomto ohledu z ejm ne iní situace, kdy vlastník pozemní komunikace sou asn vlastní i ve ejné osv tlení. Jiná
situace však nastává, když vlastník takové komunikace sou asn nevlastní p iléhající ve ejné osv tlení. Pokud
tedy nap íklad p es obec vede silnice II. t ídy, její osv tlení musí zajistit primárn kraj, by ve ejné osv tlení
vlastní doty ná obec“.
Nastupme cestu shody a ešení
Pracovní skupina „Osv tlení, bezpe nost, kriminalita“, jejímiž leny jsou lenové Spole nosti pro rozvoj
ve ejného osv tlení, eské spole nosti pro osv tlování, editelství služby dopravní policie Policejního prezidia
R, zástupci Sdružení pro rozvoj silni ní dopravy, eského vysokého u ení technického, Vysoké školy bá ské,
Svazu m st a obcí R a editelství silnic a dálnic, zástupci ministerstev (MD, MV, MŽP, MPO, MMR), zástupce
senátu parlamentu R, se zabývá tématem vývoje vlivu kvality osv tlení pr jezdních úsek silnic již od roku
2013. Cílem pracovní skupiny je nejen nalézt ešení tohoto stavu ale i nalézt vhodné financování pro uvedení
kvality osv tlení pr jezdních úsek silnic do požadovaného zákonného stavu.
Prvním krokem ke zkvalitn ní osv tlení pr jezdních úsek silnic je za ít od za átku – p istoupit
k náprav stávajícího stavu koncep n . Výsledkem koncep ního p ístupu je soubor schválených pravidel.
Základním dokumentem je pasport ve ejného osv tlení a ur ení množství sv tla pro každou komunikaci a to ze
strany vlastníka komunikace. Koncep ní p ístup m že dále stanovit komplexní urbanistický vzhled ve ejného
osv tlení, pravidla pro plánovanou údržbu ve ejného osv tlení ale i plánovanou obnovu a modernizaci ve ejného
osv tlení.
Pro podpo ení tohoto p ístupu ud lila pracovní skupina m st m a obcím kraje Vyso ina Ocen ní za
nejnižší následky dopravní nehodovosti za rok 2014. Významné ocen ní se ud lovalo v rámci Silni ní konference
2015 v Plzni. Sou ástí Ocen ní byla i finan ní odm na pro zpracování základního plánu osv tlení pr jezdních
úsek silnic ve výši 100 tis.K .pro kraj Vyso ina. Ud lování Ocen ní za nejnižší následky dopravních nehod na
pr jezdních úsecích silnic v noci je motiva ním krokem k prov ení stávajícího stavu a nasm rování cesty
nápravy.
Poj me tedy spole n realizovat tato opat ení, abychom zajistili zvýšení bezpe nosti silni ního provozu!
Ing. Ji í Skála, e-mail predseda@srvo.cz, tel. 602 662 330
•

