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Slovo redakce 
 

 

Na úvod několik slov redakce Zpravodaje 
SRVO. 

Na každé akci redakce prosí a vyzývá před-
nášející, aby předali své referáty v tisknutelné formě 
pro tisk ve Zpravodaji. Zde si jejich příspěvky mohou 
přečíst i ti členové, kteří se akcí nemohou účastnit a 
dále je použít i jako podklad pro jednání 
s provozovateli, dodavateli, projektanty, úřady a vše-
mi, kteří se problematikou veřejného osvětlení zaobí-
rají. 

Bohužel většina výzev je planá, je nám jas-
né, že v dnešní době není času nazbyt, ale vytvořit 
krátký článek k záležitosti, ve které jsou přednášející 
odborníci, není až taková ztráta času a energie. Proto 
vřelé díky, které své příspěvky zaslali. 

Protože se příspěvků schází čím dál méně, 
je ohroženo vydávání tištěného Zpravodaje. Pokud 
bude tento trend pokračovat, uvažuje redakce o ukon-
čení jeho vydávání. 

Proto vás prosíme: posílejte nám své referáty 
z akcí, posílejte nám své články a příspěvky i z jiných 
akcí s podobnou problematikou.  

Naše čtenáře to bude zajímat. 

 

Vážení členové SRVO, ve svých e- mailo-
vých schránkách jsme 20. 1. 2016 nalezli dopis pode-
psaný předsedkyní představenstva Eltodo a.s. paní 
Sandescu, ve kterém popisuje aktuální vztah Ing. 
Skály a společnosti Eltodo a mimo jiné oznamuje, že 
Ing. Skála nadále nebude zastupovat společnost 
Eltodo. 

 
Text dopisu p ředsedkyn ě představenstva ELTODO a.s.:  

 
Adresováno členům SRVO 

                                  V Praze dne 20. le dna 2017 
Vážení kolegové, 

přijm ěte, prosím, p ředně mé up římné 
přání všeho dobrého v novém roce. 

Bohužel, hned zkraje roku je mou nep ří-
jemnou povinností Vás informovat o n ěkterých 
skute čnostech, které jsme v t ěchto dnech zjistili a 
jež nás vedou k tomu, že jsme se obrátili na orgá-
ny činné v trestním řízení, aby vyšet řily naše po-
dezření ze spáchání n ěkolika trestných činů sku-
pinou osob. V jejím st ředu stá! náš dlouholetý 
zaměstnanec a zárove ň předseda Sdružení pro 
rozvoj ve řejného osv ětlení (SRVO) pan Ji ří Skála. 

Dokumenty, které jsme zajistili, notá řsky 
zdokumentovali a nyní je p ředáváme Policii ČR, 
podle našeho p řesvědčení přímo prokazují, že pan 
Skála v posledních n ěkolika m ěsících opakovan ě 
předával d ůvěrné informace spole čnosti Eltodo 
zahrnující nejen firemní know- how, dokumentaci 
k obchodním p řípadům, ale i osobní údaje za-
městnanc ů a další podklady, zástupc ům konku-
renční spole čnosti, s níž spole čně a potají p řipra-

voval vyvedení části podnikání spole čnosti Elto-
do, v četně významné skupiny specializovaných 
zaměstnanc ů, do této m ěstem vlastn ěné firmy. 

Mezi dokumenty a informacemi, jež pan 
Skála konkurenci p ředával, byly i takové, k nimž 
neměl z titulu své funkce žádný p řístup a nemohl 
je tedy získat jinak než neoprávn ěně. Jen mimo-
řádná prohlídka a zajišt ění pracovního po čítače, 
kancelá ře a služebního automobilu pana Skály 
provedená v t ěchto dnech zabránila tomu, aby 
rozsah úniku obchodního tajemství a dokumenta-
ce, připravovaného panem Skálou, byl mnohoná-
sobn ě větší. Samoz řejmě nemáme jistotu, že pan 
Skála již v minulosti nep ředal t řetím osobám i jiné 
materiály, které nebyly uloženy v elektronické 
podob ě. 

Zjistili jsme také, že pan Skála navzdory 
zákonnému i smluvnímu zákazu konkurence po-
skytoval služby totožné se službami spole čnosti 
Eltodo bývalým zákazník ům firmy, kte ří nejprve 
ukon čili smlouvu s naší spole čností a bezpro-
středně poté na tutéž činnost najali práv ě pana 
Skálu.    

Jsme p řesvědčeni, že skutky, kterých se 
pan Skála v ůči svému zam ěstnavateli dopustil, 
naplňují podstatu n ěkolika trestných činů, jakož i 
pracovn ěprávních delikt ů. 

Ze získaných dokument ů bylo rovn ěž 
zjišt ěno, že pan Skála k výše uvedené činnosti 
zneužíval funkce p ředsedy SRVO, kterou vykoná-
val na základ ě členství skupiny Eltodo, jejíž jmé-
nem byl na tento post nominován. S ohledem na 
tuto skute čnost bychom Vás rádi informovali, že 
vzhledem k nastalé situaci pan Skála již nadále 
nemá jakýkoli mandát zastupovat v orgánech 
Sdružení naši spole čnost. Vezm ěte to, prosím, p ři 
svém rozhodování do budoucna v potaz. 

Podle stanov a jednacího řádu SRVO si 
zároveň dovolujeme požádat členy o souhlas se 
svoláním Mimo řádné Členské sch ůze k projednání 
našeho návrhu na zrušení členství pana Ji řího 
Skály jako fyzické osoby a jeho odvolání z funkce 
předsedy Sdružení z d ůvodů závažných podez ření 
na neetické a protiprávní jednání namí řené proti 
členské spole čnosti. 
S pozdravem  P ředsedkyn ě představenstva EL-
TODO, a.s.  v.r. 

 

K tomuto závažnému textu se dne 7. 2. 2017 
sešlo na mimořádné schůzi předsednictvo Společnosti 
pro rozvoj veřejného osvětlení a projednali celou 
záležitost za přítomnosti Ing. Skály, který k případu 
podal své vysvětlení. Předsednictvo SRVO zpracova-
lo k dopisu předsedkyně představenstva Eltoto a.s. 
Vyjádření, které vysvětluje některé kroky, které 
v dopise předsedkyně představenstva byly požadová-
ny, staví je v soulad se Stanovami, a dalšími Základ-
ními dokumenty SRVO. Vyjádření bylo odesláno na 
adresu Eltodo,a.s. a členům SRVO. V souladu s ním 
připravuje předsednictvo další případné kroky. 
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Text vyjád ření předsednictva SRVO Z 10.2.2017:  

 

Vyjád ření předsednictva SRVO k dopisu 
spole čnosti Eltodo                             

 V Praze dne 10. 2. 2017 
  

Spole čnost pro rozvoj ve řejného osv ětlení 
nebude prost řednictvím p ředsednictva komento-
vat pracovn ě právní vztahy mezi členem SRVO - 
firmou ELTODO a jejím zam ěstnancem. 

Mezi povinnosti člena spolku pat ří hájit 
zájmy spolku a napl ňovat jeho cíle. Mezi cíle spol-
ku pat ří poskytování kvalitních a aktuálních infor-
mací z oblasti ve řejného osv ětlení a navazování a 
rozvoj spolupráce s národními i mezinárodními 
organizacemi, jejichž činnost souvisí s oblastí 
venkovního osv ětlení ve m ěstech a obcích, v četně 
poradenské činnosti. 

Mimo řádná členská sch ůze spolku se ko-
ná na návrh p ředsednictva, pop ř. požádá-li o to 
alespo ň jedna p ětina členů spolku. S ohledem na 
skute čnost, že do doby konání mimo řádného 
předsednictva dne 7.2.2017 nebyl doru čen před-
sednictvu žádný další požadavek na svolání mi-
mořádné členské sch ůze, nebyla napln ěna pod-
mínka pro svolání mimo řádné členské sch ůze 
z řad členské základy SRVO. 

Na 27. 4. 2017 je již svolána volební člen-
ská sch ůze, kde kon čí mandát p ředsednictva SR-
VO. Každý člen SRVO byl vyzván k podávání ná-
vrhů na jednotlivé kandidáty p ředsednictva SRVO 
z řad členské základny SRVO.  

Předsednictvo SRVO bere na v ědomí zá-
nik mandátu ing. Ji řího Skály pro zastupování 
spole čnosti ELTODO v SRVO. Funkce Ing. Ji řího 
Skály jako p ředsedy SRVO v souladu 
s ustanovením par. 10, odst. 5, písm. c) stanov 
SRVO zaniká ke dni 7.2 2017. Od tohoto data do 
konání Členské sch ůze bude statutárn ě zastupo-
vat SRVO dosavadní místop ředseda pan Karel 
Müller. 
Za SRVO místop ředseda Karel Müller, v.r. 

Výše uvedené řádně projednali a schválili 
členové p ředsednictva SRVO na mimo řádném 

jednání p ředsednictva SRVO dne 7. 2. 2017: Miro-
slav Tichý, Michal Polanecký, Ing. Zden ěk Kunta, 
Ing. František Luxa a Ing. V ěra Bursíková 

SRVO se díky kroku společnosti Eltodo a.s., 
ve věci  zajištění materiálů zajištěných u Ing. Skály, 
dostala do nepříjemné situace, neboť mezi těmito 
materiály byly i materiály z majetku SRVO např. dikta-
fon, externí disk s materiály SRVO se všemi daty 
členů SRVO (ochrana dat!), přípravy seminářů a řada 
dalších, pro chod Společnosti důležitých materiálů. 
Řadu z nich se sice částečně podařilo sdružit 
z pracovních podkladů členů předsednictva, ale tento 
krok velmi ztěžuje práci předsednictva. 

SRVO požádalo o navrácení těchto materiá-
lů, dosud bez odezvy. 

 

 

Počátkem roku 2017byl v televizi ČT 1 odvy-
sílán krátký šot, ve kterém se objevují opět hvězdáři – 
aktivisté v problematice, dle jejich názvosloví, „světel-
ného znečištění“. Tentokrát po boku současného 
ministra životního prostředí, který jejich aktivitám 
vyjádřil podporu.  

V minulých letech se SRVO angažovala 
v oblasti rušivého světla, snažila se odborné i laické 
veřejnosti i okruhu osob kolem hvězdářů a na vý-
počtech a platných normách a mezinárodních doporu-
čeních doložit, jak se to skutečně s touto problemati-
kou má. Dokonce byl proveden velice organizačně 
nákladný experiment, při kterém se měřilo rušivé 
světlo při zapnutém a vypnutím osvětlení v celém 
okresu Jablonec. Na experimentu se vedle SRVO 
podílela ČSO a VŠB TU Ostrava pod odbornou zášti-
tou prof. Sokanského. Výsledky byly publikovány na 
semináři v Jablonci a otištěny ve Zpravodaji. Na se-
minář se dostavili pozvaní hvězdáři a aktivisté 
v zanedbatelném počtu 2 osob. 

Škoda, že pánové, kteří se této problematice 
odborně i organizačně věnovali, již opustili řady členů 
SRVO. Věnovali této otázce nemalou energii. Proto 
vyzýváme: pokud by chtěl někdo pokračovat v této 
činnosti a případně se postavit do čela pracovní sku-
piny (seznam prací na toto téma byl uveden ve Slovu 
redakce Zpravodaj 1015), plně by to zapadlo do nápl-
ně činnosti naší Společnosti.  

                                

49. Technický seminá ř SRVO, Jaro 2016, Milovy - hotel Dev ět skal 
Ve dnech 28.4. -29. 4. 2016 proběhl v příjemném prostředí hotelu Devět skal na úpatí Žďárských vrchů 

již 49. Technický seminář Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení. 

Tyto semináře byly pořádány především pro členy Společnosti, díky navázané spolupráci se Sdružením 
veřejně prospěšných služeb a Sdružením komunálních služeb se semináře účastnila i řada hostů-nečlenů spo-
lečnosti. Počet přihlášených dosáhl úctyhodných 159 osob, na prezenční listině bylo podepsáno 136 osob, z toho 
94 členů SRVO a 42 hostů. Jak patrno, poslání SRVO, totiž „šířit dobré mravy v oblasti veřejného osvětlení“ se 
díky této spolupráci začíná prohlubovat. 

Po Slavnostním zahájení semináře, kdy přítomné oslovili předseda SRVO Ing. Skála, Místopředseda p. 
Müller, čestný člen SRVO prof. Sokanský, za SVPS Ing. Gaizura a za SKS Ing. Matucha  se představil sponzor 
semináře promítáním propagačního společnost E. ON Česká republika, s.r.o. Moderátorem byl Ing. Vyvial. 

V následujícím bloku firemních prezentací, ve kterých měly přihlášené společnosti možnost v krátkých 
desetiminutových vstupech prezentovat své produkty, vystoupili zástupci těchto subjektů: CAD Studio a.s., E.ON 
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Česká republika, s.r.o., MK-mont illuminations s.r.o.
spol. s r.o., Radeton s.r.o., Rothlehner montážní plošiny s.r.o., 

Jak je na těchto akcích zvykem, byl seminá
k vhodnému prostoru vedle přednáškového sálu a p
výstavě byly zastoupeny tyto firmy: 
mont Illuminations s.r.o, Montážní plošiny Rybá
s.r.o., Tesla-Lighting s.r.o., VYSTO KOBYLÍ

Dále v dopolední části programu vystoupil p.
tenci sítí VO – automatizace a zrychlení pomocí nástroj
je SRVO v kterém Ing. Luxa vysvě
k otištění, aby se jejich poznatky dostaly k
sedy SRVO Ing. Skály o činnosti předsednictva Spole

Po polední přestávce, které vedle ob
plošin následoval odpolední blok, který otev
osvětlení k Smart City. Dále Ing. Jaromír Suchánek, Comlux pohovo
osvětlení ve kterém upozornil na některé nesrovnalosti v

Refrát Ing. Jana Škody z VUT 
zabýval měřením a vyhodnocováním tohoto z
veřejného osvětlení v praxi a jeho využití ze strany m
šejícího již delší dobu a na seminářích jsme o ni pravideln
veřejného osvětlení v obci a to z pohledu sv

Z praxe světelných techniků
va Bílovec – stížnosti občanů na rušivé sv
objektivním měřením a navrženými záv
nost E.ON Česká republika s.r.o. 

Ve večerní neformální části programu mohli ú
hudbě a tanci. 

Druhý den byla programu exkurze s
vodu na výrobu dámského prádla a plavek. Bylo pozoruhodné sledovat z
ních operací se tyto drobné součásti dámské garderoby sestavují. Závod p
v regionu, vítané pracovní příležitosti.

Podzimní, seminář, na němž oslaví Spole
Technický seminář se uskuteční ve vina

     
Areál Resortu HOTELU Devět skal nad  rybníkem  

Z doprovodné výstavy komponent pro VO                                               Pohled do p
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mont illuminations s.r.o., Montážní plošiny Rybáček, OMS-
Rothlehner montážní plošiny s.r.o., Tesla-Lighting s.r.o. . 

chto akcích zvykem, byl seminář doplněn doprovodnou výstavou. Výstavka, i vzhledem
ednáškového sálu a před hlavním vchodem do areálu, byla hojn

 byly zastoupeny tyto firmy: ELV PRODUKT a.s., HELLUX ELEKTRA s.r.o., KOOPERATIVA v.o.d.
Montážní plošiny Rybáček, OMS spol. s r.o.,, Pechlát s.r.o., Rothlehner montážní plošiny 

VYSTO KOBYLÍ. 

ásti programu vystoupil p. Tomáš Šustek, CAD Studio s referátem Vyjad
automatizace a zrychlení pomocí nástrojů CAD Studia. Následovalo vystoupení redakce Zpravod

kterém Ing. Luxa vysvětlil účel Zpravodaje SRVO a vyzval přednášející k
ní, aby se jejich poznatky dostaly k co nejširšímu okruhu čtenářů. Dopolední blok zakon

ředsednictva Společnosti od minulého semináře. 

estávce, které vedle oběda byla věnována i prohlídce výstav a přistavených a fungujících 
plošin následoval odpolední blok, který otevřel referát Jiřího Šticha, Smart City na téma Cesta od ve

Smart City. Dále Ing. Jaromír Suchánek, Comlux pohovořil o Aktuální legislativní stav ve v
ěkteré nesrovnalosti v různých legislativních požadavcích a p

VUT Brno Jasová analýza viditelnosti překážek na komunikaci v
ením a vyhodnocováním tohoto způsobu měření. Dále zazněla přednáška Ing. Petra Žáka 

praxi a jeho využití ze strany města. Touto problematikou se zabývá skupina kolem p
šejícího již delší dobu a na seminářích jsme o ni pravidelně informováni. Poskytuje  pohled na komplexní 

pohledu světelného technika  i architekta. 

telných techniků byl referát Prof. Karla Sokanského a Ing. Tomáše Nováka v
 na rušivé světlo v praxi (VO, přechod), kde se přednášející zabývali problémem, 

ením a navrženými závěry. Na závěr odborné části semináře představil p. Jaromír Uhde

části programu mohli účastníci semináře strávit příjemné chvíle p

Druhý den byla programu exkurze s překvapením, v závodě Anita Helálec byla př
vodu na výrobu dámského prádla a plavek. Bylo pozoruhodné sledovat z kolika drobných č

části dámské garderoby sestavují. Závod přináší, zejména ženské 
íležitosti. 

ěmž oslaví Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení již 25 let své 
ní ve vinařství U Kapličky 19. – 21. 10. 2016. 

Ing. František Luxa, redakce Zpravodaje

nad  rybníkem                                              Prezentace účastník

 
doprovodné výstavy komponent pro VO                                               Pohled do přednáškového sálu

-LIGHTING s.r.o., OMS 

výstavou. Výstavka, i vzhledem 
ed hlavním vchodem do areálu, byla hojně navštěvována. Na 

KOOPERATIVA v.o.d., MK-
Rothlehner montážní plošiny 

Šustek, CAD Studio s referátem Vyjadřování k exis-
 CAD Studia. Následovalo vystoupení redakce Zpravoda-

ednášející k zaslání jejich referátů 
. Dopolední blok zakončila zpráva před-

řistavených a fungujících 
ího Šticha, Smart City na téma Cesta od veřejného 

Aktuální legislativní stav ve veřejném 
zných legislativních požadavcích a předpisech. 

ekážek na komunikaci v noční obci se 
ednáška Ing. Petra Žáka Koncepce 

se zabývá skupina kolem předná-
pohled na komplexní řešení 

 byl referát Prof. Karla Sokanského a Ing. Tomáše Nováka v VŠB TU Ostra-
ednášející zabývali problémem, 

edstavil p. Jaromír Uhde, společ-

íjemné chvíle při rautu, při živé 

Anita Helálec byla připravena prohlídka zá-
kolika drobných částí a z kolika pracov-

ináší, zejména ženské části populace 

ž 25 let své činnosti a 50. 

Ing. František Luxa, redakce Zpravodaje 

tníků                                                 

řednáškového sálu 



ZPRAVODA

 

  

Večerní raut                                                                                        

Aktivity SRVO 11/2015 
Po podzimním setkání v Dobrovízi pokra

- Zvýšení prestiže SRVO

- Prezentace vlivu kvality VO na DN (PS Osv

Cílem je zasadit se o důležitost ve
pravního prostoru v zastaveném území obce v

Spolupráce s SKS a SVPS 
Se sdruženími SKS a SVPS v

SKS a SVPS. Hlavním cílem vzájemné spolupráce je vyvíjení spole
osvětlení průjezdních úseků silnic v 
tech: 
• Zařazení zvýšení kvality osvětlení pr

plánu Národní strategie bezpeč
• Podpora při vyjednávání se zástupci ve

ní průjezdních úseků silnic a místních komunikací m
• Prosazování vzájemných komplexních 

zvýšení kvality osvětlení průjezdních úsek
ních úseků silnic a místních komunikací m

• Podpora při vyhledávání národních p
průjezdních úsecích silnic a místních komunikací m

• Dosažení jednoznačného znění legislativních požadavk
vědnosti a kvalitativní ukazatele.

• Prosazování koncepčního přístupu obnovy ve
a snížení kriminality místních komunikací

• Spolupráce při prosazování návrhu uceleného urbanistického 
• Podpora při vyhledávání národních zdroj

Důkazem zahájení vzájemné spolupráce je nejen p
SVPS a SKS ale i přítomnost zástupců

Spolupráce se Spole čností pro rozvoj s
V uplynulém období SPRSD trvale podporovalo vytý

pozemních komunikací a to nejen na p
„Silniční síť – základ civilizace a prosperity“ pravideln

Pracovní skupina „Osv ětlení, bezpe
Pracovní skupina má již 25 č

skupiny a to: 
• Prosazovat zachování rovnováhy mezi intenzitou ve

pečí chodců 
• Aktivně přispívat k naplňování cíl
• Jednání o dodržování závazných
• Podpora dotací nejen v oblasti úspor el.energie ale také pro dobudování a obnovu infrastruktury pro kvalitní 

osvětlení průjezdních úseků silnic
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erní raut                                                                                        Vystavený model Smart City

Aktivity SRVO 11/2015 – 04/ 2016 
Dobrovízi pokračovaly aktivity SRVO v těchto významných oblastech:

í prestiže SRVO 

Prezentace vlivu kvality VO na DN (PS Osvětlení, bezpečnost, kriminalita)

ůležitost veřejného osvětlení jakožto jednoho z klíčových prvk
zastaveném území obce v noci. 

Se sdruženími SKS a SVPS v současné době vrcholí projednávání podpisu memoranda mezi SRVO, 
SKS a SVPS. Hlavním cílem vzájemné spolupráce je vyvíjení společných aktivit majících za cíl zvyšování kvality 

 ČR a místních komunikací měst a obcí, a to převážně

ětlení průjezdních úseků silnic a místních komunikací měst a obcí do Ak
plánu Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. 

se zástupci veřejné a státní správy při definování zodpovědnosti za kvalitu osv
 silnic a místních komunikací měst a obcí. 

