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Porovnání svítidel s LED a s vysokotlakými sodíkový mi výbojkami 
Ing. Ji ří Skála , SRVO, Předseda Pracovní skupiny LED svítidla  

 
Abstrakt . LED svítidla pro veřejné osvětlení – fenomén posledních několika málo let, vítaný i zatracovaný. Odborná veřejnost 
s velkými nadějemi vzhlíží k tomuto světelnému zdroji právem jako ke světelnému zdroji nedaleké budoucnosti. Veřejnost však 
očekává mnohde deklarované úspory již nyní. Možnost dosažení vysokých úspor však záleží také na stavu veřejného osvětlení 
v dané obci. Jednoduše lze říci, že čím starší svítidla obec má, tím vyšších úspor lze dosáhnout.  
 Vzájemné porovnání stávajícího, již desítky let využívaného veřejného osvětlení s vysokotlakými sodíkovými výbojkami 
a nově nastupujících LED svítidel je úkolem pilotních projektů, které se postupně objevují po celém území ČR.  
 
Klíčová slova: LED svítidla, měření LED svítidel, funkčnost 
 

Úvod 
 Úspory el.energie jsou v posledních letech skloňovány ve všech pádech a proto není divu, že nejen český trh je 

zaplavován různými výrobky slibující úspory el.energie. LED svítidla mezi tyto výrobky bezesporu patří.  

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

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

 

 

 

 
Obrázek 1 – Jak se může odrazit konfrontace mezi kvalitou a požadavkem na úsporu el.energie 

 

 Cena el.energie pro veřejné osvětlení za poslední roky neúměrně vzrostla a mnohé obce a města stojí před nutností 
snížit náklady na provoz veřejného osvětlení. Opomineme-li různou kvalitu LED svítidel o které je i tento článek, je vhodné si 
stanovit kvalitu osvětlení, kterou chceme dosáhnout (jedná se vlastně i o stanovení, které je nutné zadat všem, kteří se 
případné soutěže hodlají účastnit). Pokud uvažujete o úsporách okolo 80%, je vhodnější veřejné osvětlení vypnout. Výsledek 
bude téměř shodný. 
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Porovnání LED svítidel s moderními sodíkovými svíti dly 
 Jedním z úkolů pracovní skupiny „LED svítidla” při Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení, je sledování a neustálé 

porovnávání LED svítidel s moderními svítidly s moderními vysokotlakými sodíkovými výbojkami na předem definovaných 
třídách osvětlení s nejčastěji používanými výškami stožárů (pro danou třídu osvětlení vždy 2 typické výšky stožárů). Netřeba 
připomínat, že všechny výpočty jsou podloženy světelnými výpočty tak, aby byly dodrženy požadavky ČSN EN 13 201. 
Výsledkem porovnání  svítidel jsou následující parametry: 

• Celkový příkon svítidel na 1 km komunikace 

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

• Investiční náklady svítidel na 1 km komunikace 

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

Pro možnost prezentace porovnání jsou v další části zobrazeny výsledky v grafech se shodnými hodnotami x-ové i y-ové 
osy. Cílem porovnání výsledků je porovnat LED a HPS svítidla jakožto „soutěžení“ dvou různých technologií. Z tohoto důvodu 
nebudou následující grafy obsahovat názvy výrobců svítidel. Zároveň jsou zachovány pro konkrétního dodavatele LED svítidel 
shodné barvy čar ve všech grafech. Toto pravidlo bylo dodrženo samozřejmě i v grafech prezentující výsledky moderních 
sodíkových svítidel. 

 

Celkový p říkon svítidel na 1 km komunikace 

 
Graf 1 - LED svítidla – příkon 

 

 
Graf 2 - HPS svítidla – příkon 
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Porovnáním obou grafů jsou patrné 2 závěry. Prvním závěrem je velké množství výrobců a dodavatelů LED svítidel (což 
není na škodu). Druhým závěrem je rozdílná kvalita nabízených svítidel. Kvalita moderních sodíkových svítidel je prezentována 
úzkým svazkem čar, kdy instalovaný příkon svítidel pro osvětlení 1 km komunikace nemá oproti LED svítidlům tak značné 
rozdíly, které lze za honbou nejnižších nákladů při nákupu svítidel přehlédnout. Jak je patrno, tak instalovaný příkon LED 
svítidel pro osvětlení 1 km komunikace může dosahovat mezi nejlepším a nejhorším řešením značné rozdíly (až 200%). Nákup 
LED svítidel je proto vhodné nakupovat se znalostí budoucích požadavků na spotřebu el.energie aby se nestalo, že nákup LED 
svítidel nám, kromě investičních nákladů, zvýší také provozní náklady za spotřebovanou el.energii. 

 

Celkový po čet stožár ů na 1 km komunikace 
 

 
Graf 3 - LED svítidla - počet stožárů 

 

 
Graf 4 – HPS svítidla - počet stožárů 

 

Zajisté je známo, že kvalita optického systému svítidel se zároveň odráží i do počtu stožárů, které je nutno pro osvětlování 1 
km komunikace instalovat podél osvětlované komunikace. Z obou grafů je patrno, že v případě výběru nejlepších řešení je 
počet stožárů pro obě varianty téměř shodný (spodní linie svazků čar obou grafů). Co z toho plyne? Pokud je komunikace 
osvětlována sodíkovými svítidly, lze najít takové LED svítidlo, které bez nutnosti přesunu stožárů osvětlí komunikaci při 
minimálně shodné kvalitě. Pokud však zvolíme (třeba pod nátlakem nákupní ceny) méně kvalitní řešení, dospějeme k situaci, 
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kdy stávající rozteče stožárů budou nedostatečné a na komunikacích vznikne nepřípustná nerovnoměrnost, která může být 
zdrojem nebezpečných situací pro řidiče. Reálnost tohoto jevu se zvyšuje, porovnáme-li šířku svazku čar pro LED svítidla. Pro 
osvětlení 1 km komunikace je rozdíl mezi nejlepší a nejhorší kvalitou až trojnásobný. 

 
Investi ční náklady svítidel na 1 km komunikace 
 

 
Graf 5 - LED svítidla – investice 

 

 
Graf 6 - HPS svítidla – investice 

 

 

 

Nákupní ceny LED svítidel jsou samozřejmě mnohem vyšší než je nákupní cena moderních sodíkových svítidel. Prosté 
porovnání však není tím správným krokem. Oba typy svítidel mají své přednosti ale také zápory. Pro správnější porovnání je 
proto vhodné porovnat kromě nákupních cen také ceny provozní.  
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Investi ční a provozní náklady (15 let) na 1 km komunikace 
 

 
Graf 7 - LED svítidla - investice a provoz 

 

 
Graf 8 - HPS svítidla - investice a provoz 

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

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

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

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

• S ohledem na velmi rychlý rozvoj světelných parametrů  LED svítidel (měrný výkon), je nutné neustálé monitorování pro 
návrh nejvhodnější varianty 

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



 8 

Normy ve ve řejném osv ětlení z pohledu práva 
Petra Nováková, JUDr. PhD., Tomáš Sequens, JUDr., Rich ard Hamran, JUDr. 

Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelá ř, s.r.o.,  

www.ksb.cz, pnovakova@ksb.cz, tsequens@ksb.cz, rham ran@ksb.cz 

      
Technické normy mají v českém právním systému zásadně doporučující, tedy nikoli závazný charakter. Právně 
závaznými se stanou až tehdy, stanoví-li tak právní předpis. Tento dvojí režim platí i pro oblast veřejného osvětlení. 
V praxi však i odchýlení se od norem doporučujícího charakteru může mít nepříjemné následky. 

K závaznosti českých technických norem 
České technické normy jsou obecně zvláštním druhem písemných pravidel, ve kterých jsou upraveny specifické požadavky 

týkající se té které oblasti lidských aktivit. Obsahují technický popis parametrů výrobků, konstrukcí, materiálů i složitějších celků 
z těchto částí tvořených. Technické normy obsahují informace o obecně uznávaných technických řešeních, základní zákonné 
požadavky bezpečnosti konstrukční, materiálové, protipožární, hygienické či ochrany zdraví a životního prostřední. Technické 
normy pokrývají téměř všechny oblasti lidské činnosti [1]. 

Existence technických norem a odkaz na ně v právních předpisech jsou nezbytné pro to, aby právní předpisy České 
republiky (tedy zákony, nařízení vlády a vyhlášky nejrůznějších orgánů státní správy a samosprávy) nebyly neúčelně 
zatěžovány množstvím detailních právních požadavků technického charakteru. Právní předpis nemůže jít do podrobností 
(způsobů výpočtů různých hodnot apod.) uvedených na mnoha stránkách norem. Právní předpis stanoví pouze základní 
podmínky s tím, že na příslušné české technické normy odkazuje; takto jsou zprostředkovány informace o tom, kde je možno 
nalézt podrobné řešení dané problematiky. Technické normy tedy doplňují nekompletní právní požadavek vyplývající 
z příslušného právního předpisu. Odkazy na technické normy mají za cíl konkretizovat požadavky obsažené v právních 
normách a chránit tak veřejný zájem a bezpečnost [2]. 

Legislativně jsou technické normy upraveny v zákoně č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Dle 
ustanovení § 4 tohoto zákona je česká technická norma dokument schválený pověřenou právnickou osobou pro opakované 
nebo stálé použití vytvořený podle tohoto zákona a označený písmenným označením ČSN, jehož vydání bylo oznámeno ve 
Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ÚNMZ. Zákon výslovně uvádí, že česká technická 
norma není obecně závazná. Česká technická norma poskytuje pro obecné a opakované používání pravidla, směrnice nebo 
charakteristiky činností nebo jejich výsledků zaměřené na dosažení optimálního stupně uspořádání ve vymezených 
souvislostech. 

Technické normy tedy nejsou obecně závazné, což potvrdil i Ústavní soud České republiky (ÚS). Jeho slovy jsou technické 
normy považovány za kvalifikovaná doporučení (nikoliv příkazy) a jejich používání není závazné, nýbrž jen dobrovolné. ÚS však 
zároveň dodal, že existuje celá řada případů, kdy je dodržení požadavků konkrétních českých technických norem vyžadováno 
zákonem nebo vyhláškou. Povinnost postupovat při určité činnosti v souladu s českými technickými normami může vzniknout 
především na základě ustanovení právního předpisu, které stanoví, že ve vztazích upravených tímto právním předpisem je 
nutno dodržovat české technické normy. V těchto případech již lze o určité závaznosti těchto norem hovořit [3]. 

V otázce závaznosti technických norem lze tedy uzavřít, že tyto nejsou obecně závazné, v určitých případech se však 
stanou obecně závaznými, pokud na ně konkrétní právní předpis výslovně odkáže. 