Sou asný stav VO v Hradci Králové
Dpt.Jaroslav Kott, sv telný technik, Hradec Králové
(redak n upraveno podle podklad autora)
Historie sou asného stavu ve ejného osv tlení v Hradci Králové za íná v r. 1960, kdy se výstavba,
koncepce a pozd ji i modernizace stala náplní m stské sv telné techniky (MST).
Prvním provozovatelem byla Správa ve ejných služeb (SVS), která v pozd jších letech p ešla pod
Technické služby, kde funguje do dnešních dn i p es 3 výb rová ízení na nového provozovatele. Toto za ízení
se jako správci vyst ídalo 5 technik , z nichž n kte í na vedoucích pozicích nebyli v oboru VO vzd láni ani
pou eni.
Pro celý obor byl sice 2x zpracován generel MST, ale který t. . neplatí, lépe e eno neexistuje, což
znamená ignoraci celé této koncepce, ale i architektury m sta.
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Stávající stav ve ejného osv tlení je specifikován v pasportu TS VO
- sv telnými místy (stožáry) 13 tis.ks
- svítidel cca 15 tis.ks všech typ
- kabeláží cca 600 km
- napájecích rozvad
RVO, cca 215 ks.
Za ízení MST je realizováno ocelovými stožáry o výšce 0,3 – 20 m, na nichž jsou uchyceny výložníky v a
ad typ , jedno až osmiramenných, mnohdy ve spoluú asti s trak ními stožáry DP m HK.
V oblasti m sta je MST realizováno a ovládání CVO (centrální ovládání ve ejného osv tlení), v etn
regulace.
V Hradci Králové byly poprvé v SSR použity výbojky typu SHC ocelové stožáry JD 20 m, ale i sm rové
mosty na k ižovatkách. Ve m st také probíhaly terénní zkoušky nových výkonových ad sodíkových výbojek,
realizované a sledované odd lením vývoje sv telných zdroj Tesly Holešovice. Provoz zdroj byl sledován,
provád na m ení a poznatky p isp ly k vývoji celé typové ady.
Sou ástí MST je výstavba k ižovatek se sv telnou signalizací (37 ks) a nasv tlení chodeckých
p echod , kterých je cca 160 ks, avšak v tšinou špatn vyprojektovaných a tím i realizovaných v rozporu s
p edpisy a SN.
Jelikož majitel MST m sto Hradec Králové nemá pracovníka na tuto odbornost, byla již p ed dv ma lety
tato profese p edána na ÚHA HK.
Kompletní projekci do devadesátých let zajiš ovala firma ERAM, která spolupracovala s adou firem, ale i
t emi vysokými školami v Ostrav , Praze a Brn , v etn SRVO, které bylo schopno dodat základní podmínky a
programy. Po zrušení tohoto systém byla projekce zajiš ována privátními firmami, které bez jakékoliv koordinace
a nefunk nosti generelu sv telné techniky toto zajiš uje doposud a tento p ístup p isp l k rozpadu a devastaci
MST.
Na základ toho, že tato situace nep ispívá ke zkvalitn ní VO ve m st a umož uje nedodržování
norem, bylo ustaveno Ob anské sdružení Sv tlo pro Hradec, které se snaží tyto problémy pomáhat m stu ešit,
ale bez jakéhokoliv zájmu a požadavku majitele Magistrátu m sta Hradec Králové. Jejich podn ty jsou zametány
pod koberec.
K iklavými p íklady jsou i akce financované z fondu EU, uvedu p íklady:
a) revitalizace páte ní komunikace v Hradci Králové 2 – Pražské P edm stí, ul. Dukelská nám. 28. íjna a
S.K.Neumanna
b) revitalizace Benešovy t . Na M.P. - I. etapa,
c) nasv tlení v tší ásti chodeckých p echod , ale i i ada dalších drobných akcí.
K akci a/ - Dukelská i b/ Benešova t . byl již zpracován znalecký posudek státním znalcem ing. Lubošem
Mudron m a byl zve ejn n v asopise Sv tlo . 4/2014.
Na akci Dukelská t . Byla za 30 m síc , podána ada stížností, jak laickou tak i odbornou ve ejností.
Ne však všechno je špatn . Jako kladný p íklad lze uvézt VO v Šimkových sadech, ásti Jižních teras,
ale i obtížnou a záslužnou prací technických služeb
Na p iložených obrázcích si lze vytvo it alespo áste nou p edstavu o jedné realizaci. Pozoruhodné je
zejména použití nákladných architektonických stožár s integrovanými svítidly. Po mnoha stížnostech a m ení
byl stav osv tlenosti shledán nevyhovujícím a na tyto systémy byla dodate n namontována dopl ková svítidla.
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Historie osv tlení v našich m stech a obcích
Josef Pechlát
Jsme novými leny SRVO a jakožto výrobci a prodejci ve ejného historického a atypického
osv tlení nám p ipadl milý úkol zpracovat na toto téma p ednášku. P estože jsme na eském trhu od roku 1993,
není jednoduché takto obecné téma komplexn pojmout. P edstavíme vám tedy historii osv tlení v našich
m stech a obcích na konkrétním p ípad .
M sto Holešov se nachází ve Zlínském kraji a má kolem dvanácti tisíc obyvatel. Vzhledem k jeho
velikosti a historii na jeho p íkladu m žeme vid t, jak a jakým sm rem se za posledních sto let m nilo ve ejné
osv tlení od prvních historických luceren, které byly osazeny na konci 19. století a obloukových lamp Františka
K ižíka, p es postupné náhrady b hem druhé poloviny 20. století až po sou asnou podobu historického centra.
Myslíme si, že námi prezentované dobové fotografie (zdroj: www.vybojky-zarovky.cz) nepot ebují další komentá .
Doufáme, že stávající snaha o obnovu ve ejného historického osv tlení bude v našich m stech a obcích
nadále pokra ovat a toto se tak op t stane trvalou sou ástí ve ejného prostoru, kde má svoji nenahraditelnou
estetickou a bezpe nostní funkci. V íme, že máme díky poctivé práci našich p edk na co navazovat.

Konec 19. století

Obloukové lampy 1904

Obloukové lampy 1920

Žárovka 150 W 50.léta

Žárovka 1959

Rtu ová výbojka 60.léta
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Svítidlo „Kufr“ 70.léta

„Sadovka“ 70.léta

Nám stí Holešov – sou asný stav

Od roku 2014 platí nový ob anský zákoník tj. zákonem . 89/2012 Sb. (NOZ). O tom, jak se obráží
p i sjednávání smluv v oblasti VO se zabýval lánek, který byl otišt n v asopise Sv tlo 6/2015.
Vzhledem k tomu, že se jedná, podle našeho mín ní, o dost závažnou problematiku vyžádali jsme
si u redakce asopisu Sv tlo a u autor lánku svolení k jeho p etišt ní ve Zpravodaji SRVO.

Na co si dát pozor p i sjednávání smlouvy o zhotovení ve ejného
osv tlení
JUDr. P. Nováková, Ph.D., Mgr. O.Mikula, Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelá , s. r. o.
Cílem následujícího p ísp vku je poskytnout základní p ehled témat, která je nutné ešit p i
p íprav a uzavírání smluv o zhotovení ve ejného osv tlení [1] v souladu s novým ob anským
zákoníkem. Chcete-li, aby smlouva sloužila jako ú inný nástroj k vynucení ádného zhotovení díla,
jeho zaplacení a veškerých dalších povinností a aby v jejím d sledku nevznikaly zbyte né spory,
je t eba dbát na n která základní pravidla.