Prosazování vzájemných komplexních řešení s přednostním využitím lokálních zdrojů
ůjezdních úseků silnic po dořešení zodpovědnosti za kvalitu osv

 silnic a místních komunikací měst a obcí. 
i vyhledávání národních případně evropských zdrojů pro financování zvýšení kvality osv

jezdních úsecích silnic a místních komunikací měst a obcí.  
ění legislativních požadavků a závazných ustanoveních jasn

dnosti a kvalitativní ukazatele. 
řístupu obnovy veřejného osvětlení pro zajištění bezpečnosti silni

a snížení kriminality místních komunikací 
i prosazování návrhu uceleného urbanistického řešení pro zvýšení atraktivity m

i vyhledávání národních zdrojů pro financování obnovy veřejného osvětlení místních komunikací.

kazem zahájení vzájemné spolupráce je nejen přítomnost zástupců předsednictva SRVO na akcích 
ítomnost zástupců SVPS a SKS na dnešním 49.Technickém semináři.

ností pro rozvoj s ilni ční dopravy 
uplynulém období SPRSD trvale podporovalo vytýčené cíle SRVO v oblasti zvýšení kvality osv

pozemních komunikací a to nejen na půdě ministerstev ale i na půdě Senátu a PS PČ
prosperity“ pravidelně věnuje prostor tématu „Vliv kvality osv

tlení, bezpe čnost, kriminalita“  
Pracovní skupina má již 25 členů (viz web SRVO), kteří se aktivně zasazují o napl

t zachování rovnováhy mezi intenzitou veřejného osvětlení, bezpečností dopravy a pocitem be

ování cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 
Jednání o dodržování závazných norem pro osvětlování průjezdních úseků silnic (splně
Podpora dotací nejen v oblasti úspor el.energie ale také pro dobudování a obnovu infrastruktury pro kvalitní 

ů silnic 

Vystavený model Smart City 

chto významných oblastech: 

nost, kriminalita) 

ových prvků bezpečného do-

 vrcholí projednávání podpisu memoranda mezi SRVO, 
ných aktivit majících za cíl zvyšování kvality 

evážně v následujících oblas-

ěst a obcí do Akčního 

ědnosti za kvalitu osvětle-

ednostním využitím lokálních zdrojů při koncepčním řešení 
dnosti za kvalitu osvětlení průjezd-

 pro financování zvýšení kvality osvětlení 

 a závazných ustanoveních jasně určujících zodpo-

čnosti silničního provozu 

ešení pro zvýšení atraktivity měst a obcí 
ětlení místních komunikací. 

edsednictva SRVO na akcích 
ři. 

oblasti zvýšení kvality osvětlení 
ČR. Ve svém magazínu 

nuje prostor tématu „Vliv kvality osvětlení na DN“. 

 zasazují o naplňování cílů pracovní 

ností dopravy a pocitem bez-

 silnic (splněno) 
Podpora dotací nejen v oblasti úspor el.energie ale také pro dobudování a obnovu infrastruktury pro kvalitní 
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Dopis ministrovi dopravy 
V souvislosti s již dříve sdělenými informacemi o zaslaném dopisu musím konstatovat, že do dnešního 

dne jsme nedostali ani přes veškeré urgence vyjádření. Nicméně se nevzdáváme a jednáme s MD dále. 

Jednání na MV 
Z důvodu nečinnosti zástupců MD jsme zahájili diskusi o aktivní podpoře na půdě MV, které v současné 

době připravuje své vyjádření na základě obdržených podkladů ze SRVO. 

Revize NSBSP 
Významným počinem je nastartování procesu vedoucí k revizi NSBSP. V rámci této revize je předjedná-

no doplnění tématu, které se bude věnovat právě kvalitně osvětlené pozemní komunikaci v návaznosti na DN 
včetně definování akčních plánů pro všechny kraje ČR. Druhý cíl pracovní skupiny je tak v dohlednu. 

Jednání se zástupci KR AK ČR pro dopravu 
V průběhu minulého období se uskutečnilo opět jednání se zástupci se všemi členy KR AK ČR pro do-

pravu. Celkem se jednalo o 14 návštěv ve všech krajích ČR. Všichni vyslovili podporu ve zvýšení kvality bezpeč-
nosti silničního provozu v noční obci, nicméně k faktickému dořešení stále schází aktivní prvek. 

ČT1 - Události 
Prozatím největší mediální podpory stávajícímu tématu se dostalo v průběhu Vánočního času, konkrétně 

25. 12. 2015 a to v hlavním zpravodajském pořadu Události. Reportáž se věnovala nekvalitně osvětlené silnici I. 
třídy č. 6 – tedy výpadovce z Prahy na Karlovy Vary, na které je intenzita dopravy okolo 8 tisíc vozidel za 24 ho-
din. Tamnější veřejné osvětlení plně naplňuje „nahoře svítí, ale dolů nedosvítí“. Zcela nepochopitelné je však 
vyjádření Pavla Drahovzala, místopředsedu Svazu měst a obcí ČR, který mluví o závazných normách jako o 
idealistické představě projektantů.  

Svaz měst a obcí ČR 
V lednu 2016 se proto uskutečnilo jednání se zástupci SMO ČR. Toto jednání lze označit jako „píchnutí 

do vosího hnízda“. První a do jisté míry pochopitelná reakce, byla velmi negativní, neboť obce za nic nemohou – 
za všechno mohou nekvalitní dodavatelé, kteří by měli být zapsáni na černou listinu. Na závěr jednání připustili, 
že osvěta v této oblasti je potřebná.  

Moderní obec podpo řila  
Velmi zajímavým odrazem stávající situace v ČR zpracoval Ivan Ryšavý v Moderní obci. Nejenže se 

problematika kvality osvětlení průjezdních úseků silnic se dostala na titulní stranu ale v článku je jasně ukázáno 
jak se odpovědnost za kvalitu osvětlení průjezdních úseků silnic přehazuje jako horký brambor mezi vlastníkem 
silnic a vlastníkem veřejného osvětlení.  

Oblasti vzniku nekvalitního osv ětlení 
Abychom ze strany SRVO pomohli této situaci, definovali jsme 4 základní oblasti, v kterých je nutné si 

uvědomit a zasadit se o kvalitní osvětlení. Jsou to: 
• Projekční činnost – projektová dokumentace či jiný podklad pro modernizaci veřejného osvětlení musí 

respektovat zákonná ustanovení – jedná se především o závaznost norem pro osvětlení průjezdních úse-
ků silnic a doporučení těchto norem i pro místní komunikace. 

• Veřejné zakázky–největším a nezáviděníhodným úkolem zadavatele je zpracování zadávací dokumentace 
veřejné zakázky, která bude jednoznačně požadovat splnění cílů projekční činnosti. Není přípustné, aby 
jediným kritériem byla cena bez ohledu na splnění požadovaných kritérií 

• Realizační firmy – musí garantovat dodávku požadované kvality veřejného osvětlení a to i za cenu vylou-
čení z dalších zakázek v případě závažného profesionálního pochybení 

• Uvádění VO do provozu – jedná se o poslední ale z hlediska stavebního zákona o rozhodující oblast, kdy 
je možné prověřit kvalitu veřejného osvětlení. Uvádění stavby do provozu musí být proto podpořeno kont-
rolním měření osvětlenosti/jasu pozemní komunikace.  

Kongres SRVO k výro čí 25 let SRVO a 50. Technického seminá ře 
Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vám sdělil, že na  předsednictvu bylo schváleno rozší-

ření Kongresu SRVO k výročí 25 let SRVO a  50. Technického semináře na 2 denní akci, která podpoří osvěto-
vou činnost směrem k veřejné správě a navazuje je tak na již realizované pokusy v Jihlavě a Jablonci nad Nisou. 
Osvětě v oblasti osvětlování pozemních komunikací bude věnován první den (středa 19. 10. 2016) spojený 
s možností prezentace vašich produktů i vaší práce.  

Členská základna 
Od podzimního setkání v Dobrovízi jsme přivítali nové členy: OMS, spol. sr.o., AES Lichttechnik s.r.o., 

PK Sklenář s.r.o. 

Členskou základnu SRVO tvoří k 31. 4. 2016 celkem 80 společností, 22 fyzických osob a 7 čestných 
členů.  

Ing. Jiří Skála, předseda SRVO 
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Kongres SRVO k výro čí 25 let SRVO a k 50. technickému seminá ři  
 

Středa 19. 10. 2016 byla svědkem prezentace nové vize Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení, kte-
rá byla záměrně vtisknuta do názvu odborné konference, kterou SRVO zorganizovalo po jednání se zástupci 
Svazu měst a obcí ČR a začlenilo ji do programu Kongresu SRVO k výročí 50. Technického semináře. Novou vizí 
se stalo „Veřejné osvětlení – součást bezpečného dopravního prostoru“. Tato vize byla prezentována ústředním 
videem, které účastníkům konference prezentovalo účel veřejného osvětlení a to kvalitní osvětlení pozemních 
komunikací jako součást bezpečnosti silničního provozu. Této vize lze docílit pouze aktivní spoluprací se zástupci 
měst a obcí při zpracování strategických dokumentů definujících představu o způsobu osvětlení a nočním vzhledu 
obce. Předem definované a zastupitelstvem schválené informace o světelně technických a fyzických parametrech 
osvětlovací soustavy pro jednotlivé veřejné komunikace a prostory se stanou jednoznačným podkladem pro bu-
doucí modernizaci veřejného osvětlení, které se postupně promění do předem požadovaného vzhledu. 

Po zahájení Odborné konference z úst předsedy SRVO Ing. Jiřího Skály byli přivítání a krátké úvodní 
slovo přednesli významní hosté a to jmenovitě pplk. JUDr.Sabina Burdová – rada Služby dopravní policie, Ing. 
Jana Sedláčková – vedoucí odboru energetické účinnosti a úspor ministerstva průmyslu a obchodu, JUDr. Tomáš 
Koníček z odboru prevence kriminality, Bc. Roman Budský, MBA – dopravní expert z Týmu silniční bezpečnosti. 
Následovalo úvodní slovo generálního partnera pronesené Karlem Müllerem ze společnosti VYSTO Kobylí, s.r.o. 

Každá odborná konference má své partnery a nebylo tomu jinak ani v tomto případě. Záštitu poskytli mi-
nisterstvo vnitra, ministerstvo průmyslu a obchodu a jihomoravský kraj, generálním partnerem se stala společnost 
VYSTO Kobylí, s.r.o., úlohu hlavního partnera si rozdělili společnosti ELTODO, a.s., ELKOV elektro a.s., GE Ligh-
ting, Blachere-Illumination CZ s.r.o., LAMBERGA s.r.o., z pozice partnera podpořili Odbornou konferenci společ-
nosti Plošiny Rybáček s.r.o., Tým silniční bezpečnosti, Radeton s.r.o., ARTECHNIC - SCHRÉDER a.s., Merce-
des-Benz ČR s.r.o. konkrétně značka. FUSO, Gordic, spol. s r.o., HELLUX ELELTRA s.r.o., Itec-czech spol. s 
r.o., BON JOUR ILLUMINATION s.r.o., EKOLAMP s.r.o., KonnexTradeCZ,s.r.o., Sdružení komunálních služeb, 
Spolek veřejně prospěšných služeb, ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o., STATECH s.r.o. Individuální podporu 
získala Odborná konference od společnostíECO LED SOL s.r.o., SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., ČEZ Energetické 
služby, s.r.o.Mediálními partnery se staly časopisy Pro města a obce, Světlo, Obec a finance, Moderní obec a 
dále internetová televize Elektrika.CZ. V závěru byli představeni i zástupci společnosti GORDIC, jmenovitě Marek 
Sazima a Evžen Hrubý, kteří zajišťovali po celou dobu Kongresu SRVO zvukovou i promítací techniku. Nelze 
však opomenout ani tu skutečnost, že právě tito pánové stáli za tvorbou všech videovstupů, které povýšili atmo-
sféru Kongresu na profesionální úroveň. 

Veřejné osv ětlení – sou část bezpe čného dopravního prostoru.  
Odborná konference byla sestavena z pěti bloků, které společně vytvořily ucelený pohled na veřejné 

osvětlení, které je součástí každé obce. Nosným tématem prvního bloku byl „vliv kvality osvětlení pozemních 
komunikací na dopravní nehodovost“. Bc. Roman Budský, MBA seznámil přítomné s pohledem na následky do-
pravních nehod v ČR i ve světě se zdůrazněním třetinových následků dopravních nehod, které se stanou v noční 
době. Zároveň uvedl zahraniční výsledky potvrzující významnou roli osvětlení pozemní komunikace ve snižování 
dopravní nehodovosti. Druhou přednášející byla pplk. JUDr. Sabina Burdová,  která tuto závislost detailně pre-
zentovala v číslech z prostředí ČR.  

Druhý blok na téma „Zákony, normy, legislativa k osvětlování pozemních komunikací“ zahájila opět pplk.. 
JUDr. Sabina Burdová, která přítomným prezentovala základní požadavky na kvalitu osvětlení dopravního prosto-
ru. Zastoupila tak Ing. Marcelu Pavlovou, ředitelku stavebního řádku ministerstva pro místní rozvoj, která se 
z pracovních důvodů na poslední chvíli omluvila. Prezentace velice jednoduchou a názornou formou představila 
požadavky na kvalitu osvětlení dopravního prostoru vycházející ze zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), 
zákona č. 13/1997 Sb. (zákon o pozemních komunikacích) a prováděcí vyhlášky č.104/1997 Sb. Druhá přednáš-
ka tohoto bloku představila koncepční přístup ke zvyšování bezpečnosti chodců v Ostravě, s kterou seznámil 
posluchače Ing. Radim Gřes ze společnosti PTD Muchová, s.r.o.).  

Po polední přestávce, která byla využita i k prohlídce vystavených exponátů pro veřejné osvětlení a 
montážních plošin, které k veřejnému osvětlení patří, prezentoval Ing. Jiří Skála, předseda SRVO, požadavky a 
možnosti pasportu veřejného osvětlení. Prezentace názorně ukázala logickými úvahami možný postup definování 
rozsahu pasportu veřejného osvětlení, jejichž rozsah závisí na vytyčených cílech a použití ze strany obce. Na 
předchozí prezentaci navázali zástupci ministerstva vnitra – hasičského záchranného sboru ČR (pplk.Ing. Bohu-
slav Ježek, pplk. Ing. Zdeněk Červenka) a názorně ukázali, jak pasport veřejného osvětlení zachraňuje lidské 
životy v rámci složek integrovaného záchranného systému. Druhý blok uzavřel Ing. Jiří Skála, předseda SRVO 
prezentací na téma „Zodpovědnost za kvalitu osvětlení pozemních komunikací“, která seznámila účastníky se 
základními zodpovědnostmi na straně projektanta, obce, realizační společnosti, stavebního úřadu i provozovatele 
a zároveň i pohledem na kvalitu veřejného osvětlení všech zainteresovaných. V závěru prezentace navrhl možné 
řešení tohoto stavu ve zpracování koncepčních materiálů pro rozvoj veřejného osvětlení v obci. Jednoduchým 
způsobem tak předeslal třetí blok, který byl zaměřen na zvýšení bezpečnosti dopravního prostoru v noční obci. 
První přednášku v tomto bloku prezentoval Ing. Petr Žák Ph.D. z ČVUT FEL na téma „Koncepční přístup 
k modernizaci/rekonstrukci veřejného osvětlení“. Za základní vzkaz této prezentace můžeme pokládat. Za zá-
kladní vzkaz této prezentace lze považovat potřeba definování budoucího vzhledu veřejného osvětlení ze strany 
města a to pro všechny činnosti související s modernizací/rekonstrukcí veřejného osvětlení. Jen tak lze dosáh-
nout jednotného vzhledu nočního města. Tuto prezentaci dále rozšířil Ing. Jan Novotný, předseda pracovní skupi-
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ny LED svítidla (SRVO) a to o správnou volbu barvy světla pro každou komunikaci v obci – název prezentace měl 
název „Koncepce veřejného osvětlení z pohledu barvy světla“. 

Po přestávce se otevřel nejočekávanější blok a tím byly dotace pro veřejné osvětlení. V úvodu nás Ing. 
Jiří Skála, předseda SRVO, seznámil se stávající situací, kdy v rámci operačních programů zcela chybí samo-
statný titul cílený na rekonstrukci/modernizaci veřejného osvětlení. Jedinou možností prozatím zůstávají progra-
my, které financují veřejné osvětlení. Prvním takovým je program EFEKT v rámci ministerstva průmyslu a obcho-
du. S výhledem základních pravidel i předpokládaného objemu finančních prostředků na další roky nás seznámila 
Ing. Jana Sedláčková, vedoucí odboru energetické účinnosti a úspor. Druhým přenášejícím byl JUDr. Tomáš 
Koníček z ministerstva vnitra – odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality, který prezentoval možnosti 
dotací pro veřejné osvětlení v případě osvětlování míst s výskytem kriminality. 

Posledním blokem bylo téma „Smart Cities – rozvoj infrastruktury veřejného osvětlení“. V současné době 
je termín Smart Cities hodně skloňovaný avšak obsah tohoto termínu se bude naplňovat podle potřeb konkrétních 
měst a jejich vizí. Nicméně i zde lze počítat s finančními prostředky pro veřejné osvětlení jakožto nejrozšířenější 
městské infrastruktury, která je ideálním nosičem různých součástí budoucího Smart Cities. 

Druhý kongresový den se nesl v duchu slavnostním. Po zahájení z úst předsedy SRVO Ing. Jiřího Skály 
byli přivítání a krátké úvodní slovo přednesli významní hosté a to jmenovitě pplk. JUDr.Sabina Burdová – rada 
Služby dopravní policie, Prof. Ing. Sokanský Karel CSc. – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 
Ing. Jaroslav Mynář – prezident Spolku veřejně prospěšných služeb, Ing. Josef Matucha – asistent předsedy 
Sdružení komunálních služeb.  

Následovala část, která byla věnována prezentaci již výše jmenovaných partnerů, kterým patří velké po-
děkování za podporu této významné akce.  

Po polední přestávce, kterou účastníci Kongresu SRVO věnovali jak lahodnému obědu, tak i prohlídce 
vystavených exponátů, se zahájil vskutku slavností a dlouho očekávaný program, který se podařilo ve svých de-
tailech do poslední doby utajovat. Po úvodních slovech předsedy a místopředsedy SRVO byl pozván Ing. Stani-
slav Křivý – čestný člen SRVO a pamětník úplných začátků. Seznámil nás přehledně s historií, která se datuje do 
doby, kdy byli první průkopníci kvalitního osvětlení pozemních komunikací sdruženi v tématické skupiněč.12 
CIE/ČSVTS Veřejné osvětlení. Skupina vznikla v tehdejším Československu v roce 1961 z rozhodnutí prezidenta 
CIE – ČSR Ing. Švehly a předsedy ČSTV – sekce Osvětlování Ing. Netušila. Tematickou skupinu č.12 sestavoval 
Ing. Polan a prvním předsedou byl Ing. Běhal. Impulsem k vlastnímu vzniku SRVO bylo ukončení činnosti zmíně-
né tematické skupiny a snaha jejich členů o kontinuitu činnosti v této oblasti. Za datum vzniku je tedy možno po-
važovat 11. duben 1991, kdy byla společnost registrována na MV ČR podle § 10 Zákona č. 83/90 Sb O sdružo-
vání občanů. První ustavující valná hromada se uskutečnila v souvislosti se seminářem Veřejné osvětlení měst a 
obcí v Plzni 24. 4. 1991.  

Slovo bylo předáno dalšímu čestnému členu Ing. Františkovi Luxovi, dlouholetému tajemníkovi a mode-
rátorovi Technických seminářů SRVO. Postupně představil měnící se cíle SRVO v průběhu času – od setkání 
několika členů předávající se nabyté zkušenosti přes početnější Technické semináře až k tak významným akcím 
jako je právě Kongres SRVO. Takto významná akce jakou byl Kongres SRVO je místem, kam byli pozváni i bývalí 
členové SRVO. Prvním z nich byl Karel Hudl, který neodmyslitelně zastřešoval dokonalou technickou dokumenta-
ci veřejného osvětlení v Praze. V určitém čase zastupoval na pozici tajemníka Ing. Františka Luxu a tak v několika 
větách shrnul své poznatky o činnosti v SRVO. Několik dalších slov pronesla na obdobné téma i Ing. Věra Bursí-
ková – dlouholetá hospodářka SRVO, která v roce 2015 byla na pozici tajemníka. 

V následujících dvou krátkých prezentacích seznámil účastníky Ing. František Luxa s postupným vývo-
jem SRVO a to ze dvou pohledů. Prvním pohledem byl vývoj setkání konaných v rámci SRVO. Prvotně zvolený 
název „Setkání přátel veřejného osvětlení“ se postupně proměnil v Technické semináře SRVO. Akce pořádané 
SRVO se konaly vždy dvakrát ročně. Druhým pohledem byl pohled na Zpravodaj SRVO, respektive na jeho pro-
měny otiskující časem i technikou – od psacího stroje a ručně kreslené obrázky až po počítače a grafické mož-
nosti moderních SW. Zajímavý pohled na vývoj SRVO poskytla Ing. Věra Bursíková – dlouholetá hospodářka 
SRVO a to z pohledu vývoje hospodaření od založení účtu u České spořitelny až do roku 2015. 

Ve 14:30 hodin dostal slovo opět Ing. Jiří Skála, předseda SRVO, aby sdělil úvodní slova k nastávající 
slavnostní události, kterou bylo podpis memoranda mezi třemi spolky – Společností pro rozvoj veřejného osvětle-
ní, Sdružením komunálních služeb a Spolkem veřejně prospěšných služeb. Hlavním cílem vzájemné spolupráce 
bude vyvíjení společných aktivit majících za cíl zvyšování kvality osvětlení průjezdních úseků silnic v ČR a míst-
ních komunikací měst a obcí a to zejména v těchto oblastech: 

Zařazení zvýšení kvality osvětlení průjezdních úseků silnica místních komunikací měst a obcí do Akční-
ho plánu Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. 

Podpora při vyjednávání se zástupci veřejné a státní správy při definování zodpovědnosti za kvalitu 
osvětlení průjezdních úseků silnic a místních komunikací měst a obcí. 