Technické normy v oblasti ve řejného osv ětlení 
Technickými normami příslušnými v oblasti veřejného osvětlení rozumíme zejména normy ČSN 13201 - 1 až 4 Osvětlení 

pozemních komunikací[4] vydané ÚNMZ. Tyto normy obsahují návod pro výběr tříd osvětlení na základě posouzení 
geometrického uspořádání, využití prostoru, vlivu okolí a dalších parametrů, např. na základě intenzity provozu, náročnosti 
navigace, složitosti zorného pole, rizika kriminality, převažujícího počasí apod. Dané normy dále obsahují návod k definování 
oblasti, v níž se požadavky na osvětlení pro vybranou třídu osvětlení uplatňují a také všeobecná doporučení, např. pro 
stanovení požadavků na podání barev, zrakové vedení, osvětlení sousedících oblastí nebo pro použití alternativních a 
doplňkových tříd osvětlení. Tyto normy definují na základě fotometrických požadavků třídy osvětlení pro pozemní komunikace s 
ohledem na zrakové potřeby uživatelů komunikace a zohledňuje vlivy tohoto osvětlení na životní prostředí [5]. 

K povaze technických norem ve ve řejném osv ětlení 
Odkaz na technické normy v oblasti veřejného osvětlení nalezneme pouze ve dvou právních předpisech. Prvním je nařízení 

vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. To v ustanovení § 45a nazvaném Osvětlení 
venkovních pracovišť uvádí, že umělé osvětlení venkovních pracovišť a spojovacích cest musí odpovídat náročnosti 
vykonávané práce na zrakovou činnost a ochranu zdraví v souladu s normovými hodnotami a požadavky české technické 
normy na osvětlení venkovních pracovních prostor. V poznámce pod čarou se odkazuje mimo jiné na normy ČSN EN 13201-1 
až 4 Osvětlování pozemních komunikací [6]. 

Druhou zmínku obsahuje vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích. Ustanovení § 25 vyhlášky mimo jiné stanoví, že dálnice[7] a silnice[8] se vždy osvětlují v zastavěném území obcí 
[9]. V podrobnostech se odkazuje na doporučené české technické normy uvedené v příloze č. 1. Jednou z nich je norma ČSN 
36 0400 Veřejné osvětlení, která byla nahrazena normami ČSN EN 13201-1 až 4 Osvětlování pozemních komunikací. Pro 
místní[10] či účelové[11] komunikace, které v obci zpravidla převažují, naopak tato povinnost stanovena není. 
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I pro technické normy ve veřejném osvětlení tedy platí, že nejsou obecně závazné. S odkazem na závěry ÚS lze o určité 
závaznosti uvažovat pouze ve vztahu k osvětlení venkovních pracovišť a spojovacích cestách, jakož i silnicím a dálnicím 
v zastavěném území obcí. Obec, která je ve většině případů vlastníkem veřejného osvětlení, by tak měla postupovat podle 
norem ve dvou případech: Když zaměstnanci obce plní pracovní úkoly na pozemních komunikacích nebo když obec vlastní 
veřejné osvětlení umístněné na dálnicích a silnicích v zastavěném území obce. 

Proč dodržovat doporu čující normy 
Pouze doporučující povaha technických norem však neznamená, že by požadavky tam zmíněné bylo vhodné opomíjet. 

Takový postup nelze doporučit zejména z praktických důvodů. ÚS se k dodržování technických norem vyjádřil prostřednictvím 
jejich účelu takto: Účelem splnění detailních právních nároků je především jakost výrobků, ochrana zdraví a života lidí, 
bezpečnost práce a technických zařízení, požární ochrana, tvorba a ochrana životního prostředí, ochrana majetku a dalších 
zájmů. Dodržování technických norem je v řadě případů rozhodující podmínkou pro uplatnění na trhu. Na otázku, proč se normy 
používají, i když nejsou právně závazné, by se tedy dalo odpovědět tím, že jejich používání je výhodné, protože usnadňuje 
výrobu a výměnu zboží, dorozumívání se mezi výrobci a odběrateli, vytvářejí důvěru mezi výrobcem a spotřebitelem, přispívají 
ke snižování výrobních nákladů, odstraňují překážky na trhu atd. 

Nad rámec „výhodnosti“ dodržování technických norem specifikované ÚS lze doplnit další tři důvody: 

a) Postupování v souladu s technickými normami může hrát roli ve stavebním řízení spojeném s výstavbou či údržbou 
veřejného osvětlení. S ohledem na praxi stavebních úřadů nelze vyloučit, že dodržení „doporučujících“ technických norem bude 
v konkrétním případě ze strany úředníků podmínkou vyhovění žádosti. I kdyby byl takový požadavek úřadu v rámci případného 
uplatnění opravných prostředků shledán nesprávným (právě poukazem na nezávaznost normy), způsobené průtahy by mohly 
přinést nemalé komplikace po časové i finanční stránce. 

b) Kvalita veřejného osvětlení dále ovlivňuje stavební stav[12] pozemních komunikací, a tím i jejich sjízdnost[13] či 
schůdnost[14]. V tomto ohledu pak zákon o pozemních komunikacích jednak stanoví povinnost odstranit závady ve sjízdnosti či 
schůdnosti komunikace [15], jednak přiznává právo na náhradu škody, která vznikla v důsledku takové závady [16]. Závady ve 
sjízdnosti či schůdnosti komunikace spočívají v nepředvídatelných změnách ve sjízdnosti a schůdnosti komunikace či chodníku 
[17]. Nelze vyloučit, že nekvalitně provedené veřejné osvětlení[18] může v tom kterém případě k takové nepředvídatelnosti 
přispět. Dané riziko lze zmírnit respektováním požadavků na veřejné osvětlení stanovených v doporučených normách. 

c) Rovněž nelze opomenout hledisko prevence ve smyslu předcházení škodám na životě, zdraví  

osob, majetku a životním prostředí. Tato povinnost pro obce coby vlastníka veřejného osvětlení vyplývá jak z práva 
veřejného[19], tak soukromého[20]. Dodržování technických norem tak může obci jako žalované usnadnit procesní pozici 
v eventuálním soudním řízení, v rámci něhož by jí bylo vytýkáno pochybení mající příčinu ve veřejném osvětlení [21]. Obec 
postupující v souladu s požadavky technických norem bude spíše zbavena odpovědnosti za vzniklou škodu (či bude mít 
snadnější pozici v rámci popírání takové své odpovědnosti) odkazem na vynaložení náležité péče při předcházení škodám než 
ta, která postupovala v rozporu s nimi. 

Lze právo na ve řejné osv ětlení vymáhat? 
Zabezpečování veřejného osvětlení slouží k uspokojování potřeb občanů. Obecně však právo každého na zabezpečení 

veřejného osvětlení garantováno není. Obce jsou tak povinny činit jen v případech stanovených zákonem či na základě zákona. 
A na ty jsme výše poukázali. Pokud tedy kupř. obec v rozporu s § 25 vyhlášky č. 104/1997 Sb. vypíná během noci veřejné 
osvětlení na silnicích v zastavěném území obce, může jí být příslušným státním orgánem[22] vyměřena pořádková pokuta až 
do výše 100 000 Kč, a to opakovaně. Stejná sankce by se uplatnila i v případech, kdy by obec otálela[23] s odstraněním závady 
ve sjízdnosti či schůdnosti komunikace mající svůj původ ve veřejném osvětlení. Za porušení povinností bezpečnosti práce při 
venkovním osvětlení pracovišť počítá zákon s pokutou až do výše 1 milionu Kč [24]. 

Závěrem lze uvést, že veřejné osvětlení má podstatný vliv na kvalitu života ve městech a obcích. Úroveň těchto služeb se 
nepochybně odráží v úrovni bezpečnosti osob a majetku a významně ovlivňuje životní prostředí. Požadavky odrážející tyto 
hodnoty jsou obsaženy v technických normách. Nehledě na charakter těchto norem je jejich dodržování užitečné, a to nejen 
z právního hlediska. 
 

[1] Viz nález pléna Ústavního soudu ze dne 26.5.2009, sp. zn. Pl. ÚS 40/08, v němž se Ústavní soud zabýval návrhem na zrušení 
vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. 

[2] Tamtéž. 
[3] Tamtéž. ÚS k tomu dále dodal, že odkazy na technickou normu v právních předpisech mohou mít z hlediska jejich síly formu odkazu 

výlučného (povinného) nebo (indikativního). Výlučný odkaz určuje shodu s technickou normou, na kterou se odkazuje, jako jediný 
způsob splnění příslušného ustanovení daného právního předpisu. Technická norma tak doplňuje nekompletní právní požadavek, a 
stává se tak vlastně součástí právního předpisu. Tím vzniká povinnost řídit se ustanoveními příslušné normy pro ty subjekty, kterých 
se daný právní předpis týká. I když ani v tomto případě většinou nejde o obecnou závaznost, je možno říci, že ve vztahu k plnění 
požadavků příslušného předpisu se odkazovaná norma nebo její část stává závaznou. V případě indikativního odkazu je shoda s 
normou jedním z možných způsobů splnění požadavků právního předpisu. Obecný požadavek právního předpisu však může být 
splněn jiným způsobem. Forma indikativního odkazu je uplatněna v ustanovení § 4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud jde o harmonizované nebo 
určené normy (harmonizovanou českou technickou normou je taková norma, která ve vztahu ke konkrétnímu technickému předpisu 
obsahujícímu obecné vymezení technických specifikací obsahuje úpravu, jejíž splnění se bude považovat za splnění požadavků 
technického předpisu). 

[4] Plné označení těchto norem je ČSN CEN/TR 13201-1 (360455) Osvětlení pozemních komunikací - Část 1: Výběr tříd osvětlení 
z dubna 2007, ČSN EN 13201-2 (360455) Osvětlení pozemních komunikací - Část 2: Požadavky z května 2005, ČSN EN 13201-3 
(360455) Osvětlení pozemních komunikací - Část 3: Výpočet z května 2005 a ČSN EN 13201-4 (360455) Osvětlení pozemních 
komunikací - Část 4: Metody měření z května 2005 (těmito normami byly nahrazeny normy ČSN 36 0400 Veřejné osvětlení, ČSN 36 
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0410 Osvětlení místních komunikací a ČSN 36 0411 Osvětlení silnic a dálnic, všechny z prosince 1984). Vedle zmíněných norem 
patří do třídy 3604 Vnitřní a venkovní osvětlení i další normy, např. ČSN EN 12464-2 (360450) Světlo a osvětlení - Osvětlení 
pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory či ČSN EN 12193 (360454) Světlo a osvětlení - Osvětlení sportovišť. 
S veřejným osvětlením však souvisí i další technické normy (stavební, elektrotechnické atd.). 

[5] Viz anotace k normám ČSN EN 13201-1-4 uveřejněné na webových stránkách ÚNMZ http://www.unmz.cz/urad/unmz. 
[6] Další technickou normou, na níž se odkazuje, je ČSN EN 124 64 - 2 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: 

Venkovní pracovní prostory. 
[7] Dálnice je v ustanovení § 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vymezena jako 

pozemní komunikace určená pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu silničními motorovými vozidly, která je budována bez 
úrovňových křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a která má směrově oddělené jízdní pásy. 

[8] Silnice je v ustanovení vymezena jako veřejně přístupná pozemní komunikace určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci (viz 
§ 5 zákona o pozemních komunikacích). 

[9] Zákon o pozemních komunikacích používá pojem průjezdní úsek dálnice a silnice, který v § 8 definuje jako území zastavěné nebo 
zastavitelné, pokud se tím převádí převážně průjezdná doprava tímto územím. 