Obecné otázky a základní zásady
Každá ze smluv uzavíraná ohledn výstavby ve ejného osv tlení po roce 2014 se již pln ídí tzv. novým
ob anským zákoníkem, tj. zákonem . 89/2012 Sb. (NOZ). Obchodní zákoník se tak již neuplatní, nebo byl
s ú inností k 1. 1. 2014 zrušen a nahrazen práv NOZ. V tšina smluv o výstavb , rekonstrukci i údržb
ve ejného osv tlení p itom bude v praxi povahov odpovídat smlouv o dílo, a proto se bude ídit zejména
ustanoveními § 2586 až § 2635 NOZ.
Jako každá smlouva se bude i smlouva o výstavb ve ejného osv tlení ídit n kterými podstatnými
zásadami, na kterých je NOZ postaven. Jde nap . o tzv. zásadu autonomie v le, která se projevuje v mnoha
sm rech. Zejména platí, že tém
veškerá ustanovení NOZ dopadající na uzavírané smlouvy jsou tzv.
dispozitivní. To znamená, že zákon sice upravuje n která pravidla, kterými se strany ídí, avšak pouze podp rn .
Jestliže si strany ve smlouv dohodnou n co jiného, tato ustanovení se nepoužijí a uplatní se svobodná v le
smluvních stran. To neplatí bezvýhradn , nebo n která ustanovení NOZ naopak z stávají z r zných d vod
kogentní (tj. nelze se od nich odchýlit), by je jich minimum. To je t eba p ípad § 2629 NOZ, podle kterého
k námitce protistrany nelze ú inn p ed soudem uplat ovat vady staveb, které objednatel neoznámil bez
zbyte ného odkladu poté, co je mohl p i dostate né pé i zjistit, nejpozd ji do p ti let od p evzetí stavby.
Jinou d ležitou zásadou, na kterou je t eba v souvislosti s NOZ upozornit, je zásada ochrany slabší
strany. Projevuje se v mnoha pravidlech, která mohou mít dopad i na smluvní vztah založený smlouvou o
zhotovení ve ejného osv tlení v p ípadech, kdy n která ze stran bude mít postavení tzv. slabší strany. Jelikož je
podle NOZ za slabší stranu považována vždy osoba, která vzhledem k podnikateli v hospodá ském styku
vystupuje mimo souvislost s vlastním podnikáním [2], m že být slabší stranou zejména objednatel coby p íslušná
ve ejnoprávní entita. Typickým pravidlem, které se v takovém p ípad uplatní, je § 2629 odst. 2 NOZ, podle
kterého nelze ujednat zkrácení reklama ní doby týkající se skrytých vad, je-li objednatel slabší stranou.
K takovému ujednání by se ze zákona nep ihlíželo. Rovn ž je t eba zmínit zásadu „pacta sunt servanda“, tj. že
smlouvy a sliby se mají plnit, resp. tomu odpovídající výslovn zakotvené pravidlo, že na smlouvy je t eba hled t
spíše jako na platné než na neplatné.[3]. V souladu s tím je nutné mít na pam ti, že soud by se v p ípadném
sporu m l vždy snažit najít výklad, podle kterého jakékoliv ustanovení smlouvy z hlediska své platnosti obstojí.
A koliv bylo uvedené pravidlo již d íve formulováno v soudní rozhodovací praxi, je možné p edpokládat, že
v budoucnu budou soudy podle n j postupovat ješt více než doposud.
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P i uzavírání smluv, v etn smluv o zhotovení ve ejného osv tlení, je t eba mít také na pam ti, že na
vztah mezi stranami nemusí v daném p ípad dopadat pouze pravidla vyplývající ze zákona a z uzav ené
smlouvy. Zákon totiž p edpokládá, že roli mohou hrát také zvyklosti dodržované v p íslušném odv tví nebo
obecn [4], pop . i p edchozí praxe zavedená mezi konkrétními stranami.[5] Vzhledem k tomu, že p i uzavírání
smlouvy nemusí být stranám v praxi jasné, jak konkrétn budou taková pravidla vykládána, m že být podle
okolností vhodné používání takových pravidel ve smlouv výslovn vylou it.

Vymezení díla a jeho ceny, ú el smlouvy
Jednou z nejd ležit jších sou ástí smlouvy o zhotovení ve ejného osv tlení je vymezení (specifikace)
samotného díla. Jde o tzv. podstatnou náležitost smlouvy, bez níž nem že být smlouva ádn uzav ena. V praxi
je t eba této pasáži v novat zvýšenou pozornost, nebo riziko, že dílo bude vymezeno nejasným, resp. neur itým
zp sobem, je pom rn vysoké. V takovém p ípad by totiž byla smlouva považována za nicotné právní jednání.[6]
V tomto smyslu je nezbytný zejména podrobný popis veškerých technických parametr zhotovovaného
ve ejného osv tlení (tj. zejména specifikace celé liniové stavby, stožár , jišt ní, kabel , sv telných technických
parametr svítidel, jako je nap . k ivka svítivosti, sv telný tok a náhradní teplota chromati nosti, index podání
barev nebo st ední doba života sv telných zdroj apod.). Nesta í p itom, že detailní popis díla byl obsahem
zadávací dokumentace v rámci výb rového ízení, nebo vymezení díla musí obsahovat samotná smlouva, tj.
bu p ímo, nebo odkazem na její p íslušnou p ílohu. Podstatné je rovn ž správn vymezit závazek zhotovitele
jako takový, tj. zda je p edm tem díla samotné zhotovení, oprava (renovace) i údržba p íslušného ve ejného
osv tlení. V charakteru závazku zhotovitele tkví rozdíl mezi typem smlouvy o dílo a smlouvou kupní. Vzhledem
k tomu, že ve ejné osv tlení bude mít v praxi zpravidla podobu stavby, bude mít smlouva o uvedených závazcích
nej ast ji práv formu smlouvy o dílo s poukazem na § 2587 NOZ.
Vedle vymezení díla je podstatnou náležitostí smlouvy o dílo také cena díla, o níž musí být ve smlouv
pojednáno rovn ž. Ta p itom m že být stanovena v zásad n kolika zp soby. Klasiku p edstavuje cena pevná,
která zásadn nem že být v pr b hu provád ní díla p ekro ena. To platí i na cenu ur enou podle rozpo tu.
Nastane-li však zcela mimo ádná nep edvídatelná okolnost (nap . n který p írodní jev apod.), která dokon ení
díla podstatn zt žuje, m že soud v souladu s § 2620 odst. 2 NOZ na návrh zhotovitele rozhodnout o
spravedlivém zvýšení ceny za dílo anebo o zrušení smlouvy a o tom, jak se strany vypo ádají. Chce-li objednatel
p edejít riziku, že cena bude takto zvýšena, m l by do smlouvy prosadit prohlášení zhotovitele, že na sebe bere
nebezpe í zm ny okolností a toto ustanovení se neuplatní. Jinou variantou je ur ení ceny podle rozpo tu
s výhradou, že se nezaru uje jeho úplnost, nebo s výhradou, že je nezávazný. V takovém p ípad zákon zvýšení
ceny p ipouští za podmínek podle § 2622 NOZ.[7]
S vymezením díla v zásad úzce souvisí také popis samotného ú elu smlouvy. Ten sice není zákonem
považován za podstatnou náležitost kontraktu, ale jeho zahrnutí do textu smlouvy lze tém vždy doporu it.
Takovým ú elem m že být nap . zhotovení ve ejného osv tlení, které bude zajiš ovat dostate nou bezpe nost na
konkrétním p echodu pro chodce, p isp je ke sch dnosti a sjízdnosti pozemní komunikace apod. Uvedení ú elu
m že být d ležité zejména v p ípad sporu týkajícího se vad díla. M že totiž usnadnit výklad smlouvy, pokud jde
o sjednané vlastnosti díla jako takového. Platí p itom, že není-li ú el ve smlouv výslovn sjednán, bude p i
sporech soud vykládat smlouvu podle ú elu, který se zpravidla na dílo (ve ejné osv tlení) o daných vlastnostech
hodí, což m že být problematické a do vztahu mezi stranami to m že vnést zna nou nejistotu.