Prosazování vzájemných komplexních řešení s přednostním využitím lokálních zdrojů při koncepčním 
řešení zvýšení kvality osvětlení průjezdních úseků silnic po dořešení zodpovědnosti za kvalitu osvětlení průjezd-
ních úseků silnic a místních komunikací měst a obcí. 

Podpora při vyhledávání národních případně evropských zdrojů pro financování zvýšení kvality osvětlení 
průjezdních úsecích silnic a místních komunikací měst a obcí.  
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Dosažení jednoznačného znění legislativních požadavků a závazných ustanovení jasně určujících zod-
povědnosti a kvalitativní ukazatele. 

Na závěr Kongresu SRVO k výročí 50. Technického semináře bylo připraveno předávání ocenění.  

První skupinou oceněných byli samozřejmě ti, kteří stáli na počátku činnosti současného SRVO.  Čestné 
uznání za dlouholetou práci při osvětlování měst a obcí získali Marie Muchová, Erno Košťál, Jindřich Havelka, 
Václav Šimon, Josef Nikl, Bernard Holý, Miloslav Lang, Ivan Duchoň, Eduard Kajfosz, Milan Benda, Ing. Jaroslav 
Kott, Jaroslav Pochman, Rostislav Horský, Rostislav Prax, Josef Dufek, Antonín Koblížek, Ing. Stanislav Křivý,  
Ing. Vladimír Dvořáček, Jiří Voráček, Ing. Věra Bursíková, Ing. František Luxa, Miroslav Tichý, Milan Ryšán, pan. 
Závada, Karel Muller, Prof. Ing. Sokanský Karel CSc., Prof. Ing. Jiří Habel DrSc. a Jaroslav Tůma. 

Po předání ocenění a společné fotografii se na pokyn moderátora Jiřího Vyviala spustilo video. I přes 
pečlivou přípravu moderátora se však na plátně objevilo video, o kterém moderátor neměl do poslední chvíle ani 
tušení.  Sál potemněl a na plátně se objevila ukázková jízda malého tříkolového vozidla Piaggio, kterou řídil sám 
moderátor. Bravurní jízdou předváděl stabilitu vozidla i jeho lehkost, když vlastní silou naklonil vozidlo na bok. 
Tento moment byl zásadní pro sdělení strůjců tohoto videa. Tři kola tohoto vozidla se postupně proměnila ve tři 
loga spolků, kteří před několika minutami podepsali slavnostně memorandum – byla to loga SRVO, SKS a SVPS. 
Současně s tímto vyobrazením si vzal slovo opět Ing. Jiří Skála, předseda SRVO, aby všechny přítomné seznámil 
se skutečností, že Jiří Vyvial byl jakýmsi pojítkem mezi sdruženími a zastáncem vzájemné spolupráce. Současně 
s těmito slovy předal Jiřímu Vyvialovi čestné uznání za příkladnou spolupráci při propojení již výše zmíněných 
spolků. 

Následovalo poděkování všem partnerům Kongresu SRVO, bez jejichž podpory by Kongres SRVO ne-
mohl být v takovém rozsahu pořádán. Prvním vyzvaným byl generální partner, společnost VYSTO KOBYLÍ s.r.o. 
Poděkování ve formě skleněné vázy převzal Karel Müller, ředitel společnosti. Dalšími vyzvanými byli hlavní part-
neři, kterými byly společnosti ELTODO, a.s.,Blachere-Illumination CZ s.r.o., LAMBERGA s.r.o., ELKOV elektro 
a.s. a GE Lighting. Po společné fotografii bylypozváni zástupci partnerů a to společnost Radeton s.r.o., HELLUX 
ELELTRA s.r.o.,Itec-czech spol. s r.o., EKOLAMP s.r.o., Plošiny Rybáček s.r.o., Tým silniční bezpečnosti,Gordic, 
ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o., Mercedes-Benz ČR s.r.o. konkrétně značka. FUSO, BON JOUR ILLUMI-
NATION s.r.o., ARTECHNIC - SCHRÉDER a.s.,KonnexTradeCZ,s.r.o. a STATECH s.r.o. Poděkování získali také 
mediální partneři Kongresu SRVO, kterými se staly periodika Světlo, Pro města a obce, Moderní obec, Obec a 
finance a internetový portál Elektrika TV. 

Po celou dobu Kongresu SRVO se jakýmsi podtextem a možná i budoucím sloganem budoucích Kon-
gresů neslo téma „Veřejné osvětlení – součást bezpečného dopravního prostoru“. Proto mezi oceněnými nemohli 
chybět dlouholetí členové SRVO, kteří se touto faktickou činností zabývají nebo podporují. První skupinou byli 
společnosti, které zajišťují správu a provoz veřejného osvětlení. Poděkování za dlouhodobé prosazování kvality 
osvětlení postupně získaly společnosti CITELUM a.s., ČEZ Energetické služby, s.r.o., E.ON Česká republika, 
ELTODO - CITELUM s.r.o., ELTODO Osvetlenie, s.r.o., Město Tachov, Město Uherské Hradiště, Městské služby 
Písek s.r.o., Městské služby Rousínov, Ostravské komunikace, a.s., OSVĚTLENÍ s.r.o., Osvětlení Týnec, k.s., 
Služby města Milevska, spol. s r.o., Služby města Pardubic, a.s., Správa veřejného statku m.Plzně, Statutární 
město České Budějovice, Technická správa města Žatec s.r.o., Technické sítě Brno, a.s., Technické služby Jab-
lonec nad Nisou s.r.o., Technické služby Lanškroun, s.r.o., Technické služby města Mostu a.s., Technické služby 
města Olomouce a.s., Technické služby města Přelouče, Technické služby Opava s.r.o., Technické služby Tábor, 
s.r.o., TS a.s. Frýdek-Místek a Štěpánský &Fišer  ELEKTROMONTÁŽE.  

Poděkování za dlouhodobý rozvoj a vývoj komponent pro veřejné osvětlení získaly společnosti AKTÉ, 
spol. s r.o., CTS Praha s.r.o., DNA CENTRAL EUROPE s.r.o., ELEKTROSVIT Svatobořice a.s., ELV PRODUKT 
a.s., ETNA s.r.o., HELLUX Elektra s.r.o., IZOL - PLASTIK s.r.o., Kooperativa V.O.D., METASPORT a.s., MODUS, 
spol. s.r.o., PECHLÁT s.r.o., Philips Česká republika, s.r.o., RADETON s.r.o. a VYSTO Kobylí, s.r.o. 

Organizátoři Kongresu SRVO vyzdvihli a ocenili i společnost EKOLAMP s.r.o. a to za trvalou propagaci 
zpětného odběru světelných zdrojů. 

Závěr slavnostního předávání ocenění patřilo také i zástupcům partnerských organizací, kterými jsou 
Sdružení komunálních služeb a Spolek veřejně prospěšných služeb. Upomínku na paměť 25. výročí  založení 
SRVO převzali Ing. Jaroslav Mynář – prezident Spolku veřejně prospěšných služeb a Ing. Josef Matucha – asis-
tent předsedy Sdružení komunálních služeb. 

Slavnostní den se blížil pomalu ke svému konci a tak se na plátně objevilo video, které pozvalo všechny 
účastníky na 51. Kongres SRVO, který se bude konat ve dnech 27. – 28. dubna 2017 ve Sport V hotelu 
v Hrotovicích.  

Dvoudenní Kongres SRVO k výročí 50. Technického semináře uzavřel Ing. Jiří Skála, předseda SRVO. 
Poté si převzal slovo Karel Müller - generální partner a pozval všechny přítomné na večerní společenskou akci 
s bohatou tabulí. Hudební produkci po celou dobu společenského večera zajišťovaly střídavě skupiny No problém 
a cimbálová muzika Primáš. Po setmění, kdy časové strojky odměřily čas 21:00, se přemístili přítomní účastníci 
na nádvoří vinařství a společně, pod taktovkou Antonína Peška ze společnosti Blachere-Illumination CZ s.r.o., odpo-

čítali odpálení slavnostního ohňostroje, který doplnil již tak důstojnou oslavu významného jubilea SRVO. Ve 22:00 
hodin byla na programu Barman show. Přítomní barmani udivovali svým artistickým uměním s lahví příjemného 
nápoje i lahodnými koktejly, které míchali po dobu celého dne. 

Páteční den byl věnován prohlídce vinařství. Postupně mohli přihlášení účastníci vidět a slyšet historii vi-
nařství U Kapličky včetně prohlídky zázemí včetně sklepních prostor. 
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Centrálny systém riadenia pre 
Miroslav Kojta, SLE Smart Lighting Engineering

Podľa internetovej platformy 
svetelného priemyslu, čo predstavuje takmer 27 miliárd eúr a
vyšplhajú až na 53 %. LED osvetlenie je budúcnos
né riešenie pre zvýšenie bezpečnosti a

Náklady na údržbu sú nižšie
klasických metal-halogénových, sodíkových alebo
systémov verejného osvetlenia. Počiato
ti závisí od viacerých faktorov. Jedným
a vlastnosťami.  

SLE je prvou platformou na svete zaoberajúca sa svetelnými riešeniami. Špecialistom z
rov ponúka priestor na vytváranie jedine
svietidlá Megin M a Semai.Výnimoč
a výbornými vlastnosťami, ale aj centrálne riadenie s
a zároveň zvyšujú bezpečnosť a funkč

Efektivitu dosahuje tento systém napríklad prostredníctvom pohybových senzorov. Ke
gistrujú pohyb, automaticky zvýšia intenzitu osvetlenia na prednastavenú úrove
V prípade, že pohyb doznie, svietidlá 
osvetlenia. Každé svietidlo môže byť
efektívne nastavenie stačia tri jednoduché kliknutia v
osvetlenia. Okrem pohybových senzorov je užito
hodiny.Tieto automatizačné opatrenia nastavujú osvetlenie pod
hodiny zabezpečujú, že riadiaci systém v
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ebírání upomínkových předmětů oceněnými osobami a organizacemi při příležitosti 25 let 

ODBORNÉ REFERÁTY Z AKCÍ SRVO V ROCE 2016 

systém riadenia pre osvetlenie verejných priestranstiev
Miroslav Kojta, SLE Smart Lighting Engineering 

internetovej platformy LED inside dosiahne v roku 2016 LED osvetlenie podiel až 36 % celkového 
o predstavuje takmer 27 miliárd eúr a podľa portálu Statista.com sa v roku 2019 

LED osvetlenie je budúcnosťou moderných miest a obcí, ktoré hľad
nosti a celkovej pohody obyvateľov aj návštevníkov. 

nižšie, zatiaľ čo kvalita osvetlenia rovnako ako životnosť zdrojov 
halogénových, sodíkových alebo ortuťových výbojkách, ktoré sa používajú vo vä

čiatočné vyššie náklady sa v dlhodobom meradle vždy vrátia. D
faktorov. Jedným z nich je miera efektivity celého systému, ktorá úzko súvisí s

SLE je prvou platformou na svete zaoberajúca sa svetelnými riešeniami. Špecialistom z
rov ponúka priestor na vytváranie jedinečných riešení aj pre verejné priestranstvá. Z portfólia

Semai.Výnimočnosťou SLE riešení nie sú len kvalitné svietidlá 
aj centrálne riadenie s unikátnymi funkciami, ktoré znižujú 
funkčnosť.  

Efektivitu dosahuje tento systém napríklad prostredníctvom pohybových senzorov. Ke
gistrujú pohyb, automaticky zvýšia intenzitu osvetlenia na prednastavenú úroveň (zvyčajne na m

prípade, že pohyb doznie, svietidlá sa, opäť automaticky, stlmia na bezpečnostnú hladinu 
osvetlenia. Každé svietidlo môže byť individuálne nastavené aj na tzv. krokové stmievanie. Na takéto energeticky 

ia tri jednoduché kliknutia v softvéri špeciálne vytvorenom pre centrálne riadenie SLE 
osvetlenia. Okrem pohybových senzorov je užitočný aj súmrakový senzor, senzor denného svetla a astronomické 

né opatrenia nastavujú osvetlenie podľa množstva prirodzeného svetla. Astronomické 
ujú, že riadiaci systém v mieste inštalácie zapne osvetlenie v čase západu slnka a

íležitosti 25 let SRVO 

osvetlenie verejných priestranstiev  

roku 2016 LED osvetlenie podiel až 36 % celkového 
a portálu Statista.com sa v roku 2019 čísla 

ľadajú ekonomicky výhod-

zdrojov je vyššia než pri 
výbojkách, ktoré sa používajú vo väčšine starých 

vrátia. Dĺžka návratnos-
á úzko súvisí s jeho výbavou 

SLE je prvou platformou na svete zaoberajúca sa svetelnými riešeniami. Špecialistom z mnohých odbo-
portfólia produktov používa 

 s moderným dizajnom 
unikátnymi funkciami, ktoré znižujú energetické náklady 

Efektivitu dosahuje tento systém napríklad prostredníctvom pohybových senzorov. Keď v priestore zare-
čajne na maximálny výkon). 

hladinu svetelného toku 
 individuálne nastavené aj na tzv. krokové stmievanie. Na takéto energeticky 

vytvorenom pre centrálne riadenie SLE 
ný aj súmrakový senzor, senzor denného svetla a astronomické 

a množstva prirodzeného svetla. Astronomické 
ase západu slnka a vypne v čase 
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východu slnka. Súmrakový senzor prispôsobuje intenzitu osvetlenia postupne v
vonku. Senzor denného osvetlenia nasta
využitiu energie.  

Najväčšou pridanou hodnotou SLE svetelného riešenia 
ternetové pripojenie počítača, tabletu alebo smartfónu
pečené pomocou bezdrôtových zariadení nainštalovaných na každom s
jú s riadiacou jednotkou osadenou v
toruje stav a výkon jednotlivých svietidiel aj celého systému
stave, a tak umožňuje promptné odstránenie
manuálne nastavenie svietidiel jednot

Celý systém možno pozorova
o aktuálnom stave svietidiel, ale ukladá informácie o
rebe energie a mnohé ďalšie.  

Náhľad na aplikáciu centráln

 

Náhľad na interaktívnu mapu:

 

Náhľad na informácie o jednotlivých svietidlách:
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Súmrakový senzor prispôsobuje intenzitu osvetlenia postupne v závislosti od ubúdajúceho svetla 
vonku. Senzor denného osvetlenia nastavuje množstvo umelého svetla tak, aby nedochádzalo k

hodnotou SLE svetelného riešenia je revolučné ovládanie svietidiel na dia
a, tabletu alebo smartfónu. Monitorovanie stavu svietidiel a celého systému je zabe

ené pomocou bezdrôtových zariadení nainštalovaných na každom svietidle, ktoré rádiofrekvenciou komunik
osadenou v hlavnom rozvádzači. Riadiaca jednota je ovládaná cez web aplikáciu, mon

výkon jednotlivých svietidiel aj celého systému. Systém posiela automatické notifikácie o
promptné odstránenie chýb a zabezpečenie opráv. Nový systém umož

manuálne nastavenie svietidiel jednotlivo aj skupinovo.  

Celý systém možno pozorovať prostredníctvom interaktívnej mapy. Mapa nielenže obsahuje údaje 
aktuálnom stave svietidiel, ale ukladá informácie o údržbe, výpadkoch energie a iných chybách, opravách, spo

entrálneho systému riadenia:  

ad na interaktívnu mapu: 

jednotlivých svietidlách: 

závislosti od ubúdajúceho svetla 
vuje množstvo umelého svetla tak, aby nedochádzalo k nadmernému 

né ovládanie svietidiel na diaľku cez in-
celého systému je zabez-

, ktoré rádiofrekvenciou komuniku-
cez web aplikáciu, moni-

. Systém posiela automatické notifikácie o aktuálnom 
. Nový systém umožňuje automatické aj 

 prostredníctvom interaktívnej mapy. Mapa nielenže obsahuje údaje 
iných chybách, opravách, spot-
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Centrálny systém riadenia sa v budúcnosti bude stále zdokona
ďalšie zariadenia. SLE pracuje na tom, aby bol
nielen z osvetleného priestoru. Navrhované funkcie by mali u
by monitorovali aktuálny počet voľných a
podmienky (stal by sa akousi pomocnou meteorologickou stanicou), environmentálne a
danej oblasti (stav kontajnerov, detektor požiaru, apod.), prípad
emisií vo vzduchu). Centrálny systém riadenia sa teda stane 
cií.  

Okrem vývoja dodatkových funkcií centrálneho riadenia osvetlenia spolo
lio svojich svetelných služieb, podpory marketingu a
a rozvoj je najunikátnejšou možnosť
živote znamená, že svietidlo bude vo všetkých oh
modernejšie technológie, úsporné inovácie, prispôsobite
poradenstvo aj pozáručný servis, platforma SLE poskytuje všestranne uspo
cií o aktuálnom dianí vo svete osvetlenia rovnako ako o
webovej stránke www.sleprojects.com

 

Koncepce ve řejného osv
Ing. Petr Žák, Ph.D, FEL ČVUT v Praze , Ing. Arch. Simona Švecová, FSv 

Úvod 
V dnešní době se při řešení problematiky ve

měst a obcí, setkat s určitou bezradností jak postupovat. V následujícím p
přístupů k řešení této problematiky. 
ženo, jak je chápána. Nejčastěji je p
středků a v různých reklamních kampaních, v rámci kterých je tato problematika velmi 
na vybraná témata. Například v minulosti takovým tématem bylo sv
getické a finanční úspory, dotace, LED osv
matika veřejného osvětlení redukována na energetickou náro
uvedená témata a pojmy nevystihují problematiku v celé ší
velmi zavádějí a nebezpečné jelikož odvádí pozornost od problematiky ve
ve svém důsledku vést nejen k neefektivnímu vynakládání finan
ale také ke zhoršení bezpečnosti dopravy. Vzhledem k cen
této oblasti buď dlouhodobý účinek, nebo vyžadují zna

Účelem veřejného osvětlení není dosažení co nejnižší spot
timalizace osvětlovací soustavy, zavád
účelem veřejného osvětlení je zajiště
činitelem, který utváří vzhled a atmosféru ve
obyvatel s prostředím, ve kterém žijí, i atraktivitu obce 
veň poměrně složitou, rozsáhlou a nákladnou technickou infrastrukturou, kterou netvo
né konstrukce, napájecí vedení a napájecí místa. Stav a kvalita ve
fyzických prvků a světelným prostředím, které vytvá
voz apod.) a s lidmi, jež podobu veřejného osv
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Centrálny systém riadenia sa v budúcnosti bude stále zdokonaľovať, priberať nové funkcie
alšie zariadenia. SLE pracuje na tom, aby bol akýmsi združeným systémom monitorovania rôznych informácií 

osvetleného priestoru. Navrhované funkcie by mali uľahčiť parkovanie (parkovacie senzory na svietidlách 
ľných a obsadených miest na parkovisku),  reálny stav premávky, poveternostné 

podmienky (stal by sa akousi pomocnou meteorologickou stanicou), environmentálne a
danej oblasti (stav kontajnerov, detektor požiaru, apod.), prípade by sa mohli pridať aj telemetrické funkcie (stav 

u). Centrálny systém riadenia sa teda stane veľmi praktickým strediskom komplexných inform

Okrem vývoja dodatkových funkcií centrálneho riadenia osvetlenia spoločnosť SLE stále rozšir
lio svojich svetelných služieb, podpory marketingu a predaja svojich partnerov. Zo služieb centra pre vývoj 

rozvoj je najunikátnejšou možnosťou spolupracovať na vývoji svietidiel navrhnutých na mieru, 
ude vo všetkých ohľadoch prispôsobené individuálnym potrebám zákazníka. Na

modernejšie technológie, úsporné inovácie, prispôsobiteľný dizajn, výpočet úspor, vizualizácie, predpredajné 
ný servis, platforma SLE poskytuje všestranne uspokojivé svetelné riešenia. Viac inform

aktuálnom dianí vo svete osvetlenia rovnako ako o prebiehajúcich projektoch spoloč
www.sleprojects.com. 

ejného osv ětlení  v praxi a jeho využití ze strany m
VUT v Praze , Ing. Arch. Simona Švecová, FSv Č

ešení problematiky veřejného osvětlení lze poměrně často, a to nejen u menších 
itou bezradností jak postupovat. V následujícím příspěvku je uveden jeden z možných 

 Kvalita veřejného osvětlení souvisí s tím, jak je na celou problematiku nahl
ji je představa o veřejném osvětlení utvářena prostřednictvím sd

zných reklamních kampaních, v rámci kterých je tato problematika velmi často redukována pouze 
íklad v minulosti takovým tématem bylo světelné znečištění. V dnešní dob

ní úspory, dotace, LED osvětlení, zelené technologie, apod. Pravděpodobn
tlení redukována na energetickou náročnost osvětlovací soustavy, resp. svítidel. Výše 

ystihují problematiku v celé šíři, ale pouze její omezenou část. Toto zjednodušení je 
né jelikož odvádí pozornost od problematiky veřejného osvětlení jako celku. To m

sledku vést nejen k neefektivnímu vynakládání finančních prostředků a degradaci ve
nosti dopravy. Vzhledem k ceně a životnosti veřejného osvětlení mají chybné kroky v 

inek, nebo vyžadují značné finanční prostředky na nápravu.

tlení není dosažení co nejnižší spotřeby elektrické energie, ani propracovaná o
tlovací soustavy, zavádění zelených technologií nebo sofistikovaných řídicích systém

tlení je zajištění bezpečnosti osob, dopravy a majetku. Vedle toho je ale také významným 
í vzhled a atmosféru veřejných prostorů v denní i noční době. Ovlivňuje identifikaci místních 

edím, ve kterém žijí, i atraktivitu obce či města z pohledu návštěvníků. Veř
 složitou, rozsáhlou a nákladnou technickou infrastrukturou, kterou netvoří jen svítidla, ale také no

né konstrukce, napájecí vedení a napájecí místa. Stav a kvalita veřejného osvětlení ale nesouvisí jen s kval
ředím, které vytváří, ale také s činnostmi (projektování, výstavba, údržba, pr
řejného osvětlení ovlivňují (obr. 1).  