[10] Místní komunikace je vymezena jako veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce 
(viz § 6 zákona o pozemních komunikacích). 

[11] Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto 
nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a 
lesních pozemků. Účelovou komunikací je i pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka 
nebo provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu (viz § 7 zákona o pozemních komunikacích). 

[12] Stavebním stavem dálnice, silnice nebo místní komunikace se rozumí jejich kvalita, stupeň opotřebení povrchu, podélné nebo příčné 
vlny, výtluky, které nelze odstranit běžnou údržbou, únosnost vozovky, krajnic, mostů a mostních objektů a vybavení pozemní 
komunikace součástmi a příslušenstvím (viz § 26 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích). 

[13] Dálnice, silnice a místní komunikace jsou sjízdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený 
stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (viz § 26 
odst. 1 zákona o pozemních komunikacích). 

[14] V zastavěném území obce jsou místní komunikace a průjezdní úsek silnice schůdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb chodců, 
kterým je pohyb přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich 
důsledkům (viz § 26 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích). 

[15] Na základě § 27 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích je pak vyhláškou č. 104/1997 Sb. blíže vymezen rozsah, způsob a 
časové lhůty pro odstraňování závad ve sjízdnosti dálnice, silnice a místní komunikace. Nařízením obce je stanoven rozsah, způsob a 
lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic. 

[16] Dle § 27 zákona o pozemních komunikacích odpovídá vlastník dálnice, silnice, místní komunikace nebo chodníku za škody vzniklé 
uživatelům těchto pozemních komunikací, jejichž příčinou byla závada ve sjízdnosti, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho 
možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni 
předepsaným způsobem upozornit. Vlastník místní komunikace nebo chodníku odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve 
schůdnosti chodníku, místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto 
závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným 
způsobem upozornit. 

[17] Závadou ve sjízdnosti pro účely zákona o pozemních komunikacích se rozumí taková změna ve sjízdnosti dálnice, silnice nebo místní 
komunikace, kterou nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému 
stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům. Závadou ve schůdnosti se rozumí taková změna ve 
schůdnosti pozemní komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně 
technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (viz § 26 odst. 6 a 7 zákona o pozemních komunikacích). 

[18] Absence veřejného osvětlení, či jeho vypínání v místech, které osvětleny být nemusí, však závadu ve sjízdnosti či schůdnosti samo o 
sobě zřejmě představovat nebudou. Závada ve sjízdnosti či schůdnosti komunikace totiž souvisí s takovou změnou  ve sjízdnosti či 
schůdnosti, kterou nelze předvídat ani při jízdě či pohybu přizpůsobeném stavu komunikace. Sama skutečnost, že osvětlení na 
komunikaci chybí nebo je vypnuté, zpravidla nebrání uživateli v tom, aby svou jízdu či pohyb přizpůsobil tak, aby byla jízda či chůze 
bezpečná. 

[19] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení § 156 
stanoví požadavky na stavby takto: Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž 
vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu 
předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a 
životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu 
energie a ochranu tepla. Výrobky pro stavbu, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby a představují zvýšenou míru 
ohrožení oprávněných zájmů, jsou stanoveny a posuzovány podle zvláštních právních předpisů. Tímto zvláštním předpisem je i zákon 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jenž 
dle § 1 písm. a) upravuje způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví 
nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, popřípadě jiný veřejný zájem (dále jen „oprávněný zájem“). 

[20] Obecnou prevenční povinnost upravuje ustanovení § 415 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů, podle něhož je každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním 
prostředí. 

[21] Mohlo by se jednat např. o řízení na náhradu škody na zdraví v důsledku dopravní nehody způsobené nepřiměřeným osvětlením 
řidičů. 

[22] Tímto orgánem je silniční správní úřad, jenž vykonává státní dozor na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně 
přístupných účelových komunikacích. Zjistí-li pověřená osoba při výkonu státního dozoru porušení stanovených povinností, podle 
potřeby a povahy zjištěných nedostatků písemně uloží způsob a lhůtu odstranění těchto nedostatků a jejich příčin. Viz § 41 zákona o 
pozemních komunikacích. 

[23] Dle vyhlášky č. 104/1997 Sb., je nutno započat se zmírňováním závad ve sjízdnosti dálnic a silnic do 30 min v zimním období, mimo 
zimu bez průtahů. V případech místních komunikací se lhůty liší od 4 do 48 hod. Lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti 
chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic jsou stanoveny v nařízení každé obce. 

[24] Dle 17 odst. 1 písm. q) a odst. 2 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. 
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Dotační programy na obnovu a rekonstrukci ve řejného osv ětlení   
Zdeněk Hasoň, VO REVITAL, s.r.o. /  EKIS MPO ČR, Boskovice,  www.vo-revital.cz, e-mail: zhason@gm ail.com 
 

V oblasti revitalizace – oprav a rekonstrukcí – veřejného osvětlení se velmi často setkáváme s problémem, se kterým se 
potýkají jednotlivé municipality v České republice a sice s jejich zafinancováním. 

Čili města a obce řeší problém stejný, jako všechna naše odvětví veřejné správy a tím je obecně vžitý pojem nedostatku 
peněz. 

Stav veřejného osvětlení v naší zemi je ve stavu, jež nelze nazvat jinak než nevhodný a koncepčně zastaralý. Poměrně 
velká většina investorů – zodpovědných zástupců měst a obcí – se snaží  svou situaci řešit jak se dá a hlavně – rychle, levně a 
bez zásadních finančních a koncepčních kroků. Chápou stávající nedostatky na technickém stavu VO jen jako dočasný 
problém, který se „nějak“ vyřeší a na správci sítě VO je pak, aby dal vše do pořádku. Tedy do provozuschopného stavu, aby 
bylo možno problém odsunout na později – nejlépe neurčito. 

Chápání soustavy veřejného osvětlení jako technologického celku se svou vlastní provozní ( a účetní ) hodnotou je ne dost 
častým jevem.  

Proto některé investice, které byly již částečně na území ČR provedeny,  nemají očekávaný efekt trvalého vyřešení 
problému a vyžadují si stále nové a nové zásahy do soustavy.  

My zde chceme a budeme hovořit o těch, kteří sice chtějí začít nebo začali s revitalizací VO, ale nejsou si jisti, zda první 
kroky, které pro řešení problému učinili jsou správné a z dlouhodobého hlediska relevantní. 

Správný návrh ve řejného osv ětlení  respektuje poslání   podpory bezpečnosti pěších, dopravy a bezpečnosti osob a 
majetku a současně zaručuje maximální efektivitu provozu osv ětlovací soustavy  a současně musí respektovat všechna 
ustanovení obecně platných norem a předpisů platných pro elektrické zařízení, jímž právě soustava veřejného osvětlení je 
z hlediska provozní bezpečnosti, především.  

Rozumný investor by měl postupovat tak, že jako první krok by si měl nechat zpracovat pasport  stávajícího technického 
zařízení veřejného osvětlení a na jeho základě zhodnotit technický stav za řízení a navrhnout koncepci obnovy a vlastní 
rekonstrukci (výměnu zdrojů, svítidel, stožárů, světelných míst, napájecích rozvodnic a pod.). 

Ideální je zpracování Energetického auditu VO, který zpracovává autorizovaný energetický auditor ve spol upráci 
s projektantem – sv ětelným  technikem a to takovým, který má s navrhová ním energeticky efektivních osv ětlovacích 
soustav zkušenosti. 

Je-li tedy investor srozuměn se všemi možnostmi, které mu dnešní trh, při řešení revitalizace veřejného osvětlení, nabízí a 
rozhodne se pro fundovaného zpracovatele zadání na technické podmínky, nastává právě výše uvedený problém a tím je 
finanční pokrytí investice. 

Je možno konstatovat, že dnešní možnosti financování revitalizace veřejného osvětlení jsou rozděleny do několika 
základních směrů : 
 
1.  PŘÍMÁ - POLOŽKOVÁ FORMA FINANCOVÁNÍ 

-    VO je v majetku města, energii, provoz a údržbu hradí město ze svých prostředků. 

Město bude provád ět kontrolu stavu  VO v majetku města a objednávat jednotlivé práce spojené s jeho provozem  
výhradně u dodavatele, vzešlého z tohoto výběrového řízení včetně provádění revizí el. zařízení v pravidelných intervalech  
položkovou formou . 

CENA se stanovuje vždy na jednotlivé položky prací v e výši dle nabídky výb ěrového řízení. 

FINANCOVÁNÍ probíhá z p římých prost ředků města a je rozm ělněno do dlouhodobého horizontu. 
Hrozí nejednotnost koncepce, která se práv ě může měnit s časem.  
Nastává také problém s technologickým vývojem a tím  nejednotností technické úrovn ě jednotlivých etap. 

  
2.  PAUŠÁLNÍ  FORMA FINANCOVÁNÍ 

-    VO je v majetku města, energii, provoz a údržbu hradí město ze svých prostředků. 

Dodavatel – provozovatel  bude provád ět kontrolu stavu  VO v majetku města a provádět jednotlivé práce spojené s jeho 
provozem  a údržbou, vzešlého z tohoto výběrového řízení včetně provádění revizí el. zařízení v pravidelných intervalech . 
Předmětem bývá obvyklá údržba – např. nátěry, výměny světelných zdrojů, čištění svítidel, čištění spojů, běžné opravy kabel. 
vedení apod. 

Město bude provádět kontrolu stavu VO v majetku města a prováděných prací. Investiční akce a generální opravy bude 
město u dodavatele – provozovatele. 

CENA za údržbu za stanovené období se stanovuje PAUŠÁL NÍ ČÁSTKOU  
a u výkon ů, které objednává obec nad rámec b ěžné údržby se  stanovuje vždy na jednotlivé položky prací ve výši dle 

nabídky výběrového řízení. 

Jako u p ředešlého p řípadu FINANCOVÁNÍ probíhá s p římých prost ředků města a je rozm ělněno do dlouhodobého 
horizontu. 
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Hrozí nejednotnost koncepce, která se práv ě může měnit s časem.  
Nastává také problém s technologickým vývojem a tím  nejednotností technické úrovn ě jednotlivých etap. 

 
3.  FORMA  FINANCOVÁNÍ  POMOCÍ PŘENESENÉ SPRÁVY VO 

-    VO je v majetku města, provozovateli je hrazena pevná roční částka a provozovatel VO převezme do nájmu  a energii, 
provoz a údržbu hradí ze svých prostředků. 

FORMA  PŘENESENÉ SPRÁVY VO   zahrnuje zajištění správce veřejného osvětlení tak, aby byl zajištěn provoz a údržba 
veřejného osvětlení  vůči třetím osobám a vůči požadavkům státní správy na bezpečnost provozu zařízení / např. požadavky 
ČSN na osvětlenost / bez potřeby zatěžovat touto činností obec, přičemž  celé technologické za řízení VO zůstává majetkem 
obce.  

Výkon p řenesené správy zahrnuje : 
nákup a řízení spot řeby elektrické energie 

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

provozování a údržbu sítí –  rozvod ů veřejného osv ětlení  

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

plánování a realizaci investic  

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

financování oprav  

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

financování revitalizace, tj.   