Další d ležitá práva a povinnosti
Smlouva o zhotovení ve ejného osv tlení by m la v praxi obsahovat n kolik dalších více i mén
konkrétních práv a povinností týkajících se fáze od uzav ení smlouvy do dokon ení a p edání díla, resp. fází
dalších (reklamace vad apod.), tak, aby vztahy mezi stranami byly jasné a aby rizika vzniku p ípadných spor
byla v co nejvyšší možné mí e eliminována.
Strany by si tak m ly upravit nap . zp sob vzájemné komunikace po dobu pln ní závazk ze smlouvy,
aby byly vylou eny p ípadné spory ohledn toho, zda dané oznámení (nap . reklamace, odstoupení od smlouvy,
r zné výzvy apod.) bylo u in no ádn , a m že tedy vyvolávat ú inky smlouvou p edvídané. V tomto smyslu lze
doporu it trvat na povinné písemné form sd lení a na specifikaci jednotlivých adres (e-mailových, poštovních,
pop . kontaktních osob), kam by tato sd lení m la být zasílána. V této souvislosti je t eba upozornit na zákonnou
domn nku doby dojití podle § 573 NOZ, podle které se má za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím
provozovatele poštovních služeb došla t etí pracovní den po odeslání, resp. patnáctý pracovní den po odeslání,
jestliže byla odeslána na adresu v jiném stát . Uvedené pravidlo má zjednodušit prokazování doru ení
p íslušných sd lení s tím, že strany si jej mohou upravit, pop . vylou it tak, aby byl nastaven mechanismus
odpovídající jejich pot ebám.
Rovn ž m že být v n kterých p ípadech vhodné, aby strany ve smlouv up esnily n které neur ité
pojmy vyplývající ze zákona, jako je t eba lh ta „bez zbyte ného odkladu“, „p im ená lh ta“ apod. Nap íklad bez
zbyte ného odkladu musí zhotovitel objednateli oznámit nutnost p ekro ení rozpo tované ástky p i ur ení ceny
díla na základ rozpo tu daného s výhradou, že se nezaru uje jeho úplnost, nebo s výhradou, že je rozpo et
nezávazný.[8]
P im enou lh tu m že zhotovitel ur it objednateli, je-li k provedení díla nutná jeho sou innost.[9] Podle
§ 2593 NOZ platí, že zhotovitel musí zajistit v p im ené dob nápravu, jestliže jej objednatel po zjišt ní, že
zhotovitel porušuje svou povinnost, vyzve, aby provád l dílo ádným zp sobem. Neu iní-li tak v této dob , m že
objednatel odstoupit od smlouvy. Tyto výrazy je vhodné si ve smlouv konkrétn specifikovat, a to stanovením
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konkrétní délky lh t, ve kterých musí strany p íslušné právní jednání u init. Jestliže tak strany ve smlouv neu iní,
ur í tyto lh ty v p ípad sporu soud podle konkrétních okolností p ípadu.
D ležité je také vymezit si ve smlouv jasná pravidla týkající se kontroly provád ní díla objednatelem (tj.
zda zhotovitel dílo provádí v souladu se smlouvou a se všemi relevantními technickými parametry stranami
sjednanými), tj. nap . v jakých fázích provád ní díla bude dílo objednatelem kontrolováno a v jakém rozsahu.
Podle § 2626 odst. 1 NOZ platí, že stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje p edm t díla na ur itém stupni
jeho provád ní, zhotovitel pozve objednatele ke kontrole. Nepozve-li jej v as nebo pozve-li jej ve z ejm
nevhodné dob , umožní objednateli dodate nou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Uvedené lze ve smlouv
modifikovat. Podle konkrétních okolností lze doporu it zejména konkretizaci jednotlivých lh t, resp. doby, kdy lze
objednatele ke kontrole pozvat. Odchyln je rovn ž možné upravit režim úhrady náklad spojených s provád ním
kontroly, resp. dodate né kontroly.