 
ť nové funkcie a združovať 

itorovania rôznych informácií 
 parkovanie (parkovacie senzory na svietidlách 

obsadených miest na parkovisku),  reálny stav premávky, poveternostné 
podmienky (stal by sa akousi pomocnou meteorologickou stanicou), environmentálne a ekologické podmienky 

 aj telemetrické funkcie (stav 
ediskom komplexných informá-

ť SLE stále rozširuje portfó-
predaja svojich partnerov. Zo služieb centra pre vývoj 

 na vývoji svietidiel navrhnutých na mieru, čo v reálnom 
adoch prispôsobené individuálnym potrebám zákazníka. Naj-

et úspor, vizualizácie, predpredajné 
kojivé svetelné riešenia. Viac informá-

prebiehajúcich projektoch spoločnosti je dostupných na 

praxi a jeho využití ze strany m ěsta 
VUT v Praze , Ing. Arch. Simona Švecová, FSv ČVUT v Praze 

 

asto, a to nejen u menších 
vku je uveden jeden z možných 

tlení souvisí s tím, jak je na celou problematiku nahlí-
ednictvím sdělovacích pro-

zných reklamních kampaních, v rámci kterých je tato problematika velmi často redukována pouze 
ní. V dnešní době jsou to ener-

podobně nejčastěji je proble-
tlovací soustavy, resp. svítidel. Výše 

část. Toto zjednodušení je 
ětlení jako celku. To může 

 a degradaci veřejných prostorů, 
ětlení mají chybné kroky v 

edky na nápravu. 

eby elektrické energie, ani propracovaná op-
řídicích systémů. Primárním 

i osob, dopravy a majetku. Vedle toho je ale také významným 
. Ovlivňuje identifikaci místních 

. Veřejné osvětlení je záro-
ří jen svítidla, ale také nos-

tlení ale nesouvisí jen s kvalitou 
innostmi (projektování, výstavba, údržba, pro-
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Veřejné osvětlení se neustále vyvíjí po technické stránce, rozši
to, je třeba jej udržovat, aby si uchovalo svoji kvalitu a protože má ur
kontinuální dlouhodobý proces, kterého se ú
chovat stabilní kvalitativní úroveň a nestát se souborem nesourodých prvk
cepčně vytvořením určitého řádu a nastavením pravidel. Bez koncep
řešení, při které by veřejného osvětlení plnilo svoji primární funkci a sou
příjemné světelné prostředí, nerušilo svým vzhledem a m
vozní náklady.  

Koncepce ve řejného osv ětlení  
Koncepční přístup k veřejnému osv

mohla začít uvažovat, jak problematiku ve
stavu. V dalším kroku je stanovit co m
podobě města či obce. Následně je tř
a současně s tímto nastavit kvalitativní standardy prvk
myšlenkovou konstrukci o komplexním 
dokumentů pod označením Koncepce ve
kumenty:  

• Pasport veřejného osv
• Analýza současného stavu; 
• Základní plán osvě
• Plán obnovy a modernizace; 
• Standardy činností a prvk

Pasport ve řejného osv ětlení
soustavy veřejného osvětlení, jako jsou údaje o poloze a technických parametrech, identifika
stáří a stavu, případně záznamy o zm
aktuálním stavu veřejného osvětlení z pohledu struktury, stá
spotřeby elektrické energie, a z hlediska systému napájení a ovládání, geometrického uspo
technických parametrů. V případě dostupnosti informací m
pohledu dopravní nehodovosti a kriminality. 
technickou studií, která popisuje vzhled m
kého řešení tím, že pro jednotlivé veř
vací soustavy. Tento rámec má zajistit, aby veškeré zásahy do ve
bě nebo provozu, byly koordinované a v souladu s navrženou p
celého sídla. Plán obnovy  obsahuje, na základ
gram výměny jednotlivých prvků ve stávajícím kvalitativním standardu tak, aby nebyla p
životnost. Plán modernizace  obsahuje, na základ
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Obr. 1. Činitelé ovlivňující kvalitu veřejného osvětlení 

tlení se neustále vyvíjí po technické stránce, rozšiřuje se s tím, jak se rozr
eba jej udržovat, aby si uchovalo svoji kvalitu a protože má určitou životnost a je nutná jeho obnova. Je to 

terého se účastní řada lidí a subjektů. Pokud si v rámci tohoto procesu má z
ň a nestát se souborem nesourodých prvků, je třeba řešit ve

ádu a nastavením pravidel. Bez koncepčního přístupu se jen velmi obtížn
ětlení plnilo svoji primární funkci a současně bylo energeticky ú

edí, nerušilo svým vzhledem a mělo při požadované kvalitě odpovídající inves

  
řejnému osvětlení představuje několik nebytných kroků. Proto, aby m

ít uvažovat, jak problematiku veřejného osvětlení řešit, je třeba nejprve zjistit inform
stavu. V dalším kroku je stanovit co město či obec od veřejného osvětlení očekává a vytvoř

ě je třeba vytvořit harmonogram, kterým se bude řídit obnova ve
to nastavit kvalitativní standardy prvků a činností, spojených s veřejným osv

myšlenkovou konstrukci o komplexním řešení problematiky veřejného osvětlení je možné promítnout do souboru 
ením Koncepce veřejného osvětlení, jejíž součástí by měly být minimáln

ejného osvětlení; 
asného stavu;  

Základní plán osvětlení; 
Plán obnovy a modernizace;  

inností a prvků veřejného osvětlení. 

ětlení  je evidencí, která obsahuje informace o jednotlivých prvcích osv
tlení, jako jsou údaje o poloze a technických parametrech, identifika

 záznamy o změnách. Analýza sou časného stavu  slouží k vytvoření ucelené p
tlení z pohledu struktury, stáří a stavu jednotlivých prvků

eby elektrické energie, a z hlediska systému napájení a ovládání, geometrického uspo
ě dostupnosti informací může být součástí analýzy také ur

pohledu dopravní nehodovosti a kriminality. Základní plán osv ětlení  je architektonicko-urbanistickou a sv
technickou studií, která popisuje vzhled města či obce ve večerních a nočních hodinách. Vytvá

ešení tím, že pro jednotlivé veřejné komunikace, prostory i objekty stanovuje parametry osv
vací soustavy. Tento rámec má zajistit, aby veškeré zásahy do veřejného osvětlení při jeho obnov

 nebo provozu, byly koordinované a v souladu s navrženou představou o nočním vzhledu ve
obsahuje, na základě informací o současném stavu veřejného osv

 ve stávajícím kvalitativním standardu tak, aby nebyla př
obsahuje, na základě návrhu nové osvětlovací soustavy, která v sob

 

uje se s tím, jak se rozrůstá obec či měs-
itou životnost a je nutná jeho obnova. Je to 
. Pokud si v rámci tohoto procesu má za-

řešit veřejné osvětlení kon-
ístupu se jen velmi obtížně hledá 
 bylo energeticky účinné, vytvářelo 

 odpovídající investiční i pro-

ů. Proto, aby město či obec 
eba nejprve zjistit informace o současném 

ekává a vytvořit si představu o noční 
ídit obnova veřejného osvětlení 

ejným osvětlením. Uvedenou 
tlení je možné promítnout do souboru 

ly být minimálně následující do-

í, která obsahuje informace o jednotlivých prvcích osvětlovací 
tlení, jako jsou údaje o poloze a technických parametrech, identifikační údaje, údaje o 

ření ucelené představy o 
í a stavu jednotlivých prvků, z pohledů nákladů a 

eby elektrické energie, a z hlediska systému napájení a ovládání, geometrického uspořádání a světelně 
ástí analýzy také určení kritických míst z 

urbanistickou a světelně 
ních hodinách. Vytváří rámec technic-

ejné komunikace, prostory i objekty stanovuje parametry osvětlení i osvětlo-
i jeho obnově, rozvoji, údrž-

ním vzhledu veřejných prostorů i 
ejného osvětlení, harmono-

 ve stávajícím kvalitativním standardu tak, aby nebyla překročená jejich fyzická 
tlovací soustavy, která v sobě obsahuje 
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inovativní prvky a řešení, harmonogram modernizace osvětlovací soustavy, která přinese vyšší kvalitu a/nebo 
úspory nákladů na provoz veřejného osvětlení. Plán obnovy a modernizace je nástrojem pro účinné vynakládání 
investičních prostředků do veřejného osvětlení. Standardy výrobk ů jsou dokumentem, který obsahuje jedno-
značné stanovení konkrétních výrobků pro obnovu a modernizaci veřejného osvětlení, aby nedocházelo k nekont-
rolované typové různorodosti prvků. Standardy činností  obsahují postupy a popisy činností spojené s veřejným 
osvětlením (projektování, realizace, správa, údržba apod.), aby bylo zajištěno jejich vymezení, stanoveny vstupy, 
výstupy a kvalitativní požadavky tak, aby bylo možné tyto činnosti snadno kontrolovat a zadávat. Další část pří-
spěvku se podrobněji věnuje osvětlení z pohledu architektonicko-urbanistického a jeho úloze v Základním plánu 
osvětlení.  

Světlo – nástroj tvorby urbánních prostor ů 
Každé sídlo má svůj svébytný charakter a svoji prostorovou skladbu, jež ovlivňují pohyb a pobyt místních 

obyvatel i návštěvníků sídla. Dle Christiana Norberta Schulze musí být struktura místa popsána v kategoriích 
„krajina“ a „sídlo“ a analyzována pomocí kategorií „prostoru“ a „charakteru“. Zatímco „prostor“ označuje trojroz-
měrnou organizaci prvků, které místo vytvářejí, „charakter“ označuje celkovou atmosféru, která je vlastností kaž-
dého místa [1]. 

Každé sídlo prošlo od doby raného středověku dlouhým a složitým vývojem. Jejich urbanistická podstata 
byla během několika staletí mnohokrát přetvořena a změněna. Přesto vždy znovu navázala na předchozí urbanis-
tické rozvržení, které se prolíná s historickým rámcem a je více či méně skloubeno do harmonického celku [2]. 
Kvalita veřejných prostorů se odjakživa podílí na kvalitě života ve městech a obcích, protože kvalita sídla je o 
vztazích v něm. A vzhledem k tomu, že veřejné prostory lidé užívají i v nočních hodinách, je veřejné osvětlení 
hlavním zdrojem světla umožňujícím jejich vnímání a základním nástrojem pro tvorbu veřejných prostorů. Veřejné 
osvětlení ovlivňuje vzhled a charakter veřejných prostorů svými světelně technickými i fyzickými parametry.  

Skladba veřejných prostranství a prostorů v jednotlivých sídlech zpravidla tvoří ucelený systémem na 
sebe navazujících a vzájemně provázaných veřejně přístupných míst, které mají různý charakter především v 
závislosti na historickém vývoji území, pohybu chodců, umístění vybavenosti sídla, funkční náplni jednotlivých 
prostorů apod. Tento systém je vhodné zachovat i ve večerních a nočních hodinách právě prostřednictvím ven-
kovního osvětlení. Vhodnou volbou charakteru veřejného osvětlení, vzhledu osvětlovací soustavy a návrhem 
architekturního osvětlení je možné do jisté míry nahradit denní osvětlení a podpořit vnímání veřejných prostorů 
požadovaným způsobem.  

Světlo je významným emočním nástrojem při tvorbě prostředí. Architekti se snaží v sídlech vytvářet ta-
kové urbánní prostory, které budou sloužit obyvatelům i návštěvníkům daného území v závislosti na charakteru 
prostoru. Nástrojem, jakým je světlo, je možné ovlivnit nejen atmosféru místa, koncentraci osob, pohyb a orientaci 
uživatelů, ale také nálady a pocity obyvatel. Při koncepčním přístupu k veřejnému osvětlení je proto nezbytná 
spolupráce architekta, který navrhuje noční vzhled veřejných prostorů a světelného technika, který navrhuje, jak 
tuto představu realizovat.  

Základní plán osv ětlení 
Základní plán osvětlení je zde chápán jako architektonicko-urbanistická a světelně technická studie, kte-

rá popisuje podobu města či obce v nočních hodinách. Pracuje se světlem a osvětlením nejen z pohledu poža-
davků na bezpečnost osob, dopravy a majetku, ale z hlediska vzhledu a atmosféry veřejných prostorů i omezení 
rušivých vlivů osvětlení. V architektonicko-urbanistické části je navržen noční vzhled města a jeho charakteristic-
kých části ve světelně technické části je tato představa transformována do technických parametrů, kterými je 
popsáno osvětlení a osvětlovací soustava. Proto, aby byla dlouhodobě zachována aktuálnost tohoto dokumentu, 
je vhodné při návrhu používat parametry, které nejsou závislé na vývoji techniky. V rámci Základního plánu osvět-
lení je také vhodné volit různý stupeň volnosti těchto parametrů, s ohledem na to, zda jde o standardní veřejný 
prostor, kdy se při obnově veřejného osvětlení nepředpokládá účast architekta nebo zda jde o významné veřejné 
prostory (náměstí, historické centrum, pěší zóny, apod.), kde lze při řešení jejich obnovy předpokládat účast ar-
chitekta. V takovém případě je vhodné nechat pravidla volnější a nebránit možnosti vzniku originálních řešení. 

Architektonicko-urbanistická část 
Soustava venkovního osvětlení ovlivňuje vnímání veřejného prostoru jak svými světelně technickými pa-

rametry, tak fyzickými vlastnostmi. V případě světelně technických parametrů je důležité množství světla, skladba 
světla a barevné, resp. spektrální vlastnosti světla [3]. Množstvím světla se rozumí velikost jasu nebo osvětlenosti 
na plochách tvořící veřejný prostor. Tímto parametrem je možné ovlivnit hierarchizaci prostorů v nočních hodi-
nách a zdůraznit význam jádrových území, popř. prostorových nebo funkčních dominant.  

Zásadním světelně technickým parametrem pro práci s veřejným prostorem z pohledu architektonicko-
urbanistického je skladba světla. Umělé světlo veřejného a architekturního osvětlení, které zprostředkovává vizu-
ální informace v noční době, určuje viditelnost a prostorový vjem veřejných prostorů. Je možné určit, co bude 
vidět, co nebude, a jak bude daný prostor vnímán, zda bude osvětlen celý prostor, nebo pouze jeho část. Na obr. 
2 a 3 je znázorněn rozdíl mezi celkovým a dílčím osvětlením prostoru. U prostoru na obr. 2 jsou osvětleny hori-
zontální i vertikální roviny, prostor má ucelenou formu, člověk má možnost vnímat celkové vymezení prostoru. 
Navíc rozdílný povrchový jas jednotlivých objektů umožňuje identifikovat jejich významnost. Oproti tomu u prosto-
ru na obr. 3 uživatel jen obtížně dokáže rozeznat, o jaký prostor se jedná, kde a čím je vymezen a celková orien-
tace v místě je ztížena. 
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Obr. 2. Skladba osv

Barva světla významně ovliv
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Naopak studené barvy navozují zvýšenou pozornost uživatel
nástrojem pro zvýraznění určitého místa, 
řejného prostoru. Nevhodnou volbou barevného tónu sv
živelnost ve večerních hodinách. 

Obr. 3. Skladba osv
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Obr. 4. Nevhodné umístění světelného místa v pohledové ose na kulturní dominantu území (Ho

Každý veřejný prostor má své limity týkající 
lového řešení světelných míst. Zárove
území a jednotlivé charaktery veřejných prostor
osách, nezasahovala do vizuálních a prostorových vazeb, nestínila a nevytvá
vhodného umístění světelného místa je znázorn
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. Teplé barvy obecně navozují pocit klidu, 
tepla a bezpečí rodinného krbu. 

edí a jejich aktivitu. Barva světla je zároveň 
ásti prostoru nebo objektu, pro odlišení charakteru nebo provozu ve-

it (docílení ztráty) ducha místa a jeho 

 

telných míst, které spoluvytváří 
rostoru. Samotný vzhled 

 

telného místa v pohledové ose na kulturní dominantu území (Hořice na Šumavě, ČR). 

ěřítka a barevného i materiá-
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Světeln ě technická část  
Světelně technická 

část Základní plánu osvětlení 
řeší parametry osvětlení veřej-
ných prostorů z pohledu  bez-
pečnosti osob, dopravy a majet-
ku. Na základě provozních 
charakteristik jsou pozemní 
komunikace a veřejné prostory 
zařazeny do tříd osvětlení. 
Vzhledem k tomu, že veřejné 
osvětlení může svým provozem 
rušit okolní prostředí, je třeba 
veřejné prostory podle citlivosti 
vůči umělému světlu, zatřídit do 
zón životního prostředí.  

Na závěr jsou jednotli-
vým veřejným komunikacím, 
prostorům i objektům přiřazeny 
parametry osvětlení jak z po-
hledu architektonicko-
urbanistického, tak z pohledu 
dopravní bezpečnosti, provoz-
ních charakteristik i omezení 
rušivých účinků veřejného 
osvětlení. Tyto informace jsou 
pak pokladem pro zpracovávání 
dílčích projektových dokumen-
tací pro obnovu a rozvoj veřej-
ného a architekturního osvětle-
ní. Přiklad mapového výstupu 
Základního plánu osvětlení je 
uveden na obr. 5. 

 

 

Obr. 5 Mapový výstup se sv
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nosti chodce na přechodu a v jeho blízkém okolí a zároveň aby nedošlo k nadměrnému oslnění řidičů. Dobré 
viditelnosti chodců na přechodech v době snížené viditelnost ve večerních, nočních a časných ranních hodinách 
je možno dosáhnout jednak dobře navrženou celkovou osvětlovací soustavou s tzv. negativním kontrastem, jed-
nak místním přisvětlením s tzv. pozitivním kontrastem při využití speciálních svítidel. 

Zatřídění pozemních komunikací do tříd osvětlení a požadavky na osvětlení pro jednotlivé třídy osvětlení 
jsou řešeny v ČSN CEN/TR 13201-1 a ČSN EN 13201-2. Hlavní zásady osvětlování pozemních komunikací jsou 
řešeny v TKP 15 (Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací, 02/2015), metodika a požadavky na při-
světlování přechodů jsou řešeny v Příloze č. 1 TKP 15. 

 

Okolnosti návrhu osv ětlení p řechod ů pro chodce 
Před rozhodnutím o přisvětlení konkrétního přechodu pro chodce je nutno zvážit mnoho okolností 

a souvislostí, zejména pokud se jedná o stávající přechod. Jedná se např. o: 
• zatřídění příslušné pozemní komunikace do třídy osvětlení 
• zjištění existence a stavu stávající osvětlovací soustavy a dodržení požadavku na osvětlení dle 

zatřídění pozemní komunikace do třídy osvětlení 
• ověření barvy světla stávající osvětlovací soustavy 
• ověření, zda stávající osvětlovací soustava je či není stmívána či jinak regulována 
• ověření, zda příslušný přechod pro chodce splňuje všechny požadavky z hlediska své kon-

strukce a umístění 
• posouzení dopravní nebezpečnosti a nehodovosti na příslušném přechodu pro chodce a v jeho 

okolí 
• výskyt jiných přechodů pro chodce na dotčené komunikaci či v okolí, jejich vzdálenost od do-

tčeného přechodu a způsob jejich osvětlení 
• umístění zařízení SSZ u přechodu pro chodce 
• ověření plánovaných staveb, stavebních úprav a záměrů v dotčené lokalitě souvisejících 

s pozemní komunikací a dopravou na ní 
• místní podmínky a možnost umístění světelných míst 
• možnost napojení nových světelných míst 

Další podmínky návrhu a požadavky na správné osvětlení přechodů pro chodce jsou uvedeny 
v Příloze č. 1 TKP 15. Návrh osvětlení přechodu pro chodce musí být proveden kvalifikovaným odborníkem. Sa-
motné osvětlování přechodů pro chodce, podmínky osvětlování a požadavky apod. již byly předmětem mnoha 
příspěvků, proto tato problematika nebude dále v tomto článku řešena. 

 

Koncepce zvýšení bezpe čnosti p řechod ů pro chodce v Ostrav ě 
Správce veřejného osvětlení v Ostravě, Ostravské komunikace, a.s., se v rámci své činnosti mj. vyjadřu-

je ke všem projektovým dokumentacím veřejného osvětlení a jeho úprav. V poslední době se čím dál častěji za-
čaly objevovat požadavky jednotlivých městských obvodů, PČR, občanů atd. na doplnění osvětlení přechodů, 
součástí projektů dopravních staveb, staveb veřejného osvětlení a jeho rekonstrukcí se staly projekty osvětlení 
přechodů atd. Jelikož se v Ostravě nachází velké množství přechodů pro chodce (celkový počet přechodů na 
silnicích I., II. III. třídy a místních komunikacích v roce 2011 přesáhl 1100 ks), vyvstal požadavek na zpracování 
dokumentu, který by koncepčně řešil osvětlování přechodů pro chodce a stanovil jednotná pravidla pro investory, 
správce a projektanty. 

Z výše uvedených důvodů bylo Ostravskými komunikacemi, a.s. zadáno zpracování „Koncepce zvýšení 
bezpečnosti přechodů pro chodce v Ostravě místním nasvětlením“. Tato koncepce byla schválena radou města 
Ostravy jako prováděcí předpis „Generelu veřejného osvětlení statutárního města Ostravy“ v roce 2014. 

Tento dokument (dále „koncepce“) obsahuje tři části: 
• analytickou část 
• metodickou část 
• přílohovou část 

Podkladem pro zpracování koncepce byly podklady o stávajících přechodech, jejich umístění, osvětlení, 
bezpečnosti a dopravní nehodovosti, umístění SSZ, požadavky odboru dopravy Magistrátu města Ostravy, Do-
pravně inženýrské kanceláře Ostravských komunikací, a.s., PČR a městských obvodů na osvětlení přechodů a 
přehled všech nerealizovaných projektových dokumentací zahrnujících osvětlení přechodů. 