Obec bude provádět kontrolu stavu VO a prováděných prací vč. DODRŽOVÁNÍ technologického standardu a jejich 
nedodržení vede ke zrušení smlouvy. Investiční akce a generální opravy VO bude pro obec provádět provozovatel. 

CENA za údržbu za stanovené období se stanovuje PAUŠÁLNÍ ČÁSTKOU, kterou hradí obec - investor .  

Tato forma financování je velmi náročná na prvotní část – a tou je pečlivý výběr správce soustavy VO a na jeho finanční 
podmínky z hlediska dlouhodobého financování. 

Náklady pak přímo hradí město ze svých prostředků, avšak v delším časovém úseku. 

Výhodou, při správně nastavené technické úrovni revitalizace, je okamžité řešení krizového popř. havarijního stavu VO a 
jeho uvedení do souladu s platnými normami a předpisy za dnešní ceny materiálu a služeb 

a provedení efektivity energetické náročnosti osvětlovací soustavy okamžitě s možností okamžitého generování provozních 
úspor na splácení celkových finančních nákladů. 

Nevýhodou může být právě „cena peněz“ poskytnutých třetí osobou na zafinancování revitalizace. 

Další možnost  ZAJIŠT ĚNÍ  FINANČNÍHO  ZDROJE  náklad ů na rekonstrukci z ve řejných prost ředků  

zahrnuje v případě nedostatečných vlastních  finančních zdrojích možnost vyhledání zdrojů formou : 

• komunální půjčky 

• splátkového režimu - contracting 

• leasingových splátek 

• dotací z fond ů ČR       
Formy komunální p ůjčky jsou obecně známy a v dnešní situaci je k nim přistupováno jen s maximální opatrností. Vyžadují 

jednoznačně perfektní přípravu technické úrovně revitalizace s pečlivou finanční analýzou splátkového režimu a velmi dobrý 
raiting . 

Pro Formy splátkového režimu – contracting , platí v zásadě podobné podmínky, jako pro zafinancování pomocí 
přenesené správy. Zde však jednoznačně platí, že splátky poskytnutých finančních prostředků  musí být hrazeny z provozních 
úspor, generovaných souborem úsporných opatření, definovaných již při zadání investice. 

Zde hrozí nebezpečí podhodnocení technických standardů uplatněných při revitalizaci právě pro zajištění dostatečné 
návratnosti. Čili zjednodušeně řečeno – finanční návratnost je upřednostňována na úkor technické kvality a dlouhodobé 
spolehlivosti. Jsou volena jednoduchá a technicky nenáročná řešení ( byť by byla dodržena zásadní ustanovení technických 
norem a předpisů). 

Pro  formu leasingových splátek platí v zásadě totéž, co v předešlém případě. 

Pro formu financování / lépe řečeno spolufinancování / z fond ů ČR 

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

• krajské zdroje 

• státní zdroje 

• evropské zdroje 

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

STRUKTURÁLNÍ FONDY 
Regionální opera ční programy  – obecně lze říci, že projekt zaměřený pouze na rekonstrukci či výstavbu nového veřejného 

osvětlení není možné financovat z žádného programu. Nicméně pokud to bude součástí většího programu (např. rekonstrukce 
náměstí) bude možné čerpat dotaci i na veřejné osvětlení.  

KRAJSKÉ DOTA ČNÍ TITULY 
Obecně je nejideálnější financovat veřejné osvětlení z programu Obnovy venkova a jeho variant. Pro lepší přehled uvádíme 

aktuálně ověřený stav v jednotlivých krajích. 

Středočeský kraj   

V rámci programu FROM je možné financovat obnovu či výstavbu veřejného osvětlení (demontáž a montáž sloupů a 
osvětlovacích těles, výkopové a zemní práce, nákup a pokládka kabelů, rozvaděče veřejného osvětlení). V obcích do 5 000 
obyvatel může být dotace projektu v rozmezí 0,5 mil. – 10 mil. Kč. V případě obce do 2000 obyvatel dotace může být rozmezí 
50 tis. – 0,5 mil. Kč. Maximální procentuální výše dotace je u obou případů 95 %. 

 Moravskoslezský kraj  

V rámci výzvy Podpory obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje bude vyhlášena i pro následující rok. Vyhlášena 
bude koncem roku. V loňském roce byla minimální výše dotace 200 tis. Kč, maximální pak 500 tis. Kč. Maximální výše dotace 
byla 60 %. 

Královéhradecký kraj  

Na projekty týkající se veřejného osvětlení je možné využít Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje. Každoročně 
je na něj vyčleňována částka 45 mil. Kč, přičemž žádosti obvykle trojnásobně přesáhnou tuto částku. Program je určen pro obce 
s méně než 2000 obyvateli. Minimální výše dotace činí 50 000 Kč, maximální 600 000 Kč. Podíl dotace na celkových nákladech 
akce nesmí převýšit 50 %.  

Termín pro předkládání žádostí o dotace z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje je stanoven od 1. 11. 2010 
do 15. 12. 2011. 

Pardubický kraj  

Žádat v rámci tohoto programu bylo možné na rekonstrukci a obnovu veřejného osvětlení v tomto kraji získat 50% dotaci a 
žadatelem může být obec do 2000 obyvatel. Výše dotace může být maximálně 1 mil. Kč v běžném roce. 

Příjem žádosti do programu obnovy venkova pro rok 2011 bude pravděpodobně v září ukončen. 

Olomoucký kraj.   

Obce do 2000 obyvatel mohou žádat na v rámci Programu obnovy venkova žádat mimo jiné na dotace týkající se projektů 
veřejného osvětlení. V tomto roce bylo rozděleno celkem 40 mil Kč. Výše dotace byla 50 tis. – 500 tis. Kč, a maximální výše 
podpory byla 60 %.  

 

Karlovarský kraj.  

V rámci programu obnovy venkova může obec do 2000 obyvatel žádat na opravu a výstavba veřejného osvětlení. V tuto 
chvíli se připravují nová pravidla, která budou vyvěšena v polovině prosince, žádosti na tento rok bylo možné předkládat do 28. 
2. 2011. Na program bude alokováno cca  21 mil. Kč. Z minulého roku byly nastaveny tyto limity: maximálně bylo možné získat  
50% dotaci.  

Minimální výše dotace byla pro rok 2011 stanovena na 25 tis. Kč, maximální stanovena nebyla. 

Liberecký kraj .  

Na samém začátku příštího roku plánuje kraj vyhlásit výzvy do programu obnovy venkova. Alokováno bude cca 10 mil. Kč. 
Žádat mohou obce s méně než 2000 obyvateli. Výše a maximální míra dotace se liší dle počtu obyvatel v obci. (Obce do 300 
obyvatel - maximálně 80 % celkových uznatelných nákladů akce, maximálně však 500 000,- Kč; obce do 1000 obyvatel – 
maximálně 65 % celkových uznatelných nákladů akce, maximálně však 400 000,- Kč; obce do 2 000 obyvatel – maximálně 50 
% celkových uznatelných nákladů akce, maximálně však 400 000,- Kč) 

Zlínský kraj  

Podprogram obnovy venkova bude takřka jistě opětovně vyhlášen, nicméně už teď je jisté, že objem finančních prostředků 
bude na příští rok nižší. V loňském roce alokace na podprogram byla 32 mil. Kč. Více informací bude možné získat nejdříve 
v prosinci, po schválení rozpočtu na nový rok. V loňském roce byla minimální výše podpory na projekty týkající se veřejného 
osvětlení 50 tis. Kč maximální pak 1 mil. Kč. Míra podpory je odvislá od velikosti obce. Maximální výše podpory pro obce do 500 
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obyvatel je 60 %, obce do velikosti obce do 1000 obyvatel je maximální výše podpory 50 % a obce do 2000 obyvatel 40 %. 
Obce s více než 2000 obyvateli nemohou do programu podávat žádosti. 

Jiho český kraj  

Program Obnovy venkova byl na tento rok vyhlášen. Je pravděpodobné, že bude vyhlášen i příští rok, bohužel se nám zatím 
nepodařilo zjistit podrobnější informace. Z programového dokumentu lze zjistit, že na pro projekty týkající se veřejného 
osvětlení lze poskytnout dotaci ve výši až 50 % nákladů akce v běžném roce. Minimální výše dotace je 25 tis. Kč, maximální 
200 tis. Kč. Počet obyvatel žádající obce musí být maximální 2000. Dotaci je možno přiznat i obci do 3 tis. obyvatel pro její 
místní část. 

Ústecký kraj  

Program obnovy venkova měl veřejné osvětlení v letošním roce prioritu veřejné osvětlení, bohužel priorita na příští rok 
nebyla zatím určena, stejně tak detailní podmínky. Na rok 2011 bylo alokováno cca 20 mil. Z nastavení programu v loňském 
roce lze vyčíst toto: velikost projektu byla omezena na 300 tis. Kč. Výše podpory byla v loňském roce rozdílná dle počtu 
obyvatel v obci, obce do 500 obyvatel mohli získat až 75 % dotaci, obce do 1000 obyvatel 65% dotaci a obce nad 1000 obyvatel 
40% dotaci. Žádat nemohly obce, které mají více než 2000 obyvatel. 

Plzeňský kraj  

Program byl vyhlášen v lednu a je předpoklad jeho aktualizace i pro příští období.  Dotace se pohybuje v rozmezí  100 – 500 
tis. Kč. V tomto případě může být poskytnutá dotace ve výši max. 60 % celkových nákladů akce. 

Kraj Vyso čina  

Program obnovy venkova byl již vyhlášen počátkem roku. V loňském roce byl program určen pro obce s maximálně 1500 
obyvateli. Výše dotace se pohybovala dle velikosti obce (obce pod 300 obyvatel – 60 %, obce do 1500 obyvatel - 50 %). 
Minimální výše požadované dotace na jednu žádost 30 000 Kč; Maximální výše požadované dotace na jednu žádost 140 000 
Kč;   

Garantovaná výše dotace na jednu žádost  byla 104 000 Kč. 

Státní zdroje   
využívají zejména každoročně opakovaně vyhlašovaných  programů obnovy, ať již se jedná o Státního program na úspory 

energie EFEKT, Programy efektivity  nebo  Fondu životního prostředí.  

Jednotlivé programy se průběžně mění podle společenských potřeb státu a možností dofinancování prostředků z fondů 
Evropské unie. 

Je třeba, aby potenciální zájemce měl připraveny podklady nutné pro přílohy jednotlivých programů v případě, že se pro něj 
stane aktuální.  

Je zde také především kladen důraz na ekonomickou efektivitu vynaložených finančních prostředků, vysokou technickou 
úroveň a v neposlední řadě také na ekologickou efektivitu prováděných opatření souvisejících s revitalizací.  

U mnoha programů přistupuje spolu s tím také pečlivé roztřídění nákladů na uznatelné a neuznatelné položky a dlouhodobá 
udržitelnost projektu – jeho efektivitu a návratnost investic. 