P edání a p evzetí dokon eného díla a vady pln ní
P edpokladem spln ní závazku zhotovitele provést dílo je jeho ádné dokon ení a p edání objednateli.
Proces p edání a p evzetí ve ejného osv tlení coby provád ného díla by m l být ve smlouv rovn ž podrobn
upraven.
Podle § 2605 odst. 1 NOZ je dílo dokon eno (tj. je spln n první p edpoklad spln ní závazku zhotovitele),
je-li p edvedena jeho zp sobilost sloužit svému ú elu. Uvedené pravidlo lze ve smlouv modifikovat a upravit
nap . p ísn jší standard dokon ení díla, tj. t eba dokon ení díla bez jakýchkoliv funk ních vad apod. Lze jej
rovn ž up esnit, a to t eba tím, že smlouva bude stanovovat, co se rozumí zp sobilostí ve ejného osv tlení
sloužit svému ú elu. Smlouva by v tomto smyslu m la stanovit zejména technické parametry, které musí ve ejné
osv tlení p i p edvedení zp sobilosti a vyzkoušení funk nosti spl ovat (stran osv tlenosti, jasu nebo
rovnom rnosti osv tlení na silnici apod.). Zde m že být vhodné odkázat na p íslušné technické normy a
vyžadovat soulad s nimi i mimo pr jezdné úseky silnic a dálnic v zastav ném území obce, kde jsou normy
závazné bez dalšího.[10] D ležité bude rovn ž vymezit, jakým zp sobem bude pln ní parametr zp sobilosti
ov ováno, zda k tomu bude docházet na základ m ení nezávislého odborníka, zda a jaké osoby se takového
ov ování budou ú astnit apod. V konkrétním p ípad m že být praktické dohodnout si zp sob vyzkoušení a
ov ení vlastností ve ejného osv tlení nestranným odborníkem tak, aby se p edešlo p ípadným spor m. V této
souvislosti by strany m ly sou asn upravit, kdo a v jakém rozsahu bude hradit náklady na takové posouzení.
Smlouva by m la také podrobn specifikovat, jaké manuály a jiné materiály k ovládání za ízení budou objednateli
poskytnuty.
P edání a p evzetí by m ly být následn dokumentovány p íslušným protokolem, jehož formu i
náležitosti by m la smlouva, nap . odkazem na p ílohu, upravovat. Veškerá uvedená pravidla by m la být ve
smlouv upravena také pro jednotlivé fáze díla, p ipustí-li smlouva, aby byly p ejímány jeho jednotlivé ásti (tj.
nap . vybraných úsek silnic se zhotoveným ve ejným osv tlením apod.).
Kapitolou samou pro sebe je režim vad díla.[10] Vadou se rozumí jakýkoliv nedostatek díla oproti stavu
sjednaného ve smlouv .[12] V této souvislosti se uplatní i již zmín ný ú el smlouvy, tj. typicky bude t eba
považovat dílo provedené zhotovitelem za vadné, jestliže se v d sledku r zných nedostatk nezvyšuje
bezpe nost a sjízdnost a sch dnost pozemní komunikace, kde m lo být ve ejné osv tlení používáno. I
problematiku vad lze ve smlouv ve zna né mí e p i zachování základních zásad upravit po svém, a to zejména
stanovením konkrétních reklama ních lh t[13], definováním nedostatk , které budou za vady považován, nebo
vymezením reklama ních nárok p i jejich zjišt ní.

Záv rem
P íprav smlouvy o zhotovení ve ejného osv tlení je t eba v novat náležitou pozornost, a to nejenom
ohledn pasáží nazna ených v tomto lánku. Je zapot ebí pamatovat zejména na to, že jen kvalitn p ipravená
smlouva m že efektivn bránit vzniku mnoha p ípadných spor mezi stranami a tím jim šet it zbyte n
vynaložené náklady na jejich ešení.
Literatura a pozn.:
[1]
Resp. smluv o údržb i oprav ve ejného osv tlení. Pro zjednodušení bude v tomto lánku používán zásadn pojem
smlouva o zhotovení ve ejného osv tlení.
[2]
Viz § 433 odst. 1 NOZ, podle kterého: „Kdo jako podnikatel vystupuje v i dalším osobám v hospodá ském styku, nesmí
svou kvalitu odborníka ani své hospodá ské postavení zneužít k vytvá ení nebo k využití závislosti slabší strany a k
dosažení z ejmé a ned vodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech stran.“
[3]
Viz § 574 NOZ, podle kterého „na právní jednání je t eba spíše hled t jako na platné než jako na neplatné.“
[4]
Viz § 558 odst. 2 NOZ, podle kterého: „V právním styku podnikatel se p ihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným
obecn , anebo v daném odv tví, ledaže to vylou í ujednání stran nebo zákon. Není-li jiné ujednání, platí, že obchodní
zvyklost má p ednost p ed ustanovením zákona, jež nemá donucující ú inky, jinak se m že podnikatel zvyklosti dovolat,
prokáže-li, že druhá strana ur itou zvyklost musela znát a s postupem podle ní byla srozum na.“
[5]
Viz § 545 NOZ, podle kterého: „Právní jednání vyvolává právní následky, které jsou v n m vyjád eny, jakož i právní
následky plynoucí ze zákona, dobrých mrav , zvyklostí a zavedené praxe stran. j. zákon . 531/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis .“
[6]
Viz § 553 odst. 1 NOZ, podle kterého: „O právní jednání nejde, nelze-li pro neur itost nebo nesrozumitelnost zjistit jeho
obsah ani výkladem.“
[7]
Viz § 2622 odst. 1, podle kterého: „Byla-li však cena ur ena na základ rozpo tu daného s výhradou, že se nezaru uje
jeho úplnost, nebo s výhradou, že rozpo et je nezávazný, m že zhotovitel požadovat zvýšení ceny, objeví-li se v p ípad
rozpo tu s výhradou nezaru ené úplnosti p i provád ní díla pot eba inností do rozpo tu nezahrnutých, pokud nebyly
p edvídatelné v dob uzav ení smlouvy, a v p ípad rozpo tu s výhradou nezávaznosti, o nevyhnuteln p evýší náklady