Výsledkem je souhrn požadavků, jak přechody pro chodce osvětlovat, jaké náležitosti musí obsahovat 
projektová dokumentace a jak osvětlení přechodů pro chodce vyhodnocovat. Hlavním přínosem koncepce je však 
výběr přechodů pro chodce doporučených k nasvětlení, stanovení postupu pro objektivní sestavení plánu realiza-
cí staveb nasvětlení přechodů a dále rozčlenění přechodů pro chodce podle míry nebezpečí pro chodce a návrh 
termínů realizací staveb dle zmíněných priorit včetně odhadu finanční náročnosti. Při sestavování seznamu pře-
chodů doporučených k nasvětlení a jejich rozčlenění do jednotlivých staveb bylo zohledněno to, aby na souvis-
lých komunikacích nebyl řešen pouze jeden přechod, ale všechny přechody v souvislém úseku dané komunikace.  
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Osvětlení p řechodů pro chodce na hlavní t
 

Jedna z prvních komunikací, na které bylo osv
Hlavní třída v Ostravě, městském obvodu Poruba.

Jedná se o frekventovanou komunikaci v
zelení s chodníky pro pěší a cyklostezkou a s
řešila návrh osvětlení všech přechod
v křižovatce s ul. Porubskou – celkem 32 ks p

Kromě technického řešení osv
situována v památkové zóně Ostrava 
proveden nejen s ohledem na technické vlastnosti, nýbrž musel být i v
státní památkové péče. 

Hlavní technické parametry osv ě

 

Zatřídění Hlavní třídy do třídy osv

Základní požadavky na osvě
• udržovaná průměrná svislá osv
• udržovaná průměrná svislá osv
• celková rovnoměrnost svislé 
•  

* Pozn.: v doplňkovém prostoru se vyhodnocuje pouze tehdy, jedná

Popis: 

Počet osvětlovaných přechod

Počet světelných míst celkový: 34

Instalovaný příkon nové osvě

Spotřeba el. energie: cca 23526

Stávající světelné zdroje: vysokotlaké sodíkové výbojky (cca 2000

Zdroje svítidel pro nasvětlení p

Závěsná výška svítidel: 6 m

Délky výložníků: 1,5 m až 2

V rámci zpracování PD stavby byly provedeny kompletní sv
přechodů pro chodce a na základě výpo
přechodů, délky výložníků a potřebné sv

Po realizaci stavby byly na ur
telně technickým měřením a ve všech p

 

Ukázka realizace osv ětlovací soustav
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 pro chodce na hlavní t řídě v Ostrav ě – Porub ě 

Jedna z prvních komunikací, na které bylo osvětlení přechodů řešeno koncepčně
stském obvodu Poruba. 

Jedná se o frekventovanou komunikaci v centru Poruby se směrově rozděleným provozem se st
ší a cyklostezkou a s četným výskytem přechodů pro chodce. Projektová dokumentace 

řechodů pro chodce v celém úseku komunikace včetně p
celkem 32 ks přechodů pro chodce. 

ešení osvětlení přechodů musel být zohledněn fakt, že celá dot
 Ostrava – Poruba. Návrh světelných míst, tj. stožárů, výložník

ohledem na technické vlastnosti, nýbrž musel být i v souladu s požadavky p

Hlavní technické parametry osv ětlovací soustavy:  

řídy osvětlení dle přílohy Generelu VO SMO – ME3c. 

Základní požadavky na osvětlení přechodů dle Přílohy č. 1 TKP 15: 
ěrná svislá osvětlenost - základní prostor 75 lx až 200 lx
ěrná svislá osvětlenost - doplňkový prostor 50 lx až 200 
ěrnost svislé udržované osvětlenosti v jednotlivých prostorech: 0,4*

kovém prostoru se vyhodnocuje pouze tehdy, jedná-li se o prodloužený dopl

echodů: 32 ks 

telných míst celkový: 34 ks 

n nové osvětlovací soustavy: 5,7 kW 

eba el. energie: cca 23526 kWh/rok 

telné zdroje: vysokotlaké sodíkové výbojky (cca 2000 K) 

ětlení přechodů: LED (cool white, 5700 K) 

m 

m až 2 m 

rámci zpracování PD stavby byly provedeny kompletní světelně tech. výpočty pro každý z
ě výpočtů byly stanoveny pro každý přechod vhodné vzdálenosti stožár

ebné světelné toky svítidel. 

Po realizaci stavby byly na určených přechodech navržené parametry osvětlení p
ením a ve všech případech bylo potvrzeno dodržení navržených parametr

tlovací soustav y 

 
echod Hlavní třída – směr ul. 17. listopadu, pohled z pozice řidiče ve dne)

ešeno koncepčně v celém rozsahu, je 

leným provozem se středovou 
 pro chodce. Projektová dokumentace 

ě přechodů pro chodce 

n fakt, že celá dotčená komunikace je 
, výložníků a svítidel, musel být 
požadavky příslušného orgánu 

lx 
 lx 

jednotlivých prostorech: 0,4* 

li se o prodloužený doplňkový prostor 

čty pro každý z řešených 
echod vhodné vzdálenosti stožárů od 

tlení přechodů ověřeny svě-
ípadech bylo potvrzeno dodržení navržených parametrů osvětlení. 
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Posvi ťme si na cestu k
Jiří Stich, Czech Smart City Cluster, z.s.

 
 Chodíme městem, a co

níkem a nevnímají okolí. Nebo turisty, kte
kdy byly postaveny a kdo byl jejich architekt. Automobily, které popojížd
jsou tím nervóznější, čím pomaleji jedou. Všude
cí místo k zaparkování. Většina z nás zná ulice jen do výše našich o
máme ostatní lidi. Vše, co je nad našimi hlavami, nám bývá utajeno. Zastavme se tedy na chvíli a pozdvihn
oči. Co vidíme? Nebe nad hlavou, zajímavé fasády a štíty budov

 Co vlastně víme o ve
jich vzoru převzala tento výdobytek i velká m
Osvětlení zprvu zajišťovaly hořící pochodn
olejové lampy, jejichž pozdější zdokonalenou podobou byly argandské lampy. V dob
19. století bylo zaváděno plynové osv
zřízeno plynové veřejné osvětlení v roce 1846. Plynové lampy se obvykle spoušt
hem lampáře s dlouhou tyčí, který več
kové lampy, se plynárenská lobby nevzdávala. V roce 1882 plynárna v Hannoveru p
ských a vodárenských odborníků instalovala nové Siemensovy regenerativní ho
města již bylo instalováno osm Křižíkových obloukovek. Podle soudobého tisku dopadlo srovnání pro obloukové 
lampy dobře.Používaly se také lihové lampy, nap
výstavba veřejného osvětlení lihovými lampami. Po roce 1920 bylo post

A právě Křižík zanechal nesmazatelnou stopu ve vývoji ve
Nikolajevič Jabločkov vynalezl a František K
čovalo plynové. Takzvaná Jabločkovova neboli ruská sví
Jabločkov předvedl na Světové výstav
Paříži byla založena zvláštní společnost Societégénerale
zu Jabločkova a elektrickým osvětlením osv
Septembre byla pro srovnání osvětlena plynem. Vyhodnocení ekonomie provozu ukázalo, že elektric
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– směr ul. 17. listopadu, pohled v noci, chodec u přechodu z pohledu 

 
echody Hlavní třída – směr ul. 17. listopadu, pohled v noci z pozice chodce)

Ostravské komunikace, a.s., Koncepce zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce v Ostravě místním nasv
Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací, Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, Kapitola 

tlení pozemních komunikací, 2015 

me si na cestu k  inovativním m ěstům 
í Stich, Czech Smart City Cluster, z.s. 

stem, a co vnímáme? Chodce, kteří spěchají, s mobilem u ucha se prodírají cho
níkem a nevnímají okolí. Nebo turisty, kteří obdivují neznámé budovy a snaží se zjistit, jak se ty budovy j
kdy byly postaveny a kdo byl jejich architekt. Automobily, které popojíždějí v dopravních zácpách a jejich 

jedou. Všude hluk a zápach výfukových zplodin. Vidíme 
nás zná ulice jen do výše našich očí. Vnímáme dlažbu, vnímáme výlohy, vn

máme ostatní lidi. Vše, co je nad našimi hlavami, nám bývá utajeno. Zastavme se tedy na chvíli a pozdvihn
i. Co vidíme? Nebe nad hlavou, zajímavé fasády a štíty budov. A sloupy veřejného osvětlení. 

 víme o veřejném osvětlení? Veřejné osvětlení měla již mnohá antická m
evzala tento výdobytek i velká města islámského středověku a později též ně

ící pochodně, pravidelně rozžíhané ohně v železných klecích a na pánvích nebo 
jší zdokonalenou podobou byly argandské lampy. V době rozvoje moderních m

no plynové osvětlení, zpravidla na sloupech. Například v Brně byla postavena plynárna a 
tlení v roce 1846. Plynové lampy se obvykle spouštěly (rozsvě

í, který večer i ráno obcházel město. Ani v době, kdy již byly do ulic z
kové lampy, se plynárenská lobby nevzdávala. V roce 1882 plynárna v Hannoveru při příležitosti sjezdu plynáre

ů instalovala nové Siemensovy regenerativní hořáky v Palmgarten. V jiné 
řižíkových obloukovek. Podle soudobého tisku dopadlo srovnání pro obloukové 

e.Používaly se také lihové lampy, například v západočeském městě Plasy byla roku 1906 zahájena 
tlení lihovými lampami. Po roce 1920 bylo postupně nahrazováno elektrickým.

ižík zanechal nesmazatelnou stopu ve vývoji veřejného osvětlení. Poté, co ruský v
kov vynalezl a František Křižík zdokonalil obloukovou lampu, elektrické osv

čkovova neboli ruská svíčka, měla udělen patent roku 1876, v roce 1878 ji 
tové výstavě v Paříži a Křižík si svou první inovaci nechal patentovat roku 1878.V 

čnost Societégéneraled´Electricité, ProcédesJablochkoff k zužitkování vynál
ětlením osvětlila pařížskou avenue de l'Opera, zatímco rovnob
ětlena plynem. Vyhodnocení ekonomie provozu ukázalo, že elektric

pohledu řidiče) 

 

pozice chodce) 

 místním nasvětlením, 2011 
Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací, Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, Kapitola 

mobilem u ucha se prodírají chod-
í obdivují neznámé budovy a snaží se zjistit, jak se ty budovy jmenují, 

dopravních zácpách a jejich řidiči 
hluk a zápach výfukových zplodin. Vidíme řidiče, zoufale hledají-

í. Vnímáme dlažbu, vnímáme výlohy, vní-
máme ostatní lidi. Vše, co je nad našimi hlavami, nám bývá utajeno. Zastavme se tedy na chvíli a pozdvihněme 

ětlení.  

la již mnohá antická města. Po je-
ji též některá evropská města. 

 v železných klecích a na pánvích nebo 
 rozvoje moderních měst v 

 byla postavena plynárna a 
ly (rozsvěcely) a zhášely zása-

, kdy již byly do ulic zaváděny oblou-
říležitosti sjezdu plynáren-

áky v Palmgarten. V jiné části 
ižíkových obloukovek. Podle soudobého tisku dopadlo srovnání pro obloukové 

 Plasy byla roku 1906 zahájena 
 nahrazováno elektrickým. 

tlení. Poté, co ruský vědec Pavel 
ižík zdokonalil obloukovou lampu, elektrické osvětlení rychle vytla-

len patent roku 1876, v roce 1878 ji 
ižík si svou první inovaci nechal patentovat roku 1878.V 

d´Electricité, ProcédesJablochkoff k zužitkování vynále-
ížskou avenue de l'Opera, zatímco rovnoběžná Ruedu 4. 

tlena plynem. Vyhodnocení ekonomie provozu ukázalo, že elektrické osvětlení 
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bylo asi 6× dražší než osvětlení plynové. V roce 1882 dostal Křižík na Mezinárodní elektrotechnické výstavě v 
Paříži za obloukovou lampu zlatou medaili. Téhož roku osvětlil obloukovkami Hybernskou ulici v Praze.V roce 
1887 zakoupilo město Písek 24 kusů obloukovek a 61 žárovek, které byly napájeny z elektrárny v Podskalském 
mlýně. Dne 23. června 1887 bylo v Písku uvedeno do provozu první české veřejné elektrické osvětlení celoměst-
ského významu.Pro Zemskou jubilejní výstavu království českého v roce 1891 použil Křižík 226 obloukovek a 
více než 1400 žárovek. Do té doby už jeho závody vyrobily asi 29 000 žárovek a přes 1400 obloukovek. Ty byly 
také podle jeho patentů vyráběny v řadě zemí – mimo jiné v USA, v Anglii, Německu, Španělsku, Francii, Rusku i 
jinde. 

Proč tak hluboký historický exkurz? Nevšimli jste si během této cesty do minulosti něčeho? Za prvé, čes-
ká stopa. Za druhé, souboj mezi plynem a elektřinou na začátku nevypadal pro elektřinu moc dobře a dnes se 
používá plynové osvětlení jen v místech, kde je žádoucí dosáhnout historizujícího efektu. Za třetí, po celou dobu 
vývoje nikdo nevyužil sloupy veřejného osvětlení jinak než na svícení. Maximálně na ně připevnili reklamní tabu-
le.To se mění až teď. 

Ad česká stopa. Společnost Atos IT Solutions and Services není sice českou firmou, ale globální společ-
ností, působící v 72 zemích světa a zaměstnávající téměř 100 000 lidí.Její české zastoupení disponuje velmi 
zkušeným a inovativním týmem, který vytvořil česko-slovenský koncept chytrých měst. Během tvorby tohoto kon-
ceptu jsme hledali různá inovativní řešení. Jedno takové jsme našli nedaleko za našimi hranicemi. V Berlíně sídlí-
cí start up ICE-Gateway vyvinul řešení, které dokáže z veřejného osvětlení udělat základ inteligentních měst. 
Jedná se o multifunkční zařízení, v zásadě průmyslový multiprocesorový počítač. České zastoupení Atos IT Solu-
tions and Services uzavřel smlouvu o spolupráci s ICE-Gateway a podílí se jak na vývoji řešení, tak na realizaci 
projektů, která vytvářejí městskou infrastrukturu reagující na obyvatele, ať již chodí po ulicích nebo jimi projíždějí 
ve svých vozech. 

Ad souboj technologií. Tak jako elektřina porazila plyn, porazí LED osvětlenísodíkové lampy. Mají ne-
sporné výhody, jejich elektronika má stále ještě velký prostor pro další zvyšování efektivity čipů a cena stále kle-
sá. Díky tomu, že má schopnost plynule snižovat intenzitu osvětlení, zásadně spoří městské účty za energii pro 
veřejné osvětlení. Tudíž známe vítěznou technologii a i to je důvod, proč jsme se rozhodli tuto technologii ještě 
vylepšit, zefektivnit, ale hlavně díky ní přinést další nové služby obyvatelstvu měst a obcí. 

Ad využití sloupů veřejného osvětlení. Tyto sloupy lemují ulice měst, cesty v parcích, cyklostezky. Vytvá-
řejí vlastně ideální nosiče pro inteligentní dopravní a informační systémy. Díky tomu lze využít a zhodnotit již 
jednou vybudovanou infrastrukturu. Pod těmito sloupy se pohybují lidé, kteří budou využívat služby, těmito sys-
témy poskytovanými. 

Co vše tedy vlastně ICE-Gateway umí? Základní a nezbytnou funkcí je, že střídavý proud z distribuční 
sítě mění na proud stejnosměrný, nutný pro napájení LED svítidel. Dále nahrazuje elektroniku LED svítidel, čímž 
prodlužuje jejich životnost zhruba o 50%, jelikož je statistický prokázané, že poruchovost elektroniky je zásadně 
vyšší, než u optické části. Další z vlastností je možnost mít nastavený kalendář rozsvícení a zhasnutí individuálně 
pro každou lampu a podle potřeby ho na dálku měnit. Stejně tak regulace intenzity osvětlení pro každou lampu 
samostatně. Vše toto ale není zatím nic tak moc inovativní a výjimečné. 

To opravdu zajímavé je, že ICE-Gateway reaguje na pohyb pod sloupy veřejného osvětlení. Představte 
si ulici města uprostřed noci. Prázdné ulice umožňují ztlumit intenzitu osvětlení na nastavené minimum. Město spí 
a šetří při tom peníze. Tu se otevřou dveře baru a vyjde z nich skupinka lidí. Jen co vejdou na chodník, se nejbliž-
ší lampa rozsvítí. Skupinka sevydá ulicí a nad jejich hlavami se rozsvěcují další a další lampy a ty, které již ztratily 
skupinku z dohledu, naopak opět zešeří. Stejně tak reagují o pár minut později na projíždějící dodávku pekaře. 
Ulicí proběhne světelná vlna. V okamžiku, kdy skupinka chce přejít ulici po přechodu pro chodce, se nad přecho-
dem intenzivně rozsvítí osvětlení přechodu modrou barvou. Neklamná informace pro řidiče pekařské dodávky, 
aby zpomalil a nechal lidi přejít. Kdysi bývalo u vypínačů osvětlení heslo pro úspory energie „Nesvítí někde zby-
tečně?“, ICE-Gateway toto heslo naplňuje v praxi a plně automaticky. 

Ale to jsem uvedl zatím jen funkce energetické efektivity. Jako další bych rád uvedl funkce bezpečnostní. 
ICE-Gateway vytváří propojenou komunikační síť. Buď prostřednictvím datových SIM karet, které mohou být 
součástí každé ICE-Gateway, nebo pomocí WiFi či ethernetu, což z ICE-Gateway dělá prostředek internetu vě-
cí.Například mohou být k ICE-Gateway připojeny bezpečnostní kamery. Další možností jsou akustická čidla, která 
reagují na volání o pomoc, projevy vandalismu nebo násilí a vysílají upozornění městské nebo státní polici 
s přesným určením místa sloupu, na kterém je čidlo umístěno. 

Velmi zajímavou oblastí jsou inteligentní dopravní systémy. Na okrajích měst, na příjezdových trasách, 
lze měřit hustotu provozu díky ICE-Gateway umístěných na sloupech veřejného osvětlení. Tyto informace můžete 
zpracovat v systému a přizpůsobit tomu regulaci dopravy v reálném čase. Návrhy alternativních tras, informace o 
volných parkovacích místech v jednotlivých čtvrtích. Volná parkovací místa jsou získávána díky ultrazvukovým 
čidlům, která je dokáží rozpoznat. Veškerá data o provozu a volných parkovacích místech jsou zpracována a 
přenesena do navigačního systému města a ten je významnou pomocí města jeho obyvatelům a návštěvníkům. 
Když tyto informace doplníme i daty o jízdních řádech MHD, jejich skutečné poloze a dokonce o obsazenosti 
jednotlivých linek, vše získané díky ICE-Gateway, dáváte lidem ve městě ohromnou pomůcku pro rozhodování o 
způsobu přepravy skrz město. Osadíme-li ICE-Gateway čidlem NOxči CO2, můžeme naměřené informace zobra-
zit na emisním portálu města. Můžeme tyto hodnoty použít třeba i pro vytváření nízko emisních zón.Nejenže 
můžeme tyto zóny vytvářet ne administrativně, ale podle skutečné potřeby, ale stejně tak lze ICE-Gateway využít 
i jako nástroje pro regulaci provozu v těchto zónách. Například jako nástroj pro registraci a posouzení oprávněné-
ho vjezdu na hranicích těchto zón.  
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ICE-Gateway umožňuje i pokrytí ulic internetem, jelikož může pracovat na úrovni dvou nezávislých ko-
munikačních sítí. Jednou je interní šifrovaná síť pro komunikaci mezi jednotlivými lampami. Bezpečnostní koncept 
ICE-Gateway splňuje asi nejpropracovanější koncept v EU a to německý BSI koncept. Druhou sítí je síť veřejné-
ho internetu, který umožňuje poskytování služeb lidem v ulicích. Těmito službami mohou být videa o konkrétní 
lokalitě, informace o komerčních nabídkách nebo třeba turistické informace pro návštěvníky města. Lze takto 
například vytvořit interaktivní naučnou stezku městem s popisem pamětihodností, s názornými videi nebo audio-
průvodceměstem. 

Další příležitosti využití tohoto řešení přijdou s rozvojem car sharingu nebo e-bike sharingu, díky ICE-
Gateway bude možné monitorovat umístění vozu nebo kola, stav akumulátoru, vyhledání nejbližších dobíjecích 
stojanů a podobně. Co je zajímavé, je, že díky ICE-Gateway lze uzpůsobit sloup LED osvětlení na dobíjecí stanici 
pro elektromobily či elektrokola. 

Je jasné, že se další a další funkce budou objevovat, protože naší strategií je vytvořit ICE Store jako 
platformu pro rozvoj dalších funkcionalit, tak jak si je budou přát sami obyvatelé měst. Jedna malá krabička, kte-
rou lze umístit do jakékoliv LED lampy. Spousta funkcí, které nabízí a která přináší hodnotu obyvatelům. A 
nadšení lidí, kteří tomuto řešení věří. To je směs, díky které věříme v úspěch. 

Chodíme městem a co vnímáme? Chodce, kteří díky informacím, které k nim proudí z LED lamp, vědí 
přesně jak nejlépe se dostat tak, kam potřebují. Jak zkombinovat dopravní prostředky aby jejich cesta byla co 
nejpohodlnější. Nebo turisty, kteří obdivují neznámé budovy a díky ICE-Gatewayhned vědí, jak se ty budovy jme-
nují, kdy byly postaveny a kdo byl jejich architekt. Automobily, které plynule projíždějí ulicemi a jejich řidiči přesně 
vědí, kde zaparkují. Hluk a zápach výfukových zplodin výrazně nižší díky menší hustotě provozu a rozvoji elek-
tromobility. Většina z nás zná ulice jen do výše našich očí. Vnímáme dlažbu, vnímáme výlohy, vnímáme ostatní 
lidi. Vše, co je nad našimi hlavami, nám bývá utajeno. Zastavme se tedy na chvíli a pozdvihněme oči. Co vidíme? 
Čisté nebe nad hlavou, zajímavé fasády a štíty budov. A sloupy veřejného osvětlení.  