Jedním z klasických příkladů je 

Státní fond dopravní infrastruktury  

V rámci kterého je možné využít podporu projektů úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy 
a jejích zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Dotaci je možné čerpat na vypracování projektové 
dokumentace a realizace. Veřejné osvětlení je možné financovat z tohoto programu pouze v rámci nasvětlování přechodů. 
Maximální výše dotace je 80 % (ve výjimečných případech až 100 %). Nicméně v tuto chvíli není aktuální výzva 

 

Evropské zdroje 
 jsou zatím využívány pouze okrajově a to přes fondy životního prostředí . Nízká technická úroveň připravované 

dokumentace případných zájemců o tyto finanční prostředky a nekoncepčnost dlouhodobého horizontu technické využitelnosti a 
rozvoje soustav VO prozatím neposkytla prostředky ani jednomu žadateli.  

V kontextu evropského programu obnovy se o tato řešení úspěšně pokusily některé subjekty ( např. Slovensko, Slovinsko, 
Irsko ) v programovém bloku „Inteligentní energie pro Evropu“.   

 

 Program Inteligentní energie Evropa - projekty   
Cílem programu Inteligent Energy Europe  je podporovat trvale udržitelnou výrobu a spotřebu energie a vyváženě přispívat 

k dosažení obecných cílů bezpečnosti dodávek energie, konkurenceschopnosti a ochrany životního prostředí. 

V příloze naleznete přehled projektů realizovaných v rámci projektové skupiny SAVE zaměřené na efektivní využívání 
energie a skupiny ALTENER zaměřené na podporu obnovitelných zdrojů energie. 

 V  Evropě existuje mnoho nevyužitých příležitostí k úsporám energií a zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie, 
avšak podmínky na trhu často brání jejich realizaci v praxi. Program Inteligentní energie — Evropa (Inteligent Energy Europe — 
IEE) je nástrojem EU na financování aktivit ke zlepšení těchto podmínek tak, aby se Evropa stala "inteligentnější" ve využívání 
energetických zdrojů. Jedná se tedy o zpracování projektů z oblasti vývoje a aplikace nových technologií, materiálů a postupů. 
Předmětem podpory nejsou investiční akce. 
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Druhé kolo programu IEE II bylo zahájeno v roce 2007 jako součást širšího programu EU Konkurenceschopnost a inovace. 
Program IEE II pokrývá období 2007 — 2013, je jedním ze tří podprogramů tohoto rámcového programu a navazuje na 
předchozí program IEE I (2003—2006). 

Program IEE II je řízen Výkonnou agenturou pro konkurenceschopnost a inovace (Executive Agency for Competitiveness 
and Innovation — EACI), která kromě řízení projektů financovaných programem rovněž šíří výsledné poznatky a nejlepší 
postupy. 

Cílem programu Inteligent Energy Europe je podporovat trvale udržitelnou výrobu a spotřebu energie a vyváženě přispívat k 
dosažení obecných cílů bezpečnosti dodávek energie, konkurenceschopnosti a ochrany životního prostředí. 

V oblasti energetické účinnosti a kombinovaných zdrojů tepla a elektřiny výrazně přispět ke: 

• zlepšování energetické účinnosti a racionálního využívání energie, zejména ve stavebnictví a průmyslu; 

• podpoře přípravy legislativních opatření a jejich používání; 

• snížení energetické náročnosti o 1% ročně, tak aby do r. 2010 bylo dosaženo 2/3 z 18% potenciálu úspor energie; 

• snížení emisí CO2 dle závazků z Kjóta; 

• zvýšení podílu kombinované výroby elektřiny a tepla. 

Účast na projektech v jednotlivých programech je otevřená libovolné právnické osobě ("právnickou osobou" se rozumí každý 
subjekt založený buď podle vnitrostátního práva místa svého vzniku, práva Společenství nebo mezinárodního práva, která má 
právní subjektivitu a je způsobilým vlastním jménem k právům a povinnostem všeho druhu.), veřejné nebo soukromé, žijící a 
zaregistrovaný na území členských států EU. Program je rovněž otevřen právnickým osobám z členských států a zemí 
ESVO/EHP za určitých podmínek, uvedených v Globálním pracovním programu. Součástí podmínek výzvy je také požadavek 
na skladbu řešitelského týmu, jedná se zejména o propojení národních partnerů do společného mezinárodního týmu. Tím se 
dosahuje mnohem vyšších synergických efektů, zejména v přínosech pro jednotlivé účastnické země, které takto participují na 
projektech, jejichž řešení by bylo s ohledem na dostupnost potřebného množství odborníků a jejich financování někdy 
problematické. 

V průběhu programového období jsou zveřejňovány dílčí výzvy k předkládání projektů řešících konkrétní zadání, jejich 
následné zpracování je kofinancováno z evropských zdrojů. Předložené návrhy projektů jsou vyhodnocovány stanovenými 
procedurami.  

 

Úspěšné návrhy jsou podpo řeny ve výši: 

Granty pro specifické cílové skupiny: do 75% celkových uznatelných nákladů 

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

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

• Koordinované akce: 100% financování. 

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

Podmínky poskytnutí dotace 
Dotace může být poskytnuta podnikatelským subjektům (právnickým i fyzickým osobám), neziskovým organizacím, vysokým 

školám zřízeným podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (v platném znění), městům, obcím (také jejich sdružením) 
a krajům a jimi 

zřízeným organizacím, sociálním a zdravotnickým zařízením, zájmovým sdružením (o.p.s., o.s. atd.), výzkumným 
organizacím, veřejnoprávním organizacím, sdružením právnických osob. 

Přípustný typ žadatele je specifikován u jednotlivých podporovaných aktivit. Žadatel o dotaci musí vykonávat činnost na 
území ČR. 

  Žadatel o dotaci musí mít k datu podání žádosti vypořádány všechny závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům 
republiky, včetně bezdlužnosti vůči zdravotním pojišťovnám. 

Poskytnuté státní prostředky (dotace) musí být vyčerpány v daném rozpočtovém roce, ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech (v platném znění). Nevyčerpaná dotace musí být vrácena do státního rozpočtu nejpozději do 15. února 
následujícího roku. 

 Veškerá dokumentace, vztahující se k podpořeným řešením, použité materiály a provedení stavebních a montážních prací 
musí odpovídat platným předpisům ČR a platným ČSN. 

Do celkových nákladů na realizaci investiční akce lze zahrnout pouze náklady přímo související s opatřeními  včetně 
projektových prací a nákladů na zpracování energetických auditů ( upřesní  vyhlašovatel dotace ) 

U investičních akcí nelze započítat náklady na zanedbanou údržbu. 

  Do podpory z Programu xx  nelze obecně zahrnout náklady, které byly zahrnuty do nákladů pro podporu z jiných veřejných 
zdrojů. 

  Žadatel, který je plátcem DPH, nesmí náklady na DPH zahrnout do nákladů hrazených z dotace a v žádosti o dotaci uvádí 
kalkulaci celkových nákladů bez DPH. 

Čerpání dotací 
Čerpání dotace se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (v platném znění). 
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Dotace bude použita výhradně k úhradě nákladů přímo souvisejících s financováním vybrané akce. Za dodržení podmínek 
účelovosti použití dotace a dosažení cílů a parametrů akce  odpovídá příjemce dotace. 

Dotace se přiděluje vydáním Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce (dále jen Rozhodnutí). Nedílnou 
součástí Rozhodnutí jsou Podmínky poskytnutí dotace (dále jen Podmínky), na jejichž splnění je vázáno definitivní přiznání 
dotace. Způsobilými náklady jsou náklady související přímo s realizací projektu  . Způsobilými náklady nejsou zejména náklady 
na opravu (zanedbaná údržba) a náklady spojené se zajištěním finančních prostředků na realizaci akce nad rámec poskytnuté 
dotace, např. úhrada nákladů na uzavření smlouvy o poskytnutí hypotéčního úvěru, poplatky za vedení účtu, ocenění 
nemovitosti pro vklad zástavního práva, úhrada právních služeb pro sepsání smlouvy o dílo s dodavateli, kolky týkající se listin 
potřebných k doložení žádosti atp. 

  V případě, že nebude možné dodržet závazné ukazatele a podmínky realizace podpořené akce (finanční, časové apod.), je 
příjemce dotace povinen podat na adresu vyhlašovatele písemnou žádost o změnu Rozhodnutí, a to nejpozději do 30 dnů ode 
dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl. Žádost musí obsahovat specifikaci změn v realizaci podpořené akce, včetně jejich 
zdůvodnění a návrhu řešení. Vyhlašovatel žádost posoudí a navrhne další postup. 

Pokud vyhlašovatel rozhodne o povolení žádané změny, vydá změnu Rozhodnutí.Tento doklad je pro příjemce důležitý v 
případě pozdější kontroly ze strany finančních úřadů. 

Účetní doklady, na jejichž základě bude příjemce čerpat dotaci, nesmí být vystaveny před datem 1.1.2011  ( kalend. roku 
poskytnutí dotace) 

   Dotace je poskytnuta na účet, který určí příjemce, pokud nebude v Podmínkách stanoveno jinak. 

TECHNICKÉ PODMÍNKY ŽÁDOSTI   NUTNÉ PRO DOSAŽENÍ DOT ACÍ, 
 které byly ve formě obecného doporučení  formulovány 

v „METODICKÝCH POKYNECH PRO OBNOVU, PROVOZ A ÚDRŽBU VO“  vydaných MPO ČR v r. 2008 

Předpokladem pro efektivní řízení a provoz soustavy veřejného osvětlení je především navržení takového souboru 
technických zařízení, které umožní ne jenom jednoduchou formu zapínání a vypínání osvětlení, ale především variabilní způsob 
ovládání doby provozu ( regulaci ) v závislosti na intenzitě dopravy , denní době a vlastním místě osazení osvětlení. 

Zároveň by již měl v dnešní době aktivně sledovat energetické toky soustavy a požadavky na vlastní údržbu. 

Obecné požadavky systému dálkového řízení, dozoru a regulace provozu VO 
Jsou definovány osazením 

 CENTRÁLNÍHO ŘÍDÍCÍHO PULTU RVO -  MC / mobil control / 

Ovládací a řídící systém  soustavy VO města musí zajistit spolehlivé a efektivní zapínání a vypínání osvětlovací soustavy 
spolu s možností kontroly elektrických veličin (příkonu), důležitých pro ekonomické vyhodnocení provozu pomocí dispečerské 
činnosti. 

Dispečerská činnost je velmi důležitá ve městech a při provozování více samostatných souborů - okruhů VO . Obsahuje: 

• nouzová zapínání a vypínání soustav VO, slavnostního osvětlení 

• kontrolní a revizní činnost soustavy VO 

• operativní odstraňování havarijních poruch 

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

• zajištění sumarizace provozních stavů soustavy VO a jejich operativní vyhodnocování s ohledem na ekonomické 
hodnocení  

• řízení odstraňování hlášených poruch a nedostatků 

 

Důvody a výhody regulace ve řejného osv ětlení  

se plně projeví zejména při komplexním řešení rekonstrukce osvětlovací soustavy. Přitom lze, při dobrém technickém stavu 
elektrických rozvodných sítí, instalovat systém regulace i do stávajících soustav. Jedinou podmínkou, některými výrobci a 
prodejci těchto zařízení úmyslně nebo neúmyslně opomíjenou, je vhodnost stávajícího osvětlovacího systému jako takového a 
zejména vhodnost stávajících osvětlovacích zdrojů. Ne všechny světelné zdroje jsou totiž pro provoz při sníženém napětí 
vhodné.  