41

[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]

ú eln vynaložené zhotovitelem náklady zahrnuté do rozpo tu. Nesouhlasí-li objednatel se zvýšením ceny, ur í zvýšení
ceny na návrh zhotovitele soud.“
Viz § 2622 odst. 2 NOZ, podle kterého: „Zhotoviteli zaniká nárok na ur ení zvýšení ceny podle odstavce 1, jestliže
neoznámí nutnost p ekro ení rozpo tované ástky a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbyte ného odkladu poté, kdy
se p i provád ní díla ukázala jeho nevyhnutelnost.“
Viz § 2591 NOZ, podle kterého: „Je-li k provedení díla nutná sou innost objednatele, ur í mu zhotovitel p im enou lh tu
k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lh ta marn , má zhotovitel právo podle své volby si bu zajistit náhradní pln ní na ú et
objednatele, anebo, upozornil-li na to objednatele, odstoupit od smlouvy.“
K podrobn jšímu rozboru problematiky závaznosti technických norem ve ve ejném osv tlení srov. SEQUENS, Tomáš,
Petra NOVÁKOVÁ, Richard HAMRAN. Normy ve ve ejném osv tlení z pohledu práva. Sv tlo, 6/2012, s. 49.
NOVÁKOVÁ, P. – MIKULA, O. – SEQUENS, T.: Jak postupovat p i vadném zhotovení ve ejného osv tlení. In: Sborník
z Kurzu osv tlovací techniky XXXI, zá í, 2014, s. 112.
Srov. § 2615 odst. 1 NOZ, podle kterého: „Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouv .“
Jak ovšem bylo uvedeno výše, u staveb se uplatní omezení § 2629 NOZ.

Tisková zpráva: Riziko vzniku smrtelné nehody v noci vzr stá až 4x.
Kvalitní ve ejné osv tlení toto nebezpe í výrazn snižuje.
Roman Budský, Tým silni ní bezpe nosti
Zdroj: www.srvo.cz
Tým silni ní bezpe nosti je zna ka, pod kterou vykonává své aktivity
nezisková organizace Bezpe n na silnicích o.p.s. založená v roce 2010. Jejím
hlavním posláním je prost ednictvím vhodných preventivních program a aktivit
p ispívat ke snižování výskytu závažné dopravní nehodovosti. Více informací
naleznete na webu
Zpracoval Tým silni ní bezpe nosti na základ zdroj : ETSC; Evropská komise; Linköping University;
Norwegian University of Science and Technology; P R; Spole nost pro rozvoj ve ejného osv tlení; SWOV; VUT
v Brn - Ústav soudního inženýrství.
Pravd podobnost usmrcení za tmy je 3-4x vyšší než za dne. Nejohrožen jší jsou mladí lidé a senio i,
riziko jejich usmrcení se zvyšuje tém 7x. Osobám s vážnými vadami zraku není dovoleno ídit motorová vozidla,
neosv tlené nebezpe né úseky silnic však mnohdy nikdo ne eší. Kvalitní ve ejné osv tlení snižuje
pravd podobnost fatální nehody až o 70 %; nejvíce chrán ni jsou chodci a cyklisté.
Za tmy významn klesá schopnost lidského oka vnímat pr b h silnice a jednotlivé objekty a jejich pohyb.
Kvalitní ve ejné osv tlení navíc snižuje riziko osln ní ú astník silni ního provozu od projížd jících vozidel. ím
lépe idi i vidí, tím d íve reagují na p ípadné p ekážky i potenciální nebezpe í, navíc mohou d íve a pro ostatní
iteln ji snížit rychlost jízdy svého vozidla. Na viditelnost mají krom ve ejného osv tlení vliv i sv tlomety idi em
ízeného vozidla i vozidel ostatních, p ípadn další zdroje um lého osv tlení. P sobí zde i kvalita povrchu
vozovky (v etn vodorovného dopravního zna ení), od kterého se sv tla odrážejí. „Je ovšem t eba dodat, že na
vzniku smrtelných dopravních nehod se rovn ž podílejí další faktory, jako jsou nep im ená rychlost jízdy, únava,
jízda pod vlivem alkoholu i drog apod., by jejich vliv je – jak dokazují odborné studie - spíše marginální,“
dopl uje Roman Budský z Týmu silni ní bezpe nosti.