Aktuální právní stav ve ve řejném osv ětlení 
Ing. Jaromír SUCHÁNEK, ELUX, spol. s r.o. 

 

Veřejné osvětlení je soubor technických prostředků (rozváděčů, svítidel, podpěrných bodů, elektroinsta-
lačních vedení, regulačních zařízení a informačních prvků) sloužících k osvětlení komunikací, chodníků, pěších 
zón, veřejných ploch a objektů za účelem zajištění bezpečnosti osob a majetku v době nedostatku denního osvět-
lení. Jako prostředek tvorby života občanů podléhá zákonům a normám. 

 

Výpisy z vybraných zákonných norem se vztahem k ve řejnému osv ětlení. 
 

Listina základních práv a svobod: 

Čl.5 Každý má právo na svobodu a osobní bezpečnost 

 

Z ústavních zákonů plyne právo občana na osobní bezpečnost. 

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

§ 35 

(2) Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti ……. a ochrany veřejného pořádku. 

§38 

(1) Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími 
ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. … 

Veřejné osvětlení (VO) je majetkem obce a musí být využíváno účelně a hospodárně. 

Zákon o obcích nestanovuje jmenovitě, že obec musí zřídit VO, ale musí poskytovat veřejnou službu kvalitního a 
bezpečného užívání veřejných prostorů a komunikací. 

Zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

§ 2 Základní pojmy 

V tomto zákoně se rozumí …. 
k) veřejnou infrastrukturou pozemky, stavby, zařízení, a to : 
1. dopravní infrastruktura, například stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť a s nimi souvisejí-
cích zařízení;  
2. technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení technického vyba-
vení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby a zařízení pro nakládání s odpa-
dy, trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační 
zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody;  
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3. občanské vybavení, kterým jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělávání a výchovu, soci-
ální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva;  
(3) Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na 
jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu 
trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Stavba, která slouží 
reklamním účelům, je stavba pro reklamu.  

§96 Územní souhlas 

(2) Územní souhlas postačí v případech 

a) staveb, jejich změn a zařízení, která nevyžadují stavební povolení ani ohlášení  § 103 odst. 1 a 2. 

§ 103 - Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení 

Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují 

e) stavby, a to: 

8. vedení sítí veřejného osvětlení, včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační a teleko-
munikační techniky; 

§125 -  Dokumentace skutečného provedení stavby 

Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající je-
jímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec poří-
zena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného 
provedení stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi 
stavby. Neplní-li vlastník stavby výše uvedenou povinnost, stavební úřad mu nařídí, aby pořídil dokumentaci sku-
tečného provedení stavby. Pokud není nezbytná úplná dokumentace skutečného provedení stavby, uloží staveb-
ní úřad pouze pořízení zjednodušené dokumentace ( pasport stavby). 

§ 154 Vlastník stavby a zařízení 

(1)  Vlastník stavby je povinen:  
a) udržovat stavbu podle § 3 odst. 4 po celou dobu její existence,  
e) uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, sou-
hlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady týkající se stavby.  
(2) Vlastník zařízení, které podléhá tomuto zákonu, je povinen  
a) udržovat zařízení v řádném stavu po celou dobu jeho existence,   
d) uchovávat dokumentaci skutečného provedení zařízení, rozhodnutí, souhlasy a jiné důležité doklady týkající se 
zařízení po celou dobu jeho existence. 

 

Zařízení VO není ve stavebním zákoně definováno výslovně, a to ani jako stavba, ani jako zařízení. 
Z pohledu §2 zákona (a také podle odborného názoru Ústavu územního rozvoje) není VO zařízením technické 
infrastruktury obce, je „jen“ odběrným zařízením. 

VO tedy není zařízením technické infrastruktury! (Nepochybně však je technickým zařízením). 

Vzhledem k vlastnostem veřejného osvětlení (nemovitost, stavba spojená se zemí pevným základem, 
tzn. stavba, která není přemístitelná z místa na místo bez narušení její podstaty) se jedná o stavební dílo, tedy o 
stavbu.  

Stavba VO může být provedena v režimu vydání územního souhlasu. 

VO je stavbou a jeho vlastník je povinen zajistit jeho řádný provoz, údržbu, revize a dokumentaci (mini-
málně pasport). 

§181 

(2) Právnická osoba se jako vlastník stavby dopouští správního deliktu tím že   

j) poruší některou z povinností podle §154odst.1 písm. a), b), d) nebo e) nebo… 

(3) Právnická osoba se jako vlastník zařízení dopustí správního deliktu tím že 

f) poruší některou z povinností podle § 154 odst.2, písm. a), b) nebo d) nebo… 

(6) Za správní delikt se uloží pokuta 

b) do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1písm. a) nebo e) nebo oldst.2 písm. a), c) d) e), 
j) nebo k) nebo… 

Vlastník VO se vystavuje riziku vysoké správní pokuty, pokud neudržuje nebo nevlastní dokumentaci 
stavby nebo zařízení VO po celou dobu jeho existence. Zásadní dokumentací VO je jeho pasport. 

 

Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 

§ 9 

Vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát. Vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj, na jehož území se silnice 
nacházejí, a vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí. Vlastní-
kem účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba. 
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§ 13 

Příslušenstvím dálnice, silnice a místní komunikace jsou 

a) přenosné svislé dopravní značky, a dopravní zařízení,  

b) hlásiče náledí, hlásky a jiná zařízení pro provozní informace,  

c) veřejné osvětlení, světelná signalizační zařízení sloužící k řízení provozu 

§ 14 

(1) O součástech a příslušenství průjezdního úseku dálnice a průjezdního úseku silnice platí ustanovení 
§ 12 a 13 s těmito odchylkami:  

a) zábradlí a obdobná zařízení jsou součástmi pouze na mostních objektech a na zdech,  

b) součástmi ani příslušenstvím nejsou zábradlí, řetězy a jiná zařízení pro zajištění a zabezpečení pře-
chodů pro chodce, veřejné osvětlení, světelná signalizační zařízení sloužící k řízení provozu, silniční vegetace.  

 

V průjezdním úseku obce není VO příslušenstvím dálnice a silnice. Je však příslušenstvím místních ko-
munikací. 

Bezprávím  proti obcím je ustanovení §14 odst.1,b) zákona,  kterým se stát (kraj) zbavuje povinností 
vlastníka stavby – viz §154 odst. 1 zákona 183/2006 Sb. - a jaksi „samozřejmě“ ji přenáší na obec, která VO a 
silnice zdědila po „společném socialistickém vlastnictví“.  

 

Vyhláška č. 104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. 

§ 9 Údržba a opravy komunikací 

Cílem údržby a oprav je odstranit závady ve sjízdnosti, opotřebení nebo poškození komunikace, jejích 
součástí a příslušenství.  Rozsah a způsob provedení závisí na vyhodnocení výsledků prohlídek, popř. na dopo-
ručeních systému hospodaření s vozovkou. 

Bezprávím je, že vlastník dálnice a silnice (stát, kraj) nemá povinnost zajišťovat provoz a údržbu VO 
v průjezdním úseku obce! 

§ 25 Veřejné osvětlení 

Dálnice a silnice se vždy osvětlují v zastavěném území obcí.  

Mimo toto území se osvětlují jen zvlášť určené úseky, jako např. na hraničních přechodech, v tunelech a 
na jejich přilehlých úsecích, výjimečně na křižovatkách, za podmínek obsažených v závazných ČSN 73 6102 a 
ČSN 73 7507. Osvětlení lze zřídit i v oblastech, kde to zdůvodňuje intenzita dopravy, případně četnost chodců a 
cyklistů. Podrobnosti obsahují doporučené české technické normy uvedené v příloze č. 1 pod č. 33, 34, 35, 49 a 
51. 

Normy uvedené v příloze č.1 (ČSN 360400 Veřejné osvětlení, ČSN 360410 Osvětlení místních komuni-
kací, ČSN 360411 Osvětlení silnic a dálnic) byly nahrazeny řadou ČSN (EN) 13201 Osvětlení pozemních komu-
nikací. Ve smyslu tohoto zákona (§25 vyhl.č.104) představuje odvolávka na ČSN EN jejich závaznost. 

 

Problém způsobuje trpné vyjádření textu první věty §25, které zadává značnou nejasnost, protože dálni-
ce, ani silnice se samy neosvětlí! (Oříšek i pro jazykozpytce). Bezpráví opět vidím v neplnění povinnosti vlastníka 
dálnic a silnic (stát, kraj) zřídit, obnovovat, rekonstruovat VO v zastavěném a průjezdním území obce.  

Plyne-li z textu §25 vyhl.104/97 Sb. povinnost zřídit VO v zastavěném území obce a to na normou sta-
novené technické úrovni, pak z povahy věci (VO) nese tíži této povinnosti vlastník komunikace. Problémy nejsou 
u místních komunikací, kdy vlastník pozemní komunikace současně vlastní i veřejné osvětlení. Jiná situace však 
nastává, když vlastník takové komunikace současně nevlastní přiléhající VO (dálnice a silnice). Pokud tedy napří-
klad přes obec vede silnice I. třídy, její osvětlení (této komunikace) v kvalitě podle ČSN EN 13201-1 až 4 musí 
zajistit primárně stát (ŘSD), byť veřejné osvětlení jako stavbu vlastní dotyčná obec. 

Podrobně se touto problematikou z hlediska práva zabývá paní JUDr. Petra Nováková, Ph.D. ze společ-
nosti Kocián Šolc Balaštík AK, s.r.o., která k danému problému mimo jiné uvádí: 

„Je tedy v zásadě na uvážení povinného subjektu (tj. kraje/státu), jakými prostředky osvětlování daných 
komunikací zajistí. V úvahu přitom přichází několik možností: od zřízení (stavby) vlastního veřejného osvětlení, 
přes jeho odkoupení nebo pronajmutí od stávajícího vlastníka (např. obce), až k dohodě o spolupráci se stávají-
cím vlastníkem, který pro něj za náhradu bude zajišťovat danou povinnost. Ať už bude povinný subjekt danou 
povinnost plnit sám nebo prostřednictvím třetí osoby, měl by to být on, kdo bude nést náklady s tím související 
(zejména dodávky elektřiny a provoz, údržba a opravy veřejného osvětlení)“. 

 

Zmíněné nejasnosti a „bezpráví“ vedou k současnému stavu: 

Obce vlastní VO a má se automaticky zato, že je výhradně jejích povinností zajišťovat budování VO a 
jeho obnovu a provoz v zastavěném a průjezdním území obce. 

Vlastníku stavby (dálnice, silnice) je jedním zákonem umožněno porušování jiného zákona – stát nebo 
kraj nemá k VO v průjezdním úseku obce žádnou povinnost. 
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Stát není schopen zajistit dostatečné dotace financování (viz nezajištění dotací na období 2014-2020) 
pro obnovu, rozšíření a uvedení do normativního stavu VO. 

Pro případné poskytnutí dotace (např. program EFEKT 2015) pak stát (potažmo EU) vyžaduje mimo jiné 
nákladné doklady, plnění osvětlení přísně podle ČSN EEN 13201. 

Veškerá povinnost řešit a financovat VO je tak přenesena na obce a jejich rozpočty.  A to je bezpráví, 
protože starostky a starosty většinou tíží daleko více jiné problémy. 

 

Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 

§25 

(1) Živnost volná je živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování tento zákon nevyžadu-
je prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být 
splněny všeobecné podmínky (§ 6 odst. 1). 

Příloha č.4 zákona: Živnost volná: Pol.63. Projektování elektrických zařízení 

(Projektová činnost ve výstavbě je živnost vázaná) 

Projektovat elektrická zařízení, tedy také VO, smí osoba starší 18 let, která má čistý trestní rejstřík a ne-
musí mít jiného vzdělání, než jaké vyžaduje §10 vyhl. 50/78 Sb. Ne snad, že by taková kvalifikace neměla váž-
nost, ovšem podle vyhl.50/78 Sb. je podmínkou získání kvalifikace podle §10 vzdělání a praxe určené zvláštními 
předpisy - pozn.6). (Pozn.6) Vyhlč.88/1976 Sb. o oprávnění k projektové činnosti. Tato byla novelizována vy-
hl.186/1990 Sb., která hovoří jen o právnických osobách a odborné způsobilosti“, přičemž odborná způsobilost 
byla nahrazena autorizací podle zákona č. 360/1992 Sb.). A jaký je stav? Projektovat VO může dnes „pouze 
vyučený“ elektrikář, který absolvoval školení bezpečnosti podle vyhl.50/78 Sb. a „řekl si o § 10“.  Plete luxy s 
lumeny a ví, že „ledky jsou nejlepší“. O znalosti měření světelně technických veličin nemluvě. Přes tuto ironickou 
poznámku jsem přesvědčen, že drtivá většina projektantů VO o světle cosi ví, rozumí elektrotechnice a používá 
dnes dostupné software. Domnívám se, že problematika osvětlování, speciálně VO není zcela jednoduchá a 
osoby zabývající se navrhováním VO by měly mít dobrou odbornou výbavu, snad i speciální autorizaci. 

Tento stav v projektování VO považuji také za bezpráví. Bezpráví vůči světelně technické profesi, vůči 
obcím, vůči dobrému veřejnému osvětlení. 

 

Závěr 
Z naznačených zákonných vazeb a komentářů vyplývají závěry: 

Obec má povinnost zajistit bezpečnost majetku a osob, tedy také zřídit a provozovat  

VO na komunikacích v jejím vlastnictví - na místních komunikacích. 

Povinnost zřídit, provozovat, obnovovat a udržovat VO dálnic a silnic i průjezdní části obcí má stát, popř. 
kraj, jako jejich vlastník, byť VO není jejich příslušenstvím. 

Opravy, rekonstrukce a rozšíření VO komunikací, na které se vztahuje zákon č. 183/2006 Sb. musí být 
provedeny podle platných norem ČSN EN. 

Obec, jako provozovatel VO i na komunikacích, které nejsou v jeho vlastnictví, by měla jednat s jejich 
vlastníky o financování provozu a investic. Stát a kraje se dnes obohacují na úkor obcí. 

 

Úspory energie a možnosti financování v oblasti ve řejného      
osvětlení 
Ing.Jana Sedláčková, Min. Průmyslu a obchodu, odděl. Programů na podporu úspor 

V prosinci 2012 byla Evropským parlamentem schválena Směrnice o energetické účinnosti 2012/27/ES, 
která se stala pro členské státy EU základním kamenem pro nastavení národních pravidel a podmínek pro snižo-
vání energetické náročnosti. Členské státy měly za povinnost zpracovat Národní akční plán energetické účinnosti, 
ve kterém jsou definovány cíle, jichž se má na národní úrovni dosáhnout do konce roku 2020 a také nástroje, 
pomocí kterých je úspor energie dosahováno. 

Gesci za oblast úspor energie a koordinaci spolupráce napříč všemi rezorty převzalo Ministerstvo prů-
myslua obchodu (dále jen „Ministerstvo“), konkrétně nově vzniklý odbor energetické účinnosti a úspor. Tento 
odbor má v kompetenci národní zákon zabývající se touto tématikou (zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření ener-
gií v platném znění) a související vyhlášky. Taktéž nastavuje a prověřuje metodiku vykazování úspor energie 
a metodicky připravuje a realizuje Státní program, který je zaměřen na úsporu energie. 

Ministerstvo v průběhu roku 2016 připravilo novou podobu původního Státního programu na podporu 
úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie, který je známý pro názvem program EFEKT. 
Tento původní program končí svou platnost v roce 2016 a pro období 2017 až 2021 je připraven program nový 
s obdobným názvem „Státní program na podporu úspor energie“, který však vychází z tradic dosavadního pro-
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gramu. Tento nový program je medializován jako program EFEKT 2. V rámci tohoto programu budou poskytová-
ny dotace ve dvou podprogramech, a to investičním a neinvestičním. V investičním podprogramu je nevýznam-
nější aktivitou podpora opatření na snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení, ve které mohou žádat 
o dotaci především obce, města a městské části, které budou moci získat dotaci až 2 mil. Kč a maximálně 50 % 
ze způsobilých výdajů. 

Znění programu EFEKT 2 na celé pětileté období bylo zveřejněno 9. prosince 2016.Zároveň se zněním 
programu byla vyhlášena první výzva k podávání žádostí o dotaci v aktivitě „2A Energetická konzultační 
a informační střediska“ a během krátké doby byly vyhlašovány výzvy pro další aktivity.  

Rozpočet Státního programu bude financován z prostředků státního rozpočtu a na celé období 2017-
2021 je plánován ve výši 750 mil. Kč. Prostředky budou na jednotlivé roky uvolňovány postupně. Pro rok 2017 je 
rozpočet programu v objemu 150 mil. Kč. 

Na aktivitu „1A Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení“ bude z rozpočtu pro-
gramu na rok 2017 vyčleněno minimálně 75 mil. Kč. Dotace je určena obcím a městům, městským částem 
a společnostem 100% vlastněné obcí či městskou částí a dále je určena na obnovu osvětlovacích soustav 
a pořízení nebo optimalizaci řídicího systému VO v obcích. Výdaje na optimalizaci řídicího systému budou způso-
bilé pouze v případě, že optimalizace proběhne společně s výměnou svítidel. Realizací investic musí být dosaže-
na úspora energie u rekonstruované části minimálně 35 % průměrné celkové spotřeby energie v MWh v průměru 
za poslední tři roky. 

Ministerstvo navíc v této aktivitě připravilo určité změny, jejichž cílem je zlepšení kvality připravovaných 
a předkládaných projektů v oblasti veřejného osvětlení do programu EFEKT. Od roku 2017 bude kromě tradičního 
energetického posudku vyžadován i pasport rekonstruované oblasti veřejného osvětlení, zatřídění komunikací do 
tříd osvětlení podle platné normy CEN/TR 13201-1 a projektová dokumentace minimálněv rozsahu položkového 
rozpočtu v požadované struktuře s rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Po ukončení projektu bude 
následně vyžadováno předložení Protokolu o ověření osvětlenosti pozemních komunikací, čímž bude doložena 
realizace podle platných norem. 

Pro zlepšení kvality předkládaných projektů byl ve spolupráci s odborníky z oblasti veřejného osvětlení 
dále zpracován Metodický pokyn pro žadatele o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení z programu EFEKT. 
Tato Metodikabyla zveřejněna spolu se zněním programu na období 2017-2021 a je dostupná například na strán-
ce: http://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/. 

Na závěr lze uvést, že uvedené změny jsou zásadním krokem ve snaze o zlepšení projektů v oblasti re-
konstrukce veřejného osvětlení. Věříme, že majitelé osvětlovacích soustav budou svoje projekty řešit s ohledem 
na bezpečnost silniční dopravy a bezpečnost svých občanů a ne s cílem připravit projekt, který by sice mohl při-
nést úspory energie, ale za cenu nedostatečného a nekvalitního osvětlení veřejného prostranství, k čemuž by se 
dotace používat neměla. 

Kvalitní ve řejné osv ětlení výrazn ě ovliv ňuje bezpe čnost silni čního 
provozu  
pplk. JUDr. Sabina Burdová, Rada ředitelství služby dopravní policie,Policejní presidium ČR  

 Úvodem svého příspěvku zmíním několik čísel ze statistiky dopravních nehod za rok 2015. Po-
čet nehod šetřených Policií ČR v roce 2015 je od roku 1990 7. nejnižší (nejméně bylo v roce 2009 – 74 815 ne-
hod a nejvíce v roce 1999 - 225 690 nehod). Při porovnávání počtu nehod v tomto období je však nutné brát v 
úvahu legislativní změny upravující povinnost oznamování nehody Policii ČR.  

 

Porovnání hodnot základních ukazatel ů s rokem 2014 je následující: 
 

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: 

počet nehod    o 7 208 nehod  tj. o    8,4% 

počet usmrcených   o      31 osob  tj. o    4,9% 

počet lehce zraněných               o    771 osob  tj. o    3,3% 

odhad hmotné škody   o 505,9 mil. Kč               tj. o  10,3%. 

 

Pokles zaznamenáváme v kategorii: 

počet těžce zraněných   o     222 osob,  tj. o        8% 

 

          Počet usmrcených osob v roce 2015 je od roku 1990 třetí nejnižší (nejméně usmrcených bylo 
v roce 2013 – 583 osob a nejvíce usmrcených bylo v roce 1994 -  
1 473 osob).           
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Počet těžce zraněných osob v roce 2015 je nejnižší od roku 1990 (nejvíce těžce zraněných osob bylo v 
roce 1997 – 6 632 osob). Počet lehce zraněných osob je v porovnání od roku 1990 8. nejnižší (nejméně lehce 
zraněných bylo v roce 2010 – 21 610 osob a nejvíce lehce zraněných osob bylo v roce 1996 – 31 296).  

Při nehodách bylo v roce 2015 usmrceno celkem 131 chodců (o 19 více, než v roce 2014), z toho 128 při 
srážce vozidla s chodcem a další 3 chodci byli sekundárními účastníky nehody. Z uvedeného po čtu usmrce-
ných chodc ů (128 osob) p řipadá na no ční nehody 72 usmrcených - o 7 osob více než v roce 2014. Na 
noční nehody tak připadá přes 56% z počtu usmrcených chodců a tento podíl je v porovnání s rokem 2014 nižší o 
téměř o 6 procentních bodů. Při denních nehodách zahynulo celkem 56 chodců, tj. o 8 chodců více. 

Při nehodách mimo obec bylo v roce 2015 usmrceno 53 chodc ů (o 14 osob více), z toho 38 chodců 
při nehodách v noční době (tj. téměř 72%) - převážně na silnicích I. třídy (31 usmrcených chodců), ale také na 
dálnicích (7 usmrcených).  

Celkově připadá nejvíce obětí chodců na silnice I. třídy - 44 usmrcených chodců, z toho 29 v noci; na 
místních komunikacích bylo usmrceno 24 chodců (z toho 9 v noční době) apod. Nejvyšší nárůst zaznamenáváme 
na silnicích I. třídy – o 14 usmrcených chodců více, z toho v noční době o 10 osob. 