U některých přímo výrobce nedoporučuje použití v kombinaci se zařízením na redukci a útlum provozního napětí. 

Svítidla použitá v návrhu úprav musí svou technickou konstrukcí umožňovat následné použití nadstavbových prvků řízení a 
regulace osv. soustavy např. doplněním typových homologovaných prvků individuelní regulace příkonu svítidla. 

 

PROVOZ  CENTRÁLNÍHO ŘÍDÍCÍHO PULTU   RVO -  MC / mobil control / 
Centrální řídící pult - mobilní kontrolní systém MCS  je technické zařízení, které pomocí soustavy mobilní komunikace 

zajišťuje kontakt řídícího operačního centra s jednotlivými lokálními jednotkami – rozvodnicemi RVO včetně přenosu důležitých 
vybraných veličin a povelů v obou komunikačních směrech. 

Základní modul MCS zahrnuje  : 

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

• Software pro mobilní komunikaci ( licence ) 
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• Mobilní komunikační stanici havarijního stavu ( např. MOBILNÍ TELEFON )  

• Předem určený počet  kusů  jistícího a ovládacího rozvaděče veřejného osvětlení RVOc vč. mobilního komunikačního 
modulu 

 
 

 

Obecné požadavky na svítidla 
U technických svítidel je již mezi účinností svítidla a činitelem využití daleko užší vazba. Pro svítidla stejného konstrukčního 

principu lze předpokládat, že jejich činitel využití bude v konkrétní situaci podobný, a úměrný účinnosti svítidla. Rozhodující pro 
energeticky šetrné osvětlovací soustavy VO je volba charakteru svítidla – tedy volba směru vyzařování světelného toku, který je 
rozhodující pro velikost činitele využití a samozřejmě v druhé řadě účinnost svítidla. 

Je-li správn ě zvolen charakter svítidla (tvar křivky svítivosti), pak již je rozhodující ú činnost svítidla. Samozřejmě 
pokud je se světelným tokem nakládáno správným způsobem. 

V zásadě lze předpokládat, že u svítidel pro osvětlování komunikací se nejlepších účinností (činitelů využití) dosáhne pro 
produkty které budou mít vlastnosti popsané v následujícím textu. Jiná svítidla obecně dosahují účinností nižších. Tak jako 
jinde, i v tomto případě se vyplatí sázet na kvalitu, protože je rychle návratná. 

Hlavní minimální požadavky kladené p ři výb ěru odpovídajícího svítidla osazeného v soustav ě VO města a 
nabídnuté uchaze čem  -  jsou uvedeny v tabulce:   

 
 
 Křivka svítivosti 

 
- udává se v katalogových listech ( min. 1 : 4,5 h ) 
- slouží pro výpočet světelných poměrů na komunikaci 
- v tabulkové formě je přímo využita výpočetním programem 

elektrická část  -  osazení dvourežimovým / dvouvýkonovým předřadníkem pro    osazení 
výbojky 50 / 70 W,  100 / 150 
  – regulace p říkonu  svítidla 50 / 70 W,  100 / 150 W 
- možnost osazení stmívacím předřadníkem pro snížení příkonu impulsem 

 
 Účinnost 

  
 doporučena min. 80 – 85  % 

 
druh světelného zdroje 

 
  vysokotlaká sodíková výbojka    

  
příkon světelného zdroje 

 
  50 - 70 - 100 - 150 - 250 - 400 W 
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krytí optické části co nejvyšší, vhodné je IP 65 
 
 krytí elektrické části 

 
 co nejvyšší, vhodné je IP 65 

 
optický systém 

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

montáž  možnost osazení přisazeně na stožár nebo na výložník  
 
 životnost 

 
minimálně 10 roků 

 
 

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

Svítidla obecně použitá pro modernizaci musí splňovat následné požadavky na provedení a technické vlastnosti :  

ZÁKLADNÍ VÝBAVA A VLASTNOSTI SVÍTIDLA : 
• třída ochrany II 

• stupe ň ochrany osln ění I     ( pro komunikace I. a II. t řídy ) 

• krytí : IP 65  v prostoru optické části i v prostoru elektrobloku 

• možnost uchycení na stožár i výložník 

• možnost uchycení na Ø dříku 46 - 60 i 76  a výložníku  Ø 60 

• údržba bez použití ná řadí 

• automatické odpojení od el proudu v případě manipulace s elektroblokem  

• možnost vyjmutí elektrobloku a jeho opravu vým ěnným zp ůsobem  

• vysoce leštěný zrcadlový reflektor  ( např. fazetový ) 

• kryt optické části : oblý nebo ploché sklo  /  při stejném designu svítidla 

• osazení zdroji 50/70 W a 100/150 W  v jednom typu ( možnost vnitřního přepojení předřadníku) 

• poměr mezi výškou stožáru a roztečí stožáru min. 1 : 4,5 pro křivku svítivosti 

• možnost nastavení sm ěru sv ětelného toku  dle šířky ulice v závislosti na poloze svítidla 

• změnou polohy zdroje nebo optiky příčně i podélně 

• možnost dovybavení svítidel zapalova čem s odpojova čem   

• možnost vybavení svítidel zapojením pro redukci p říkonu 70/50 W,  150/100 W 

• místo pro osazení řídícího prvku SS DDR / CERTIFIKOVÁNO VÝROBCEM  

 
DOPORUČUJE SE TAKÉ VARIABILNÍ NASTAVENÍ SV ĚTELNÉHO TOKU  

   pomocí stavitelné optiky svítidla. 

-  Maximální ú činné rozložení sv ětelného toku p říčné rovnom ěrnosti : 

 

 
                     pozice 1                                                         pozice 2                                                pozice 3   
 

- COŽ UMOŽŇUJE VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍCH OPĚRNÝCH PRVKŮ – SLOUPŮ V RŮZNÝCH VZDÁLENOSTECH OD 
KOMUNIKACE. 
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-  Maximální účinné rozložení světelného toku podélné rovnoměrnosti : 

Rozložení světelného toku bývá určeno především charakteristikou 
provozu a zatřídění komunikace do funkční třídy. Je definováno poměrem 
mezi roztečí jednotlivých světelných bodů (obecně sloupů) a výškou jejich 
osazení. U velmi účinných osvětlovacích soustav se tento poměr L pohybuje 
od 4 do 5, u svítidel schopných soustředit světelný tok do osy ulice je pak L 
rovno 5 až 6. 

To v praxi znamená, že pro svítidla osazená ve výši 8 m lze navrhnout 
rozteč 40 až 48 m. Tyto hodnoty jsou, spolu s dodržením požadované 
intenzity a rovnoměrnosti, ověřovány výpočtem světelné soustavy, která je 
nedílnou součástí každého technického návrhu osvětlení. 

 

Příklad systému osvětlení:        b = 6 m, a = 35 m, h = 6 m           a / h = 
5,8,   b / h = 1 
 

 
 

 
ČEHO SE VYVAROVAT , ABYCHOM NEVRACELI DOTACE 

Obecně si příjemci státních dotací uvědomují legislativní rámec pro příjem a využití dotačních prostředků. 

 Občas se však stává, že po prověření technické, finanční či jiné kázně a porušení ( nevědomé ) dotačních podmínek 
příjemce vyzván k vrácení části nebo dokonce celé částky poskytnutých státních prostředků. 

Příčinou může být nejen technická část – tj. nedodržení ustanovení ČSN, ale také malý důraz kladený na: 

Závěrečné vyhodnocení a definitivní přiznání dotace, kdy  

1.  Příjemce dotace předloží v termínech uvedených v Podmínkách: 

 a)  Závěrečnou zprávu o plnění závazných ukazatelů a podmínek účasti státního rozpočtu stanovených v Rozhodnutí. 

 b)  Vyúčtování nákladů akce a finančního vypořádání prostředků státního rozpočtu poskytnutých na financování akce v 
rozsahu uvedeném v Podmínkách. Náklady musí být doloženy daňovými doklady ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, (v platném znění). 

2.  Vyhlašovatel zabezpečí kontrolu rozhodných údajů a v případě, že : 

 a) Zjistí v průběhu nebo po dokončení akce porušení Podmínek účasti státního rozpočtu uvedených v Rozhodnutí, 
případně jiné neoprávněné použití prostředků státního rozpočtu, předá zjištění místně příslušnému finančnímu úřadu jako 
podnět k zahájení řízení ve věci odvodů za porušení rozpočtové kázně podle zákona č.280/2009 Sb., daňový řád, (v platném 
znění). 

 b) Nezjistí v průběhu nebo po dokončení akce porušení Podmínek účasti státního rozpočtu uvedených v Rozhodnutí, 
případně jiné neoprávněné použití prostředků státního rozpočtu, ukončí závěrečné vyhodnocení vydáním protokolu o 
definitivním přiznání dotace. 

Společná ustanovení 
Účelné a hospodárné využití dotace je předmětem kontroly ze strany vyhlašovatele, který je oprávněn pověřit další 

právnické i fyzické osoby výkonem činností pro zajištění realizace Státního programu. Těmto subjektům budou poskytnuty 
potřebné údaje pro daný účel a budou je považovat za obchodně důvěrné. Tímto bodem nejsou dotčena práva ostatních 
kontrolních orgánů.  

Finanční kontrola musí být provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, (v platném znění). 

Příjemce dotace je povinen do doby definitivního přiznání dotace umožnit vyhlašovateli nebo jím pověřené osobě provádět 
kontroly související s věcným plněním parametrů obsažených v Rozhodnutí, a to v technické i ekonomické části. 

V případě změny majetkoprávních vztahů je příjemce dotace povinen informovat vyhlašovatele o záměru provést změnu a 
vyžádat si jeho písemný souhlas a to před uzavřením smlouvy o převodu. V případě, že tak příjemce neučiní, jedná se o 
porušení rozpočtové kázně podle § 14, odst. 3a zákona č. 479/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o 
rozpočtových  pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, tj. příjemce je povinen dotaci vrátit. 

 
Dodržování ČSN a jeho nezávaznost  
Normy a souvisící legislativa  
Zákon č. 22/1997 Sb. 

Právní úprava technické normalizace podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona 
č. 71//2000 Sb., dokončuje v oblasti českých technických norem (ČSN) přechod na stav obvyklý ve státech s tržní ekonomikou, 
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který byl již zahájen dříve platným zákonem č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 
632/1992 Sb. 

Změny, které nastaly od 1. 9. 1997, lze stručně charakterizovat takto: 

• stát zaručuje tvorbu a vydávání ČSN;  

• tvorbu a vydávání ČSN nezajišťuje orgán státní správy, ale právnická osoba, kterou k tomu pověřilo Ministerstvo 
průmyslu a obchodu ČR;  

• není uplatňována úloha neopomenutelného účastníka;  

• ČSN již není možné vydat jako závaznou;  

• dosavadní závaznost ČSN (i jen vybraných článků) se ukončuje k 31. 12. 1999;  

• zavádějí se harmonizované ČSN;  

• stanoví se zákaz rozmnožování a rozšiřování ČSN bez souhlasu pověřené právnické osoby a zákaz označování jiných 
dokumentů značkou ČSN, porušení těchto zákazů je postižitelné pokutou;  

• stanoví se rozsah úkolů, které jsou financovány ze státního rozpočtu.  