Nižší po et mrtvých, zran ných i materiálních škod
Kvalitní ve ejné osv tlení prokazateln snižuje nehodovost. To prokazuje porovnání zahrani ních
statistik nehod p ed a po instalaci kvalitního osv tlení. Nejv tší snížení bylo zaznamenáno u výskytu smrtelných
nehod, zde byl pr m rný pokles o 60 %. U nehod se zran ním došlo k pr m rnému snížení nehodovosti o 54
procent, p i emž nejv tšího snížení bylo dosaženo u nehod s ú astí chodc (-70 %) a cyklist (- 60 %). Výskyt
nehod, jejichž následkem byly jen materiální škody, se pr m rn snížil o 16 %. „Nutno doplnit, že roli p i osv tlení
vozovky sehrává nejen intenzita svítidla a úhel jeho svícení, ale též vyza ovaná barva, výška lamp, jejich
vzájemná vzdálenost a umíst ní,“ up es uje Roman Budský z Týmu silni ní bezpe nosti. Významný efekt
sehrává kvalitní ve ejné osv tlení p i jízd za tmy na k ižovatkách. Po jeho instalaci byl zaznamenán pokles
nehod jen s hmotnou škodou o 30 %. U nehod se zran ním se však jednalo až o 40% redukci pravd podobnosti
jejich vzniku.
Sledována byla nehodovost i v místech, kde došlo k modernizaci p vodních zastaralých a již
nevyhovujících svítidel ve ejného osv tlení. Pokud byla nov svítivost zvýšena zhruba dvakrát, výskyt nehod se
zran ním se snížil o cca 5 %. P i 2-5 násobném zvýšení poklesl po et t chto nehod o zhruba 10 %, ovšem p i
více než p tinásobném navýšení svítivosti se nehodovost snížila až o 30 %. Ješt markantn jší dopad na snížení
nehodovosti m že mít instalace ve ejného osv tlení do p vodn neosv tlených úsek . Tém padesátka
studií provedených ve 13 zemích prokazuje, že redukce výskytu fatálních nehod je až 60%.
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Poznatky z

eské republiky

V prvním pololetí roku 2015 prov ila Spole nost pro rozvoj ve ejného osv tlení ve spolupráci
s editelstvím služby dopravní policie Policejního prezidia R a Ministerstvem dopravy R kvalitu osv tlení
pr jezdních úsek silnic ve 37 obcích. „Výsledky provedeného hodnocení jednozna n potvrdily nezastupitelnou
úlohu osv tlení p i zajišt ní bezpe ného dopravního prostoru pr jezdních úsek silnic m st a obcí v no ním
prost edí. Zhoršením kvality ve ejného osv tlení se zvyšuje dopravní nehodovost až o 121 %. Naopak zvýšením
kvality ve ejného osv tlení se snižuje dopravní nehodovost až o 83 %, využitím bílé barvy sv tla u kvalitního
osv tlení se snižuje dopravní nehodovost až o 52 %,“ uvádí Ji í Skála, p edseda Spole nosti pro rozvoj ve ejného
osv tlení.

eské statistiky dopravních nehod potvrzují údaje ze zahrani í
V pr m ru umíralo v roce 2014 na jeden tisíc nehod vyšet ovaných Policií R 7,3 osoby (do 24 h po
dopravní nehod ). Ve dne za nezhoršené viditelnosti se jednalo o 5,7 osoby. V noci za nezhoršené
viditelnosti na silnicích bez ve ejného osv tlení však na stejný po et nehod zem elo 14,9 a za zhoršené
viditelnosti dokonce 15,7 osoby. Velmi p íznivé ukazatele vykazují nehody v noci na komunikacích
s ve ejným osv tlením. Za nezhoršené viditelnosti zem eli pr m rn 4 jedinci na tisíc nehod, za viditelnosti
zhoršené pak 4,3 osoby.

Úsporný režim provozu ve ejného osv tlení m že být nebezpe ný
Vyhodnocován byl rovn ž vliv zavedení úsporného režimu p i využívání ve ejného osv tlení. Pokud
nap íklad dochází v ur itých hodinách k vypínání každé druhé lampy, snížení svítivosti o zhruba 50 % a
vytvo ení pro idi e nep íjemného st ídání sv tla a tmy s sebou m že nést zvýšení pravd podobnosti vzniku
nehod. U nehod se zran ním až o 17 %, u nehod jen s materiální škodou je navýšení o zhruba 27 %.

Nakolik jsou svítidla ve ejného osv tlení (ne)bezpe ná
Svítidla, resp. podp rné konstrukce (stožáry apod.) ve ejného osv tlení mohou být p í inou závažných
následk nehod. Ideálním ešením je instalovat je co nejdále od jízdní dráhy vozidel. To však s sebou nese
problémy p i zajišt ní pot ebné kvality jejího osv tlení. ešením m že být používání takových stožár lamp, které
v p ípad kolize kladou minimální odpor a snadno se p elomí. Uvedené opat ení snižuje riziko vzniku nehody se
zran ním o celou polovinu. Je ovšem t eba pamatovat na to, aby padající lampa nezp sobila další škodu.

Je ve ejné osv tlení ekonomicky výhodné?
S instalací a následným provozem ve ejného osv tlení souvisejí nemalé náklady. Je tak t eba pe liv
zvažovat pom r mezi vynaloženými náklady a celospole enským p ínosem v podob snížení nehodovosti a jejích
celkových náklad . Zahrani ní studie nazna ují, že p i racionálním p ístupu mohou být celospole enské p ínosy
mnohonásobn vyšší než p íslušné náklady. „Jak uvádí Centrum dopravního výzkumu Brno, v roce 2014 inily
p ímé i nep ímé náklady nehodovosti v R v celkovém sou tu více než 55 miliard korun. Zhruba 42 procent z této
ástky dopadlo na státní rozpo et. Zde vidím do budoucna prostor pro efektivn jší zapojení státu do financování
dopravn preventivních opat ení snižujících závažnou nehodovost v obcích a krajích,“ dopl uje Roman Budský.
Bližší informace podá: Roman Budský, Tým silni ní bezpe nosti, tel.: 776 195 576, e-mail:budsky.roman@volny.cz