Člověk prostřednictvím svého zraku získává asi 80 až 90% všech informací o prostředí, které ho obklo-
puje. Platí přímá úměra, že se zvyšující se osvětleností stoupá také informační výkon. Důležitost kvalitně osvětle-
ných průjezdních úseků silnic zakotvilo i ministerstvo dopravy v ustanovení §25 vyhlášky č.104/1997 Sb., která 
definuje povinnost osvětlovat průjezdní úseky silnic. Navíc se tato vyhláška odkazuje na platné normy pro osvět-
lování komunikací. Proto je velice důležité věnovat kvalitnímu osvětlení průjezdních úseků tolik pozornosti.  

Prověřování vlivu kvality osvětlení průjezdních úseků silnic na dopravní nehodovost se od roku 2013 
zaměřuje pozornost pracovní skupiny „Osvětlení, bezpečnost, kriminalita“, jejímiž členy jsou členové Společnosti 
pro rozvoj veřejného osvětlení, České společnosti pro osvětlování, ředitelství služby dopravní policie Policejního 
prezidia ČR, zástupci Sdružení pro rozvoj silniční dopravy, Českého vysokého učení technického v Praze, Vyso-
ké školy báňské v Ostravě, Vysokého učení technického v Brně, Svazu měst a obcí ČR a Ředitelství silnic a dál-
nic, zástupci ministerstev (MD, MV, MŽP, MPO, MMR) a zástupce senátu parlamentu ČR. Cílem pracovní skupi-
ny je nejen nalézt řešení tohoto stavu, ale nalézt i vhodné financování pro uvedení kvality osvětlení průjezdních 
úseků silnic do požadovaného zákonného stavu a zajistit financování pro zvýšení kvality osvětlení na průjezdních 
úsecích silnic.  

V roce 2015 došlo na průjezdních úsecích silnic k celkem 18 327 dopravním nehodám, při nichž bylo 
usmrceno 108 osob. Dále bylo při dopravních nehodách zraněno 790 osob těžce a 7 747 osob lehce. Při využití 
posledních výsledků národohospodářských ztrát z dopravních nehod za rok 2014, které zveřejnilo Centrum do-
pravního výzkumu, v.v.i., vyšplhaly se následky dopravní nehodovosti na průjezdních úsecích silnic v roce 2015 
do výše 10,7 mld. Kč. 

Provedeme-li vyhodnocení dopravních nehod na průjezdních úsecích silnic  
a to konkrétně v noční obci, dostaneme následující výsledky. V roce 2015 došlo v noční obci na průjezdních úse-
cích silnic celkem k 4 369 dopravním nehodám, při nichž bylo usmrceno 31 osob (tj. 29% z celkového počtu 
usmrcených osob). Dále bylo při dopravních nehodách zraněno 167 osob těžce (21%) a 1 544 osob lehce (20%). 
Následky dopravní nehodovosti ztráty z dopravních nehod celkem 642 509,-Kč, přičemž v noci se jednalo o část-
ku 144 207,-Kč.  

Rok 2013 nastartoval diskusi o vyhodnocení vlivu kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost. 
Pracovní skupina „Osvětlení, bezpečnost, kriminalita“ zpracovala celkem 3 analýzy. Výsledky všech třech analýz 
jednoznačně potvrdily významnou úlohu kvalitního veřejného osvětlení při zajištění bezpečného dopravního pro-
storu průtahových komunikací měst a obcí v nočním prostředí. 

 

Zhoršením kvality ve řejného osv ětlení se zvyšuje dopravní nehodovost až o 121% 
Zvýšení kvality ve řejného osv ětlení se snižuje dopravní nehodovost až o 83% 

Využití bílé barvy sv ětla u kvalitního osv ětlení se snižuje dopravní nehodovost až o 52% 

Následky dopravních nehod na jednom kilometru průtahových komunikací měst a obcí dosahuje v noci 
za rok 2015 třetinových následků (167 tis.Kč/km) v porovnání s dopravními nehodami ve dne (487 tis. Kč). Nej-
horší situace je v Jihomoravském kraji, kde je tento poměr ve výši 42% (361 tis.Kč/km). Alarmující jsou také roz-
díly celkových poměrných následků na 1 km komunikace. Celkové poměrné následky DN v krajích se šplhají do 
výše 654 tis.K/km. Největších hodnot dosahuje Jihomoravský kraj a to konkrétně 1,2 mil.Kč/km – rozdíl mezi kraji 
je až téměř čtyřnásobný.  

Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení ve spolupráci s ředitelstvím služby dopravní policie Policejní-
ho prezídia ČR a oddělením BESIP Ministerstva dopravy ČR prezentuje téma vlivu kvality veřejného osvětlení na 
dopravní nehodovost v rámci třetího ročníku Dopravních snídaní s BESIPem. Pro každý kraj byly vyhodnoceny 
následky dopravní nehodovosti pomocí matematického modelu, který určil úseky komunikací s největšími násled-
ky dopravní nehodovosti. 

Kvalitní osvětlení poskytuje prevenci vážných či dokonce smrtelných nehod a výrazně snižuje míru úrazů 
chodců. Pomáhá lidem cítit se v noci na ulicích bezpečně, protože mohou jednodušeji rozlišovat předměty, barvy, 
tvary a jiné detaily. Důležitým faktem eliminujícím nepříjemné pocity úzkosti je snazší rozpoznávání tváří i na větší 
vzdálenosti a pocit bezpečí tak má nevyčíslitelnou hodnotu. 



ZPRAVODA

 

Vidět a být viděn je základní pravidlo bezpe
Chodci přitom patří mezi nejzraniteln
spolupráci s Ministerstvem dopravy Č
hybující se mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici vozovky v míst
ním, mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umíst
na pozemních komunikacích. 

Smyslem tohoto návrhu nebylo
zejména vytvoření většího tlaku na uv
zu.   

Přestože následky dopravních nehod mají
neznamená to, že bychom se měli př
jedna ze součástí, která tento prostor pomáhá 
pozornost i nadále a usilovat o zachování rovnováhy mezi intenzitou ve
a pocitem bezpečnosti chodců.  
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n je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích a za snížené viditelnosti platí dvojnásob. 
í mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu. Na základě těchto skute

spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR připravila novelu zákona, která nově zavedla povinnost pro chodce, p
za snížené viditelnosti po krajnici vozovky v místě, které není osvětleno ve

troreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní ú

nebylo jen zavedení další povinnosti pro účastníky silni
tšího tlaku na uvědomování si vlastní bezpečnosti s cílem zviditelnění se v silni

estože následky dopravních nehod mají v dlouhodobém průměru v posledních letech klesající trend, 
ěli přestat snažit zlepšovat bezpečnost dopravního prosto

ostor pomáhá činit bezpečnějším, a proto je nutné této problematice v
pozornost i nadále a usilovat o zachování rovnováhy mezi intenzitou veřejného osvětlení, bezpe

Vývoj počtu nehod a jejich následků, Česká republika, trend od roku 1961

celkem  ve dne  v noci  
7 2 5 

44 15 29 

20 9 11 

14 4 10 

16 8 8 

24 15 9 

3 3 0 

128 56 72 

Obr 2 Počty nehod podle denní doby rok 2015 
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Druh komunikace celkem ve dne v noci % v noci 
Dálnice  7  2  5 71,4 

Silnice I.třídy 44 15 29 65,9 

Silnice II.třídy 20  9 11 55,0 

Silnice III.třídy 14  4 10 71,4 

Komunikace sledovaná 16  8  8 50,0 

Komunikace místní 24 15  9 37,5 

Účelová komunikace  3  3  0  0 

CELKEM 128 56 72 56,3 

 
Obr 3 Usmrcení chodci dle denní doby rok 2015 

Využití pasport ů veřejného osv ětlení v rámci základních složek IZS 
pplk. Ing. Bohuslav Ježek, Ministerstvo vnitra - generálního ředitelství HZS ČR 

 

Rád bych tímto článkem navázal na článek „Využití pasportů veřejného osvětlení u Hasičského 
záchranného sboru ČR“ uvedený ve Zpravodaji 2015, který velmi detailně popisoval nejen zákonnou povinnost 
pasportizace veřejného osvětlení, ale zaměřoval se také na evidenci systému číslování v Centrálním datovém 
skladu HZS ČR. 

Za MV-GŘ HZS ČR vnímám postupné zapojování dalších měst a obcí do systému IZS a to díky velice 
jednoduchému rozhodnutí – vzájemného sdílení informací. Pokud má město či obec zpracovaný pasport veřejné-
ho osvětlení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., zbývá k využití tohoto pasportu veřejného osvětlení v rámci 
základních složek IZS již jen poslední krok a tím je instalace čísel na viditelné místo veřejného osvětlení. Výhodu 
mají samozřejmě ta města či obce, která toto číslování spojila přímo s pořizováním pasportizace veřejného osvět-
lení.  Při splnění níže uvedených podmínek zajistí MV-GŘ HZS ČR vložení dat do Centrálního datového skladu 
HZS ČR a odtud se v rámci aktualizace datového skladu data o číslování distribuují základním složkám IZS. Po té 
systém využití dat začíná fungovat. 

 

Podmínky pro využití pasport ů veřejného osv ětlení v rámci složek IZS 
Jedinečné identifikační číslo veřejného osvětlení v daném městě či obci 
Viditelné umístění identifikačního čísla na veřejném osvětlení 
Předání části dat složkám IZS (identifikační číslo VO, souřadnice X, Y) 
Zajištění pravidelného předávání aktualizovaného pasportu veřejného osvětlení 

Provedení a umíst ění identifika čního čísla ve řejného osv ětlení lze volit nap říklad následovn ě: 
Identifikační číslo zařízení je umístěno na štítku/cedulce – materiál by měl být odolný proti poškození a otěru 
Velikost čísel musí být uzpůsobena výšce umístění (čitelnost čísla) – při umístění štítku do výše 150-160 cm je 

dostatečná výška písma 10mm. 
Umístění je vhodné volit ve výši očí chodce (150-160 cm), v případech, kdy je požadována lepší čitelnost (napří-

klad z jedoucího vozidla), je číslo umisťováno do výše cca 3m s odpovídající velikostí čísel 
Připevnění štítku lze volit lepením, nýtováním, připevněním pomocí speciálních nerezových pásek (vše je závislé 

na požadované odolnosti s čímž souvisí i cena) 
Nasměrování štítku je nutné volit v závislosti nejčastějšího použití 

– pěší cesty: štítek je umístěn na straně zařízení přilehlé kolmo k pěší cestě 

– komunikace s vozidlovým provozem: štítek je umístěn na straně zařízení přilehlé kolmo ke ko-
munikaci 

–  
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Využití číslování stožár ů VO 
„Díky správnému vedení pasportu ve

telnou pomůcku při lokalizaci místa mimo
jednotky dostanou k místu nehody dř

Díky této databázi má každý sloup sv
ho lze ihned identifikovat v mapě. Pokud 
(dlouhé ulice či rychlostní komunikace), nahlásí 
lince 112 dokáže velice rychle a přesn
je tak nejhustší a nejjistější sítí orienta
ného systému k místu události.  

Obrázek 

 

Obázekr 2 - Mapa využití 
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„Díky správnému vedení pasportu veřejného osvětlení se během několika let ukázalo, že jde o neocen
i lokalizaci místa mimořádné události především ve větších městech. Díky n

jednotky dostanou k místu nehody dříve. A právě to někdy rozhoduje o životě či menší škod

Díky této databázi má každý sloup svůj identifikační štítek s přesnou GPS polohou, prost
ě. Pokud účastník mimořádné události v místě, kde je obtížné p

i rychlostní komunikace), nahlásí číslo nejbližšího stožáru veřejného osvětlení, tak ho operátor na 
řesně lokalizovat a vyslat k němu účinnou pomoc. Zařízení ve

jší sítí orientačních bodů, které vedou k rychlé navigaci složek integrovaného záchra

 
zek 1 - Příkladné znázornění využití pasportu VO v praxi 

 

 
Mapa využití číslování stožárů veřejného osvětlení v ČR – aktuální stav k 10/2016

kolika let ukázalo, že jde o neoceni-
stech. Díky němu se zasahující 

i menší škodě na majetku.“ 

esnou GPS polohou, prostřednictvím které 
, kde je obtížné přesně určit polohu 

ětlení, tak ho operátor na 
řízení veřejného osvětlení 

rychlé navigaci složek integrovaného záchran-

 

 

aktuální stav k 10/2016 
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Obrázek 3 - Mapa využití číslování stožár

 

Na závěr dovolte, abych touto cestou pod
tizaci zařízení využili ve svůj prospěch, respektive v
děkování a uznání patří těm, kteří již tímto krokem pomohli složkám IZS zachránit to nejcenn

SRVO a CIE 
Ing. Vladimír Dvořáček, redakce 

 

Osvětlení je důležitou a neopomenutelnou složkou životního prost
třebám, jeho úroveň je významným ukazatelem úrovn

Pod pojmem světelná technika se rozumí co nejširší oblast zahrnující problematiku vid
kolorimetrie, světelných zdrojů a zdroj
osvětlování, ekologie aj. 

Vědomí této skutečnosti vedlo již na po
ké organizace zaměřené na studijní ř
osvětlování CIE (Commission Internationale de l´Eclairage) byla založena v roce 1913 a v sou
je více než 40 zemí světa. 

Co je CIE ? 
Mezinárodní komise pro osvě

jímž posláním je mezinárodní spolupráce a vým
telné techniky. Jejími členy jsou národní komitéty t
álních členů. Úkolem CIE je:  

• vytvořit mezinárodní fórum pro disakusi o všech záležitostech týkajících se v
světlo a osvětlení a pro mezinárodní vým

• vytvářet základní normy a postupy metrologie v oblasti sv

• poskytnout návody k používání princip
světlo a osvětlení,  

• připravovat a uveřejňovat normy, zprávy a další publikace t
technice a umění v oboru svě
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íslování stožárů veřejného osvětlení Pardubic a okolí – aktuální stav k 10/2016

r dovolte, abych touto cestou poděkoval všem, kteří zákonnou povinnost vztahující se k paspo
j prospěch, respektive v prospěch občanů a návštěvníků měst a obcí. O to v

ří již tímto krokem pomohli složkám IZS zachránit to nejcenn

ek, redakce Zpravodaje, zdroj www.CNK CIE 

ležitou a neopomenutelnou složkou životního prostředí. Slouží materiálním i kulturním p
 je významným ukazatelem úrovně společnosti. 

telná technika se rozumí co nejširší oblast zahrnující problematiku vid
 a zdrojů UV a IR záření, vnějšího a vnitřního osvětlování, ekonomických a

nosti vedlo již na počátku dvacátého století k vytvoření mezinárodní v
ené na studijní řešení základních otázek rozvoje světelné techniky. Mezinárodní komise pro 

tlování CIE (Commission Internationale de l´Eclairage) byla založena v roce 1913 a v sou

Mezinárodní komise pro osvětlování (Commission Internationale de l´Éclairage –
jímž posláním je mezinárodní spolupráce a výměna informací mezi jednotlivými členskými zem

leny jsou národní komitéty třiceti devíti zemí, jedna geografická oblast a

it mezinárodní fórum pro disakusi o všech záležitostech týkajících se vědy, techniky a um
tlení a pro mezinárodní výměnu informací v tomto oboru,  

et základní normy a postupy metrologie v oblasti světla a osvětlení,  

poskytnout návody k používání principů a postupů při tvorbě mezinárodních a národních norem v oboru 

ovat normy, zprávy a další publikace týkající se záležitostí majících vztah k v
oboru světlo a osvětlení,  

 

aktuální stav k 10/2016 

í zákonnou povinnost vztahující se k paspor-
ěst a obcí. O to větší po-

í již tímto krokem pomohli složkám IZS zachránit to nejcennější – lidský život. 

materiálním i kulturním po-

telná technika se rozumí co nejširší oblast zahrnující problematiku vidění, fotometrie, 
tlování, ekonomických aspektů 

ení mezinárodní vědeckotechnic-
niky. Mezinárodní komise pro 

tlování CIE (Commission Internationale de l´Eclairage) byla založena v roce 1913 a v současné době sdružu-

– CIE) je organizace, je-
lenskými zeměmi v oblasti svě-

iceti devíti zemí, jedna geografická oblast a jedenáct individu-

dy, techniky a umění v oboru 

 mezinárodních a národních norem v oboru 

ýkající se záležitostí majících vztah k vědě, 
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• zajišťovat spolupráci a vzájemné technické působení s jinými mezinárodními organizacemi zabývajícími se 
záležitostmi vztahujícími se k vědě, technice, standardizaci a umění v oboru světlo a osvětlení.  

Struktura CIE 
Rozmanitost a šíře oboru světelná technika se projevuje i ve struktuře CIE a v rozdělení její činnosti do 

sedmi divizí aktivních v současné době, v jejichž rámci pracují tzv. technické komise (kolem dvaceti v každé). 
Technické komitéty se soustřeďují na zpracování konkrétního problému a po jeho vyřešení jejich činnost končí 
vydáním Publikace CIE, normy nebo zprávy, popř. referátem na zasedání divize nebo na generální konferenci. 
Normy a technické zprávy vytvořené v rámci těchto komitétů jsou respektovány v celosvětovém měřítku a použí-
vány i v normotvorné činnosti dalších mezinárodních organizací (IEC, ISO). Podmínkou vzniku příslušného tech-
nického komitétu je zájem více členů o řešení daného problému. Členové nejdříve spolupracují písemnou formou, 
téma se následně společně projedná na nejbližším zasedání příslušné divize. Zasedání divizí se obvykle konají v 
rámci generální konference a dále podle potřeby v mezidobí, přičemž k těmto setkáním jsou využívány i velké 
mezinárodní konference, jako např. LUX Europa aj.Činnost CIE je rozdělena do těchto divizí: 

Divize č. 1 Vision and Colour – Vid ění a barva   
Předmět činnosti: Zkoumání zrakových funkcí a stanovení norem pro tyto funkce, modely a procesy, jestliže mají 
vztah k fotometrii, měření barev, podání barev, zrakovému výkonu a k hodnocení světla a osvětlení. 

Divize č. 2 Physical Measurement of Light and Radiation – F yzikální m ěření světla a záření  
Předmět činnosti: Zkoumání standardních postupů hodnocení a měření ultrafialového, viditelného a infračervené-
ho záření, dále celkového záření a optických vlastností materiálů a svítidel. Zkoumání optických vlastností a vý-
konnosti fyzikálních čidel a jiných zařízení, jsou-li k jejich hodnocení potřebná.  

Divize č. 3 Interior Enviroment and Lighting Design – Návrh osvětlení interiér ů  
Předmět činnosti: Zkoumání a hodnocení vizuálních faktorů, vliv na spokojenost lidí s prostředím budov a jeho 
působením z hlediska tepelných, vizuálních a akustických podmínek. Stanovení kritérii týkajících se návrhu pří-
rodního a umělého osvětlení. Výzkum metod návrhu osvětlení, včetně potřebných výpočtů, vnitřního osvětlení 
budov a promítnutí těchto výsledků (stejně jako výsledků dalších divizí CIE) do směrnic pro interiéry, speciální 
prostory a pro specifické problémy vnitřního osvětlení. 

Divize č. 4 Lighting and Signalling for Transport – Osv ětlení a signalizace v doprav ě  
Předmět činnosti: Zkoumání osvětlení a vizuálních signálů stejně jako informačních požadavků v dopravě, kam 
patří osvětlení silnic a dopravních prostředků, vodorovné dopravní značení, dopravní značky a signalizace pro 
všechny kategorie veřejných komunikací, pro všechny uživatele a dopravní prostředky a rovněž pro vizuální ori-
entaci a podporu v dalších oblastech provozu. 

Divize č. 5 Exterior and other Lighting Applications – Osv ětlení exteriér ů a další aplikace   
Předmět činnosti: Zkoumání metod a příprava směrnic pro návrhy osvětlení venkovních pracovišť, bezpečnostní-
ho osvětlení, osvěcování, osvětlení pěších zón a jiných městských částí bez automobilového provozu zón urče-
ných ke sportovní a rekreační činnosti a osvětlení dolů. 

Divize č. 6 Photobiology and Photochemistry – Fotobiologie a  fotochemie  
Předmět činnosti: Zkoumání a hodnocení účinků optického záření na biologické a fotochemické systémy (s výjim-
kou vizuálních vjemů). 

Divize č. 7 General Aspects of Lighting – Všeobecné aspekty osvětlení   
Předmět činnosti: Zkoumání a hodnocení otázek souvisejících s terminologií, vzděláváním a hospodárností v 
oblasti osvětlení a poskytování informací o světelných zdrojích. Poznámka: V současné době je činnost této divi-
ze ukončena. 

Divize č. 8 Image Technology – Zobrazovací technika   
Předmět činnosti: Zkoumání metod a vypracování směrnic a norem pro optické, vizuální a metrologické aspekty 
přenosu, zpracování a reprodukce zobrazení s využitím všech způsobů analogových a digitálních zařízení na 
snímání a reprodukování obrazu a paměťových médií. 

 

Československo bylo členskou zemí CIE od roku 1929, Československý národní komitét působil od roku 
1960, kdy vznikl reorganizací Československého poradního sboru pro osvětlování. Po rozdělení Československa 
vznikl v roce 1993 Český národní komitét CIE (ČNK CIE) jako sdružení bez právní subjektivity. 

Co je ČNK CIE? 
ČNK CIE je oficiálním členem Mezinárodní komise pro osvětlování na základě Statutu CIE. ČNK CIE je 

nevládní nezisková organizace, jejímž hlavním posláním je tvořit spojovací článek mezinárodní spolupráce v 
oboru světelné techniky, pečovat o uplatnění zahraničních poznatků v ČR, stejně jako o uplatnění výsledků české 
světelné techniky v mezinárodním měřítku. ČNK CIE spolupracuje při přípravě mezinárodních norem a metod 
měřicí techniky v oboru světelné techniky. Podporuje uplatnění těchto norem v národních normách. ČNK CIE 
spolupracuje při zveřejňování mezinárodních norem, technických informací a dalších dokumentů týkajících se 
všech otázek umění a vědy v oboru světelná technika v podobě vydávání publikací, pořádání seminářů a konfe-
rencí apod. 