Tyto změny jsou v zákoně upraveny zejména v § 3, 4, 5 a 6.  

Poznámka:   Novela zákona č. 71/2000 Sb., která nabyla účinnosti 3. 4. 2000, se oblasti technické normalizace zásadně 
nedotkla, především byly zpřesněny některé pojmy, jako např. technický předpis, norma, harmonizovaná norma. 

V § 3 zavádí zákon do právního řádu termín „technický předpis“, který je používán dále v textu zákona a rozumí se jím vždy 
obecně závazný právní předpis upravující zejména technické požadavky na výrobky, popř. pravidla pro služby, nebo upravující 
povinnosti při uvádění výrobků na trh. Zahrnuje též zákony zveřejněné v minulosti, nařízení vlády a vyhlášky publikované ve 
Sbírce zákonů, ale i ty, které budou zpracovány v budoucnosti. Za technický předpis však nejsou považovány technické normy, 
které nejsou právním předpisem, ale mohou být s technickým předpisem harmonizovány (tzn. že např. konkretizují obecný 
technický požadavek uvedený v technickém předpisu). 

V § 4 je definován termín „česká technická norma“ (zkráceně norma), což je dokument schválený pověřenou právnickou 
osobou pro opakované nebo stálé použití, vytvořený podle zmíněného zákona, označený písmenným označením ČSN, jehož 
vydání bylo oznámeno ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Zakazuje se použití 
tohoto názvu a stanoveného označení (ČSN) pro jiné dokumenty. Dále se stanoví, že česká technická norma není obecně 
závazná. 

Poznámka: Přestože závaznost norem byla ukončena k 31. 12. 1999, jsou ČSN od 1. 1. 2000 nadále platné, avšak jsou 
obecně nezávazné, tzn. že ČSN mají dobrovolný charakter. 

V § 4a) zavádí zákon termín „harmonizovaná česká technická norma“, jehož obsah je převzat z práva Evropského 
společenství (ES). Podstatou je to, že právní regulace týkající se výrobků se omezuje na naléhavé potřeby ochrany života a 
zdraví osob, majetku, životního prostředí apod. Přitom se vychází z toho, že je účelné technické požadavky na výrobky 
stanovovat tak, aby jednoznačné konkrétní požadavky právních předpisů nevytvářely bariéry technického rozvoje. 
K technickým, tj. právním předpisům jsou v rámci ES vydávány harmonizované evropské normy. 

V § 4a) odst. 1 je uvedeno, že harmonizovanou normou se může stát pouze ta norma, která přejímá harmonizovanou 
evropskou normu. 

Přitom je nutné zdůraznit, že harmonizované české technické normy nejsou závazné. Při jejich splnění se však má za to, že 
výrobek odpovídá příslušným obecným ustanovením technického předpisu (nařízení vlády přejímající směrnici ES). 

Vymezení postavení ČSN v soustav ě předpis ů ČR 
Novela č. 71/2000 Sb. přinesla nově základ k vymezení postavení ČSN v soustavě předpisů ČR tím, že výslovně stanoví: 

„Česká technická norma není obecně závazná.“ Z toho vyplývá, že ČSN nejsou považovány za právní předpisy a není 
stanovena obecná povinnost dodržovat je. To ale neznamená, že taková povinnost může vyplynout z jiného právního aktu. 
V praxi nastávají tyto možné případy: 

a.  Pokyn nad řízeného 

V zaměstnaneckých vztazích může vzniknout povinnost řídit se ustanoveními ČSN, jestliže nadřízený (zaměstnavatel) 
s těmito ČSN zaměstnance řádně seznámí. Jestliže tomu tak je, je dodržování ČSN pracovněprávní povinností. To lze odvodit 
z ustanovení § 273 odst. 1 zákoníku práce, podle kterého jsou ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci i normy. 

b. Smlouva 

Jestliže mezi účastníky obchodního vztahu založeného smlouvou podle občanského nebo obchodního zákoníku dojde 
k ujednání o tom, že např. zboží nebo činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, musí splňovat požadavky konkrétní ČSN, 
stává se plnění těchto ČSN právní povinností. Jejich nedodržení způsobuje právní následky stanovené pro případ nedodržení 
smlouvy. 

c. Rozhodnutí správního orgánu 

Povinnost dodržet určitou ČSN může být stanovena v rozhodnutí, které správní orgán vydá na základě zmocnění uvedeného v 
zákoně. Jako p říklad lze uvést právní úpravu uvedenou v zákon ě č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu,  ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon v § 66 stanoví mimo jiné, že stavební úřad stavebním povolením zabezpečí 
stanovenými podmínkami dodržování technických norem. Je-li tedy ve stavebním povolení stanoveno, že stavba musí splňovat 



 21 

požadavky určitých ČSN, jde o povinnost právní. Důsledkem nesplnění této povinnosti je to, že stavba nebude kolaudována, a 
tedy ji nebude možné používat. 

d. Právní p ředpisy 

Některé právní předpisy (tj. předpisy publikované ve Sbírce zákon ů) určitým způsobem odkazují na ČSN. Stanoví tak 
přímo či nepřímo povinnost dodržovat technické normy, ale jen těm subjektům, kterým daný právní předpis stanoví konkrétní 
povinnosti. Zpravidla zde např. nejde o povinnost občanů, kteří nejsou podnikateli. 

V některých případech je použitá formulace právního předpisu taková, že je zřejmé, že jde o upozornění na existenci určité 
ČSN.  

V takových případech zřejmě nejde o stanovení povinnosti tyto ČSN dodržovat. 

Příklady:  
• Zákon č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb.: z § 8 uvedeného zákona vyplývá, že za bezpečný výrobek se 

považuje ten, který splňuje požadavky ČSN tam, kde nejsou stanoveny právními předpisy. Za těchto podmínek není 
dodržení ČSN povinné; důkaz o tom, že ČSN byly dodrženy, je ale důkazem o tom, že výrobce splnil obecnou povinnost 
uvádět na trh jen bezpečné výrobky.  

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

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

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

Závěr  
    Nezávaznost (dobrovolnost) ČSN vyplývající ze zákona nevyvolává tak dramatickou změnu, jak se někdy soudí. Právní řád 
České republiky obsahuje totiž řadu předpisů, které stanoví přímo či nepřímo povinnost řídit se technickými normami. Lze proto 
doporučit, aby všechny podniky ve vlastním zájmu dodržovaly zejména ta ustanovení ČSN, která se týkají ochrany veřejného 
zájmu, tj. zájmu na ochraně života, zdraví a bezpečnosti osob a zvířat, majetku a životního prostředí. 

Nynější stav obecné nezávaznosti ČSN se podstatně přiblížil obvyklému stavu ve státech s liberální ekonomikou, kde se 
v rostoucí míře uplatňuje pojetí, ve kterém se dodržení nezávazných národních norem považuje za důkaz souladu s požadavky 
právního řádu. 

Chyby p ři osazení stávajících svítidel 

 
Chybné nasvětlení stávajících komunikací je zapříčiněno 

zejména dobou vzniku osvětlovací soustavy v 60. a poč. 70. let 20. 
století. Tehdejší koncepce vycházela z dnes již neplatných 
technických norem řady ČSN 36 4000 a tehdejších požadavků na 
hustotu provozu na komunikacích. 

 

Příklad chybného pojetí osvětlení – únik světelného toku nad 
rovinu svítidla ( do horního poloprostoru ) 

 

Proto z dnešního hlediska je nedostatečné jednak rozmístění světelných bodů, jejich výška  a světelný výkon svítidel 
(svítidla 100 – 150 W s účinností 35 – 50 % ). 

 

Příklady stávajícího chybného nasvícení : 
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    Svítidla osazena vysoko                                                                          Svítidla osazena nízko s ohledem na druh ulice  

 

 

 

 

  

 

 

 

Únik světla do prostoru mimo komunikace                                              Svítidla nízko a se špatnou optikou  

Při prováděné úpravě VO spojené s osazováním nových svítidel na stávající opěrné body dochází k řadě nedostatků, které mají 
za následek celkovou degradaci snahy po modernizaci osvětlovací soustavy jako celku.  

Jsou to např.: 

 - špatná volba optiky svítidla –  pro komunikaci se středním dopravním 
vytížením  s osazením na nízké sloupy nedosvětluje celý prostor 
komunikace. 

-při osazení na parkové sloupy nelze seřídit svítidlo ani jeho optiku, 
proto dochází k tzv. podsvětlení svítidla ( příliš přesvětlena patice 
sloupu )a komunikace je nedostatečně osvětlena 

-při osazení na příliš vysoké ocelové sloupy VO l. Dochází 
k nasvětlování prostor mimo komunikace a úniku světelného toku do 
volného prostoru  

. 
Lze řešit úpravou výšky a úhlu  osazení svítidla popř.seřízením optiky svítidla v případě, že použitá svítidla pro to jsou    
uzpůsobena  ) 

 

 

 

 

 

 

- při osazení na ocelové sloupy VO je provedeno osazení na 
výložník s velkým úhlem vyložení, který naprosto neodpovídá 
světelnému toku nově osazených svítidel. Dochází k nasvětlování 
prostor mimo komunikace a úniku světelného toku do volného prostoru 
a k oslnění účastníků silničního provozu – což je pro osvětlování 
pozemních komunikací nepřípustné. 

  

-  

 

Poznámka: Červeně je vyznačen stávající směr světelného toku ze svítidel osazených na stávající výložník s vysokým úhlem – světlo uniká do 
prostoru mimo komunikace. Žlutě je vyznačena směr maxima světelného toku 
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-při osazení na sadové sloupy a střešníky nelze seřídit svítidlo ani 

jeho optiku, proto dochází k tzv. úniku světelného maxima  ( příliš 
přesvětlena horizontální rovina svítidla )a komunikace je nedostatečně 
osvětlena 

 

 

 

 
-při osazení na příliš nízké ocelové sloupy VO .  