Normy pro ve ejné osv tlení jsou pro pr jezdní úseky dálnic a silnic
ZÁVAZNÉ
Zdroj : www.srvo.cz
Dne 3. 6. 2015 se p edseda Spole nosti pro rozvoj ve ejného osv tlení Ing. Ji í Skála zú astnil jednání
na téma „Závaznost norem pro ve ejné osv tlení“. Jednání se uskute nilo na p d Ministerstva dopravy a krom
zástupc Ministerstva dopravy se tohoto jednání zú astnili také zástupci editelství Služby dopravní police (pplk.
JUDr. Sabina Burdová), Svazu m st a obcí (Ing. Dan Jiránek). Omluveni byli zástupci Spole nosti pro rozvoj
silni ní dopravy (Pavel Braha) a Ministerstva pro místní rozvoj (Ing. Marcela Pavlová).
Ing. Ji í Skála na základ p edchozích jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj seznámil p ítomné se
stávajícími legislativními ustanoveními ve vztahu k závaznosti norem ve ejného osv tlení.
1.

Kvalita staveb – a tedy i ve ejného osv tlení - je zakotvena ve stavebním zákon 183/2006 Sb.
V souladu s ustanovením §169 odst. 1 zákona 183/2006 Sb. jsou právnické osoby, fyzické osoby i
p íslušné orgány ve ejné správy povinny respektovat obecné požadavky na výstavbu stanovené
provád cími právními p edpisy. Ke stanovení technických požadavk pro stavby dálnic, silnic, místních
komunikací a ve ejn p ístupných ú elových komunikací je podle stavebního zákona zmocn no
ministerstvo dopravy (§194 písm. c) zákona 183/2006 Sb.).
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2.

3.

Zákon o pozemních komunikacích .13/1997 Sb. vymezuje ve ejné osv tlení obecn jako p íslušenství
pozemní komunikace, a to konkrétn dálnice, silnice a místní komunikace. Toto ustanovení však neplatí
v zastav ném i zastavitelném území obce – vlastníkem ve ejného osv tlení není tedy stát i kraj, jak je
tomu u dálnic a silnic, ale obec.
Vyhláška, kterou se provádí zákon o pozemních komunikací, .104/1997 Sb., stanovuje obecné
požadavky na výstavbu p esn tak, jak ukládá Ministerstvu dopravy stavební zákon .183/2006 Sb.
Podle ustanovení §25 se dálnice a silnice vždy osv tlují v zastav ném území obcí. Mimo toto území se
osv tlují jen zvláš ur ené úseky, jako nap . na hrani ních p echodech, v tunelech a na jejich p ilehlých
úsecích, výjime n na k ižovatkách, za podmínek obsažených v závazných SN 73 6102 a SN 73
7507. Osv tlení lze z ídit i v oblastech, kde to zd vod uje intenzita dopravy, p ípadn etnost chodc a
cyklist . Podrobnosti obsahují doporu ené eské technické normy uvedené v p íloze . 1 pod . 33, 34,
35, 49 a 51

4.

P íloha .1 obsahuje pod uvedenými body tyto normy:
33. SN 36 0400 Ve ejné osv tlení.
34. SN 36 0410 Osv tlení místních komunikací.
35. SN 36 0411 Osv tlení silnic a dálnic.
49. SN 73 6101 Projektování silnic a dálnic.
51. SN 73 6110 Projektování místních komunikací.
(pozn.: p vodní normy uvedenými pod body 33. až 35 byly nahrazeny normami ady SN EN 13 201)
Dále seznámil Ing. Ji í Skála p ítomné, že sou asný stav v rámci rekonstrukcí ve ejného osv tlení však
jednozna n nasv d uje (a to zejména v menších obcích) neznalosti zákona a tím narušování bezpe ného
dopravního prostoru v no ní obci. D vodem této skute nosti jsou jednozna n úspory, které se hledají i na úkor
bezpe nosti ob an .
P ítomní se shodli na následujícím záv ru:
a.
b.

Projednat s MMR možnost osv ty této problematiky
V p ípad neú innosti opat ení dle bodu a) p ipravit medializaci tohoto tématu
Zdroj : www.srvo.cz

Kongres SRVO k výro í 25 let založení Spole nosti a konání
již 50. Technického seminá e
P edsednictvo SRVO p ipravuje kongres Spole nosti pro rozvoj ve ejného osv tlení k výro í 25 let
založení SRVO a 50. Technického seminá e se uskute ní ve dnech 20. a 21. íjna 2016, na kterém bychom rádi
p ivítali sou asné a minulé leny. Prosím, rezervujte si tento termín.
Místem konání této významné akce je Rodinné Vina ství U Kapli ky, které bylo založeno roku 2005 a je
zam eno na výrobu kvalitních p ívlastkových vín z hrozn , vyp stovaných ve vlastních vinicích.
K tomuto výro í bude vydáno zvláštní íslo Zpravodaje SRVO s historií Spole nosti a budou zde otišt na
loga t ch, kte í p isp jí na zdárný a d stojný pr b h této slavnostní akce. Redakce Zpravodaje vás osloví emailem a budeme o ekávat hojné zaslání log vašich firem a finan ních p ísp vk .
V pr b hu slavnostního ve era se m žeme t šit na prohlídku sklep s ízenou ochutnávkou vín i
technologického zázemí s odborným výkladem. V pr b hu Kongresu se budete moci zp íjemnit pobyt ve wellness
centru.
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