 Finanční prostředky k zajištění činnosti ČNK CIE tvoří: členské příspěvky jednotlivých členů ČNK CIE, 
sponzorské dary a dotace, výtěžek z prodeje publikací CIE, výtěžek z vlastní odborné činnosti. 

SRVO je přispívajícím členem této organizace. V ČSN CIE pracují i členové SRVO. Ing. Vladimír Dvořá-
ček, místopředseda ČNK CIE, zpracoval přehled norem, publikací a doporučení vydaných touto organizací a celý 
jejich soubor včetně českých anotací, je pro zájemce  dispozici na www.srvo.cz . 
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Vzhledem k velkému rozsahu tohoto díla (70 str.) zde uvádíme pouze stručnou ukázku textů, z nichž ně-
které korespondují s tématy přednášenými na seminářích SRVO. 

Výňatek z p řehledu norem CIE: 
CIE Standard S 017/E:2011 ILV: International Lighting V ocabulary (Norma CIE S 017/E:2011 MSS: Meziná-
rodní světelnětechnický slovník) 

Nové vydání MSS je výsledkem intensivní práce provedené divizemi CIE na aktualizaci a doplnění ob-
sahu předchozího vydání (1987). Bylo přidáno mnoho nových termínů, respektujících změny v technice a praxi, 
existující termíny  tam, kde to bylo nezbytné, byly aktualizovány a odstraněny zastaralé termíny. 

Úkolem vydání tohoto Mezinárodního slovníku bylo podpořit mezinárodní normalizaci při používání veli-
čin, jednotek, symbolů a terminologie vztahující se k vědě a umění v oblasti světla a osvětlení, barvy a vidění, 
fotobiologie a v zobrazovací technice. Tento slovník poskytuje definice a podstatné informace nezbytné pro po-
chopení a správné používání obsažených termínů. Neposkytuje obsáhlé podrobnosti nebo vysvětlivky 
k používání těchto termínů; takové informace důležité pro odborníky v každé specializované oblasti jsou 
k dispozici v Technických zprávách a Normách vypracovávaných v CIE. 

V novém vydání bylo rozhodnuto slovník restrukturalizovat na uspořádání v abecedním pořádku (vychází 
se z anglických termínů), bez jakéhokoliv rozdělení na kapitoly nebo podkapitoly. Toto rozhodnutí bylo přijato za 
účelem zjednodušení slovníku a pomoci jeho používání. 

Norma má 203 stránky  a obsahuje 1448 termínů vztahujících se ke světlu a osvětlení.  

CIE Standard S 014-3/E: 2011: Colorrimetry-Part 3: CIE T ristimulus Values (Kolorimetrie – Část 3:  

Trichromatické složky CIE) 

Barevné podněty s rozdílným spektrálním složením mohou vypadat podobně. Důležitou funkcí kolorimet-
rie je stanovit, které podněty vypadají podobně pro daného pozorovatele s daným souborem kolorimetrických 
funkcí. To se dělá výpočtem souboru tří trichromatických složek pro každý podnět. Rovnost trichromatických 
složek indikuje rovnost barevného vzhledu za stejných podmínek ozáření a pozorování. Norma vychází 
z dlouhodobých doporučení CIE (CIE 15:2004 Colorimetry, 3.vydání) zabývajících se výpočtem trichromatických 
složek. Specifikuje metody výpočtu trichromatických složek barevných podnětů pro známé spektrální složení. 
Tyto barevné podněty mohou být vytvořeny světelnými zdroji anebo objekty odrážejícími nebo propouštějícími 
světlo. Tato normovaná metoda je definována jako součet po 1nm intervalech v oblasti 360 až 780 nm. Alterna-
tivní zkrácené metody jsou definovány pro větší intervaly (do 5 nm) a užší spektrální rozsahy (od 380 až do 780 
nm). Alternativní metody se mají používat pouze ve vhodném případě a když uživatel zaznamenal vliv na finální 
výsledek. Norma může být použita ve spojení se standardním pozorovatelem CIE 1931 anebo se standardním 
pozorovatelem CIE 1964. Norma byla schválena národními komitéty CIE. Publikace je napsána v angličtině. 

Výňatek z p řehledu doporu čení CIE: 
Publikace CIE 205:2013: Review of Lighting Quality Me asures for Interior Lighting with LED Ligh-

ting Systéme (Přehled kvalitativních opatření pro osvětlení interiérů s LED osvětlovací soustavou)                                                                   

V souvislosti se současným zvyšováním světelného toku a účinnosti začaly světelné diody konkurovat 
konvenčním světelným zdrojům ve svítidlech pro všeobecné osvětlení. Typické parametry LED jako směrové 
světlo, malé rozměry a vysoký jas jako takové nejsou novými parametry těchto světelných zdrojů, nicméně jsou 
(samostatně nebo v kombinaci) novými v některých oblastech účelového osvětlení interiérů, jako např. úřadů, 
školních tříd, zasedacích místností anebo místností pro nemocné. Většina existujících kvalitativních opatření pro 
uvedené aplikace je odvozena od výzkumu navazujícího na použití difúzního zářivkového osvětlení. Zpráva po-
skytuje informace o vhodnosti existujících opatření ohledně kvality osvětlení při použití LED osvětlovacích sou-
stav v (komerčních) interiérech. Odhaluje mezery a slabá místa v existujících opatřeních ohledně kvality, doporu-
čuje nová kvalitativní opatření a obsahuje náměty na potřebný výzkum. 

Zpráva je napsána v angličtině se stručným obsahem ve francouzštině a němčině. Má 34 str., 3 obr. a 1 
tabulku. 

Publikace CIE 206:2014: The Effect of Spectral Power Dis tribution on Lighting for Urban and Pe-
destrian Areas  (Vliv spektrálního složení na osvětlení městských a pěších zón) 

Světelně technický projekt pro silnice v městských a pěších zónách respektuje více potřeby chodců než 
řidičů. Zpráva předkládá přehled nejnovějších výzkumů ohledně vlivu spektrálního složení světla zdrojů pro ty 
úlohy, které jsou považovány za důležitější pro chodce. Tyto úlohy zahrnují identifikaci překážek na chodníku, 
osobní posouzení faktorů, jakými jsou rozpoznání obličeje a posouzení jasu. Jas je pro chodce důležitý z toho 
důvodu, že jasnější osvětlení vede k lepšímu pocitu bezpečnosti v dané lokalitě. 

Bylo zjištěno, že v mezopické oblasti se světelné zdroje s vyšším skotopicko/fotopickým poměrem (S/P) 
jeví jako jasnější a umožňují lépe identifikovat periferní překážky než světelné zdroje s nižším poměrem S/P při 
stejné osvětlenosti. To znamená, že světelné zdroje s vysokým poměrem S/P mohou být použity buď při stejné 
osvětlenosti s tím, že zajišťují vyšší jas a lepší identifikaci periferních překážek anebo při nižší osvětlenosti, ale při 
stejném jasu a stejné schopnosti identifikovat překážky, což znamená snížení spotřeby energie. Systém mezo-
pické fotometrie doporučený CIE lze použít ke stanovení jasu a identifikaci periferních překážek pro světelné 
zdroje s různým spektrálním složením světla. 
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Vizuální potřeby dále zahrnují rozpoznání obličeje i skutečnost, že vzhled prostředí je akceptovatelný. 
Jak spektrální složení světla ovlivňuje schopnost rozeznat identitu jiných osob, není zatím jasné, avšak existuje 
názor, že informace o chromatičnosti může být prospěšná. Akceptovatelnost vzhledu prostředí více souvisí 
s podáním barev světelného zdroje. Podání barev je pro tyto vizuální potřeby důležité stejně jako poměr S/P, 
avšak zatím neexistuje dostatečné množství údajů, s nimiž by bylo možné plně charakterizovat tyto vlivy. 

Poskytnutím těchto závěrů je možné upravit jasy používané na sídlištních ulicích při použití různých svě-
telných zdrojů. Tyto hodnoty osvětlenosti mohou být vybrány na základě dvou parametrů světelného zdroje, po-
měru S/P a všeobecného indexu podání barev (Ra). Zpráva zahrnuje nové směrnice z Velké Británie, podle nichž 
lze uvažovat o snížení osvětlenosti z hodnot doporučovaných v třídě osvětlení S při použití světelných zdrojů 
majících všeobecný index podání barev podle CIE vyšší nebo rovný 60; snížení se vypočítá s použitím soustavy 
mezopické fotometrie doporučené CIE. Směrnice Velké Británie předpokládají, že osvětlení nízkotlakými sodíko-
vými výbojkami je vhodné pro třídu osvětlení S. Ostatní země, které se rozhodly přijmout systém používaný ve 
Velké Británii, mohou modifikovat svůj přístup s přihlédnutím k různým druhům osvětlení. Například jestliže jsou 
vysokotlaké sodíkové výbojky (které jsou velmi rozšířené v Evropě) použity jako výchozí stav, povolené snížení 
osvětlenosti bude menší, než je hodnota povolená ve Velké Británii. Vedle vlivu spektrálního složení světla na 
vidění je nutné při volbě nejvhodnějšího osvětlení brát v úvahu i další faktory. Ty jsou diskutovány v závěrečné 
části zprávy a zahrnují vlivy osvětlení na přírodní prostředí, oslnění a vliv změn v lidském oku, které souvisí 
s věkem. Zvýšení účinnosti vidění, které nabízejí světelné zdroje optimalizované pro použití v mezopické oblasti 
vidění (tj. s vyšším poměrem S/P) může být pro starší osoby menší než u zbytku populace a takové světelné 
zdroje mohou vést u starších pozorovatelů ke zvýšenému vlivu rušivého oslnění. Všeobecně je použití „bílého“ 
světla v uličním osvětlení prospěšné za předpokladu, že uvedené další faktory budou rovněž vzaty v úvahu a 
nebudou mít významnější vliv (tj. vznikající oslnění se podstatně nezvýší). 

Publikace je napsána v angličtině a má 38 str., 4 obr. a 8 tab. Cena je 135 € (členové ČNK CIE mají 66,7 
% slevu). 

Výňatek z p řehledu technických zpráv CIE: 
Technická zpráva CIE TN-005: Specifying Product Perform ance for Mesopic Applications  (Specifikace 
parametrů světelnětechnických výrobků pro aplikace v podmínkách mezopického vidění)  

Technická zpráva obsahuje návod na specifikaci parametrů světelnětechnických výrobků určených pro 
uliční osvětlení a osvětlení pěších zón v noci, kdy oko je adaptováno na mezopické podmínky. Může být použita v 
součinnosti s CIE 191:2010 (CIE, 2010a), která přináší podrobnosti metody určené pro výpočet mezopických 
jednotek. Tato zpráva nepodává návod ohledně výběru nejvhodnějšího světelnětevchnického výrobku pro žádnou 
dílčí aplikaci; takové informace jsou k dispozici v příslušných normách a návodech k použití, včetně CIE 
206:2014. 

Informace ohledně parametrů světelnětechnickcý výrobků (světelných zdrojů, svítidel atd.) jsou tradičně 
udávány ve formě fotopickcýh jednotek, odpovídajích dobře osvětleným prostředím, v nichž je pozorovatel adap-
tovan na poměrně vysoké úrovně jasu. Mnoho světelnětechnických výrobků je však určeno pro použití v aplika-
cích při nízkých hladinách osvětlenosti, např. při osvětlení ulic a pěších zón. V těchto situacích se  vizuální adap-
tace často dostává do mezopického režimu (jas v rozmezí 0,005 cd.m-2 až 5 cd.m-2), takže informace o paramet-
rech vyjádřené ve fotopickcýh hodnotách neodpovídají skutečné vizuální účinnosti. Zpráva poskytuje návod 
ohledně specifikace pro takové aplikace.  

Technická zpráva CIE TN-006: Visual Aspects of Time-M odulated Lighting Systems – Definitions and Me-
asurement Models  (Vizuální aspekty časově modulovaných osvětlovacích soustav – Definice a modely měření)   

Technická zpráva byla vypracována Technickým výborem 1– 83 Divize č. 1 “Vidění a barva” a schválena 
správní radou CIE. Dokument informuje o současném stavu znalostí a zkušeností ve specifické oblasti světla a 
osvětlení a je určen členům CIE a dalším zainteresovaným skupinám. Nutno však poznamenat, že status tohoto 
dokumentu je pouze poradní a nikoliv závazný. 

Rychlost s jakou polovodičové světelné zdroje mohou měnit svou intenzitu je jednou z hnacích sil revo-
luce ve světe světelné techniky a ve světelnětechnických aplikacích. Rychlá změna intenzity souvisí s přímým 
přenosem modulace napájecího proudu, ať již záměrné nebo nezáměrné, na modulaci světelného toku. Důsled-
kem je, že světelná modulace může vyvolat změny ve vnímání okolního prostředí. Zatím co v některých velmi 
specifických zábavných aplikacích je změna vnímání v důsledku světelné modulace žádoucí, pro většinu běžných 
aplikací a aktivit je škodlivá a nežádoucí. Tyto změny ve vnímání okolního prostředí se nazývají „přechodnými 
světelnými jevy“ (Temporary light artefacts TLAs) a mohou mít velký vliv na posuzování kvality světla. Kromě toho 
viditelná modulace světla může vést ke snížení výkonnosti, zvýšení únavy a akutním zdravotním problémům, jako 
epileptickým záchvatům a migrénám. 

Možný negativní vliv TLA podnítila světelnětechnické výrobce, odborníky na světelně technické aplikace, 
univerzity a vlády hledat cesty jak měřit jejich vliv a lépe porozumět přechodným kvalitativním aspektům osvětlo-
vacích soustav. V tomto kontextu CIE založila Technický výbor (TC) 1-83 „Vizuální aspekty časově modulovaných 
osvětlovacích soustav“. 

Tato technická zpráva představuje dílčí výsledek činnosti TC. V první části TN jsou uvedeny nové defini-
ce vlivu jevů, které může modulované světlo vyvolávat. Ve druhé části je uveden přehled příslušné literatury a 
přehled parametrů ovlivňujících viditelnost různých TLA. Poslední část obsahuje popis dvou metod, z nichž jedna 
vychází z časového a druhá z kmitočtového základu, jež mohou být použity pro kvantifikaci TLA. Dále jsou uve-
deny tři příklady použití všeobecných metod při specifických měřeních viditelnosti. 
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Bílovec – stížnosti ob č
Prof. Karel Sokanský, Ing. Tomáš Nová
 

V Bílovci si občané stěžovali. Že jim 
Návrhem řešení a posouzení stížnosti ob
coviště prof. Sokanského na VŠB ZU Ostrava.

Vzhledem k tomu, že se s
upravili jsme tento referát redakčně
v Milovech. 

Důvod řešení a prezentování této problematiky
• Modernizace části VO (LED)
• Instalace osvětlení přechodu pro chodce
• Stížnosti občanů na rušivé sv
• Nutnost vypracovat znalecký posudek  
• Rozhodnut zda je nutné upravit, vypnout, 
• Specifikace problematického prostoru

 

 

Jak patrno z uvedené situace (obr 1), je zde pom
zdrojů LED, NAV, HQI a to jednak osazení 

př
svítidla z

typ
pom

 

 

 
Obr 2 Geometrie p
davk
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stížnosti ob čanů na rušivé sv ětlo z  VO, přechod
Sokanský, Ing. Tomáš Novák, VŠB TU Ostrava 

žovali. Že jim svítidlo z osvětlení přechodu pro chodce svítí do byt
ešení a posouzení stížnosti občanů a současně zachování bezpečnosti na přechodu se zabývalo pr

 prof. Sokanského na VŠB ZU Ostrava. 

tomu, že se s podobnou problematikou mohou mnozí provozovatelé VO setkat v
čně z PP prezentace, kterou doprovodil svůj referát Ing. Novák 

ešení a prezentování této problematiky  
ásti VO (LED) 

echodu pro chodce 
 na rušivé světlo v oblasti bytového domu v blízkosti osvětleného p

Nutnost vypracovat znalecký posudek   
Rozhodnut zda je nutné upravit, vypnout, či jinak řešit VO v kritické oblasti  
Specifikace problematického prostoru (viz obr 1) 

 
Obr. 1 Situace problematického řešeného prostoru 

uvedené situace (obr 1), je zde poměrně složitá situace. V provozu jsou vedle sebe 3 typy 
 LED, NAV, HQI a to jednak osazení pro osvětlení komunikace a jednak pro osvě

přechodu. Na komunikace se setkávají původní sod
svítidla z probíhající  modernizace. 

 Dům „stěžovatele“ se nachází v ose inkriminovaného p

Barevný kontrast v dané oblasti je diskutabilní, vzhledem 
typů zdrojů s odlišnou barvou světla. Proto byl posuzovány p
poměry a ne barevný kontrast. 

 

 

 

 

 
Obr 2 Geometrie přechodu a jeho osvětlení je v pořádku, odpovídá p
davkům 

řechod  

echodu pro chodce svítí do bytů a omezuje je. 
řechodu se zabývalo pra-

podobnou problematikou mohou mnozí provozovatelé VO setkat v praxi, 
j referát Ing. Novák na semináři 

tleného přechodu pro chodce  

 

provozu jsou vedle sebe 3 typy 
tlení komunikace a jednak pro osvětlení inkriminovaného 

vodní sodíkové výbojky a LED 

ose inkriminovaného přechodu.  

dané oblasti je diskutabilní, vzhledem k použití tří 
tla. Proto byl posuzovány především jasové 

ádku, odpovídá předpisům a poža-
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Obr.3  Kontrast jasů

 
Tab. 1 Použitá svítidla na p

 

Přechod 

Přechod 

Komunikace 

 

Jak situaci řešit?  
Naskakuje několik možných řešení, s

 

Nechat stávající osvětlení?   

 

Vypnout osvětlení přechodu? – technicky lze 

 

Předělat osvětlení přechodu?   

 

Odstínění kritických úhlů ve směru obytného domu?

 

 

Vyhodnocení nam ěřených dat 
 

Prostor  

Vertikální osvětlenost 

(směr 1) 

Osvětlenost 
Em (lx)  

Rovnoměrnost 
Uo(-)  

Nástup  69,33 0,67

Přechod  59,42 0,33

Nástup  22,13 0,67
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Kontrast jasů podle jasové analysy je v pořádku, odpovídá předepsaným hodn

Tab. 1 Použitá svítidla na přechodu a přilehlé komunikaci 

svítidlo Světelný zdroj

VYRTYCH HORNET-P-150H  PHILIPS MASTER CDM
4200K  

PHILIPS MASTER CDM-TT 150W 
4200K  

LED 66W 4000K 

 Vysokotlaká sodíková výbojka 
Tc=2300K  

ešení, s nimi otázky a podmínky k zodpovězení: 

   Nelze – stížnosti jsou oprávně

technicky lze – ale:      Jak dopadne viditelnost na, př

   Nelze z důvodu podmínek př

ru obytného domu?    Asi nejschůdnější varianta.  

ených dat - výsledky m ěření horizontální a vertikální osv ě

Tab. 2 Osvětlení přechodu zapnuto  

Vertikální osvětlenost 

(směr 2) 
Horizontální osv

ěrnost Osvětlenost 
Em (lx)  

Rovnoměrnost 
Uo(-)  

Osvětlenost 
Em (lx)  

0,67 21,6 0,81 91,2 

0,33 51,5 0,37 117,55

0,67 55,2 0,69 88,8 
 

 

psaným hodnotám 

telný zdroj  

PHILIPS MASTER CDM-TT 150W 

LED 66W 4000K  

Vysokotlaká sodíková výbojka 

stížnosti jsou oprávněné. 

Jak dopadne viditelnost na, před a za přechodem? 

vodu podmínek přidělení dotací. 

 

ení horizontální a vertikální osv ětlenosti p řechodu  

Horizontální osvětlenost  

tlenost Rovnoměrnost 
Uo(-)  

 0,93 

117,55 0,80 

 0,92 
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Tab. 3 Osvětlení přechodu vypnuto  

Prostor  

Vertikální osvětlenost 

(směr 1) 

Vertikální osvětlenost 

(směr 2) 
Horizontální osvětlenost  

Osvětlenost 
Em (lx)  

Rovnoměrnost 
Uo(-)  

Osvětlenost 
Em (lx)  

Rovnoměrnost 
Uo(-)  

Osvětlenost 
Em (lx)  

Rovnoměrnost 
Uo(-)  

Nástup  3,73 0,96 7,25 0,90 6,55 0,98 

Přechod  5,39 0,80 9,05 0,89 8,38 0,65 

Nástup  6,0 0,90 9,0 0,84 8,25 0,75 

 

 

Podklady pro možné vypnutí osv ětlení p řechodu  
Vyhodnocení naměřených dat - jasová analýza: 

 
 

Tab. 4 Osvětlení přechodu zapnuto  

Oblast  Minimální jas (cd/m2)  Maximální jas (cd/m2)  Průměrný jas (cd/m2)  

Přechod  0,38 20,29 7,98 

Pozadí  0,14 29,8 0,73 

Chodec  0,24 27,79 3,94 

Závěr: Jasové poměry jsou v přádku - Max. 1/10  

 
 

Tab. 5 Osvětlení přechodu vypnuto  

Oblast  Minimální jas (cd/m2)  Maximální jas (cd/m2)  Průměrný jas (cd/m2)  

Přechod  0,039 2,32 0,87 

Pozadí  0,7 30,1 0,56 

Chodec  0,04 1,38 0,25 

Závěr: Minimální kontrast jasů přechod, pozadí, chodec – neodpovídá předpisu. 

           Nelze zodpovědně doporučit vypnutí přechodu  

 

 

Závěr k osv ětlení p řechodu v Bílovci 
I jednoduchý přechod může vést k řešení široké škály problémů. 

Na základě výše uvedených poznatků se jeví jako nejjednodušší varianta řešení odstínění vyzařování do kritic-
kých oken. Je také nejlevnější a neblokuje podmínky případné dotace. 
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Reklamní p říloha 
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