 

 

 

 

 

 

UKÁZKA NÁVRHU NOVÉHO OSAZENÍ A NASVÍCENÍ 
KOMUNIKACE   VYUŽITÍ MAXIMÁLNÍHO SV ĚTEL.  
TOKU nastavením optiky svítidla 

 

POZNÁMKA :Červeně je vyznačen stávající směr světelného toku ze svítidel osazených na stávající sloup s nulovým úhlem 
– světlo neuniká do prostoru mimo komunikace. Žlutě je vyznačena směr maxima světelného toku – v č. kopii pravděpodobně 
málo zřetelné 

UKÁZKA 
 Jako příklady úspěšného spolufinancování projektů obnovy a revitalizace veřejného osvětlení právě za účasti státu je 

možno uvést např. ty, na kterých bylo uplatněno právě hledisko energetické návratnosti a dlouhodobé efektivity  nákladů a 
vysoké technické úrovně řešení již v předprojektové přípravě ve státním programu EFEKT spravovaným Ministerstvem 
průmyslu a obchodu ČR a na jejichž přípravě jsme se aktivně podíleli : 

 

Rekonstrukce VO  Boskovice   /od r. 1997 dosud     

 -postupná výměna VO / úspory 40 %    -  podpořeno státní dotací  MPO ČR - EFEKT                                                                                                             

Rekonstrukce VO Jičín / od r. 2000                  

 -postupná výměna VO / úspory 46 %   -  podpořeno státní dotací  MPO ČR - EFEKT                                                                                                             

Rekonstrukce VO Vysoké Mýto  / v l. 2000-2002 

 -postupná výměna VO / úspory 45 % 
Rekonstrukce VO  Uherský Brod  /od r. 2004 dosud                    
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 postupná výměna VO / úspory 30 - 35 %  ,   podpořeno státní dotací  MPO ČR 

Rekonstrukce VO Čelákovice /od r. 2005 dosud                    

 -postupná výměna VO / úspory 40 - 46 %,   podpořeno státní dotací  MPO ČR - EFEKT                                                                                                             

Rekonstrukce VO Náchod /od r. 2004 dosud                    

 -postupná výměna VO / úspory 40 - 46 %,   podpořeno státní dotací  MPO ČR 

Rekonstrukce VO Královice okr. Slaný /  2002                    

 -postupná výměna VO / úspory 40 - 46 %,   podpořeno státní dotací  MPO ČR - EFEKT                                       
Revitalizace VO města Týnec nad Labem 

 -postupná výměna VO / úspory 40 - 46 %,   podpořeno státní dotací  ROP SČ kraje  

Revitalizace VO obce Starý Hrozenkov  

 -postupná výměna VO / úspory 30 - 35 %  ,   podpořeno státní dotací  z fondů Zlínského kraje  

Poznámka : ČEA – Česká energetická agentura byla výkonným orgánem MPO ČR pro uplatňování programu EFEKT v praxi 
a měla na starosti kontrolu technické úrovně podaných žádostí o státní podporu   

 
Literatura a odkazy  

1    ČSN - EN 13 201-2 ( 360455) Osvětlení pozemních komunikací – Část 2 : Požadavky 

2.   ČSN EN 13201-3 ( 360455) Osvětlení pozemních komunikací – Část 3 : Výpočet 

3.   ČSN EN 13201-4 ( 360455) Osvětlení pozemních komunikací – Část 4 : Metody měření 

4.  .  CEN/TR 13201-1 ČSN 36 0400 – Veřejné osvětlení 

5 .  ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací 

6.  ČSN 73 6101 – Projektování silnic a dálnic 

7.  Doporučení CIE Publ. 92 z roku 1992 – osvětlování pěších zón 

8.  Dufka Jindřich: Architektonické osvětlení kostelů, in: Sborník ČSPO Ostrava, 1997 

9.  Dvořáček Karel: Venkovní osvětlení – informace o nově připravované ČSN, Světlo, č.4, 1999 

10. Hasoň Zdeněk - Veřejné osvětlení – modernizace a úspory nákladů, Brno 2001 

11.  Horák Jiří: Světelné zdroje pro pro veřejné osvětlování, in: Sborník ČSPO Ostrava, 1997 

12. Horák Jiří, Kotek Jaroslav: Veřejné osvětlení měst a obcí. Příl. čas. Státní správa a samospráva, s. 97, č. 42, 1997 

13. Keller Zdeněk: Regulátory v praxi, in: Sborník ČSPO Ostrava, 1997 

14. Katalogové listy výrobců světelných zdrojů: TESLA. OSRAM, PHILIPS, NARVA, SILVANIA 

 15. Katalogové listy a výpočetní programy výrobců svítidel:  ELEKTROSVIT, MODUS, PHILIPS, KNOBLICH  LICHT, 
ELEKTRIM, ARTECHNIC Schréder, THORN, EL lumen  

16. Kotek Jaroslav: Venkovní osvětlení, in: Sborník ČSPO Ostrava, 1997 

17. Manuál: Veřejné osvětlení pro města a obce, SEVEn, Praha, 2001 

18  Prof. Ing. K. Sokanský a kol. - Úspory el. energie na veřejné osvětlení – Knihovna ČEA, Praha 2002. 

19. Hasoň Zdeněk – Veřejné osvětlení – úspory elektrické energie v systémech venkovního veřejného osvětlení – Česká 
energetická agentura Praha, 2000 

20. Hasoň Zdeněk: Veřejné osvětlení – modernizace a úspory nákladů,   2. doplněné české vydání, SOLITON, Brno  2005 

21. Zdeněk Hasoň  - Verejné osvetlenie – modernizácia ako cesta k úsporám, SOLITON 2007 
 
DODATEK : 
Příklad nesprávn ě navrženého a realizovaného ve řejného osv ětlení ( realizace 2009/10 ) 
Příklad nesprávn ě navrženého VO                                 P říklad správn ě navrženého VO / SOUSEDÍCÍ  ULICE / 
/ podpořeného z ROP – Střední Čechy /                                                / nepodpořeného ROP – Střední Čechy / 
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Fotovoltaika ve ve řejném osv ětlení  
Tomáš Maixner, soudní znalec, 604 277 729, maixner.t@gmail.com  

 

Jednou z oblastí, kde se snaží uplatnit fotovoltaika je také veřejné osvětlení. V tomto textu ukáži, že je to v naprosté většině 
případů zcela nevhodná aplikace.  

Alespoň to platí v našich zeměpisných šířkách, kde je množství slunečního záření pro takové uplatnění nedostatečný. Na 
obrázku 1 je mapka České republiky na které je vidět jak mnoho (přesněji málo) sluneční energie v průměru dopadá na 1 m2 
v jednotlivých koutech republiky. Je to o něco málo víc než 1 MWh.m-2 za rok. To je číslo na první pohled vysoké. Ovšem, jde o 
dopadající energii, nikoliv o energii získanou, využitelnou. 

 

 
 

Obr. 1  – Množství sluneční energie dopadající na plochu 1 m2 v ČR 
 

V solárním panelu dochází k přeměně slunečního záření na elektrickou energii. To se však děje s velmi nízkou účinností. 
Běžně je tato hodnota asi 16%. Velký poprask způsobila v roce 2010 Vyhláška 349/2010 Ministerstva průmyslu a obchodu , 
která požaduje minimální účinnost 18%. Fotovoltaici se ohradili, že je to velmi obtížné. Existující sice laboratorní vzorky, které 
dosahují asi dvojnásobné účinnosti, zatím nejsou (a dlouho nebudou) využitelné v praxi.  

Ale budiž, budu optimista. Budu uvažovat, že účinnost této přeměny je 20%. Zanedbám i to, že účinnost solárních panelů 
časem klesá.  

Získaná energie se musí v případě veřejného osvětlení ukládat a v noční době odebírat. To jsou opět procesy, které jsou 
zatíženy dalšími ztrátami: nabíjení a vybíjení akumulátoru, pokles kapacity vlivem nedostatečně šetrného procesu nabíjení a 
vybíjení, přeměna uložené energie na proud napájející svítidlo, ztráty při poklesu teploty během zimních měsíců … Při velmi 
optimistickém přístupu bude účinnost popsaného procesu 80%. Ve skutečnosti je mnohem horší.  

Z uvedeného vyplývá, že přeměna slunečního svitu v energii přivedenou na svorky svítidla probíhá účinností 16% (0,2×0,8 = 
0,16). Úmyslně jsem toto číslo nadhodnotil, je nereálné, ve skutečnosti bude značně nižší (sotva 10%). Ale chci předejít 
případným výhradám stoupenců fotovoltaiky. Zkreslil jsem data v jejich prospěch.  

Jen na okraj: na podzim jsem se zúčastnil fotovoltaické konference s přednáškou podobného obsahu jako je tento text. 
Přítomní experti na solární energii přiznali, že mé závěry jsou správné, že skutečnost je o poznání horší. 
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Jak jsem již poznamenal, na území ČR je množství dopadající sluneční energie o něco více než 1 MWh.m-2 za rok. Zase 
jsem zvolil optimističtější variantu a počítal s lokalitou spíše moravskou s ročním ziskem 1177 kWh.m-2. Velmi důležité, přesněji 
řečeno zásadní, je rozložení tohoto zisku v průběhu roku. To je uvedeno v tabulce 1 ve sloupci A. V následujícím sloupci B je 
množství elektrické energie přivedené na svorky svítidla. Tedy údaj zahrnující celkovou účinnost přeměny slunečního záření 
(16%). 

 
 

Tabulka 1 – Energetická bilance solárního osvětlení 
 

 

Měsíc 

A 
(kWh) 

B 
(kWh) 

C 
(hodiny)  

D 
(W) 

I 42 6,7 475 14,1 

II 61 9,8 383 25,5 

III 98 15,7 360 43,6 

IV 122 19,5 285 68,5 

V 148 23,7 236 100,3 

VI 138 22,1 199 111,0 

VII 157 25,1 220 114,2 

VIII 144 23,0 271 85,0 

IX 108 17,3 324 53,3 

X 89 14,2 401 35,5 

XI 39 6,2 446 14,0 

XII 31 5,0 493 10,1 

rok 1177 188,32  4100  

 

A – dopadající energie na 1 m2; sklon panelu 40° 

B – využitelná energie 

C – doba provozu veřejného osvětlení v měsíci 

D – nejvýše možný příkon svítidla, resp. průměrný příkon svítidla s případnou regulací  
 

Tabulka je doplněna ještě o další údaje. Ve sloupci C je obvyklá doba provozu soustav veřejného osvětlení.  Je zřejmé, co 
obsahuje poslední sloupec D. Je to podíl využitelné energie a počtu provozních hodin (B/C). V prosinci je to 10,1 W. Opět je to 
číslo lepší reality. Vychází totiž z průměrného množství energie a doby svícení v měsíci prosinci. Nevychází z minima v měsíci, 
které nastane v době slunovratu. Optimisticky jsem také předpokládal, že panely nebudou pokryty sněhem. 

Připomenu, že jde o průměrný příkon. Pokud by se provozovalo osvětlení po dobu kratší než je uvedeno v tabulce, tak by 
byl dostatek energie pro svítidlo s vyšším příkonem.  O tom později.  

K tomu poznámka: Aby osvětlení splňovalo svůj účel, tak musí zajistit množství i kvalitu osvětlení. V současné době jsou již 
LED svítidla, která jsou schopna to zajistit. Obvykle však s (byť nepatrně) vyšším příkonem než klasické světelné zdroje – 
míním vysokotlaké sodíkové výbojky. Ta nejkvalitnější svítidla se světelnými diodami se již vyrovnají vysokotlakým sodíkovým 
výbojkám nižších příkonů. Do 70W poměrně běžně, pro příkon 100W již jen za určitých okolností, pro výbojky o příkonu 150W 
vzácně. Vyšší příkony zatím ani vzácně. V drtivém počtu případů jsou oba typy světelných zdrojů prakticky stejně výkonově 
náročné. LED svítidla uspějí  na méně náročných pěších komunikacích. Pro ty s nejnižšími požadavky vyhoví LED svítidla 
s příkonem okolo 30W. Žel, právě tato okolnost vede nesolidní dodavatele k úmyslnému přetřiďování komunikací to oněch 
nenáročných tříd osvětlení (třída S). Je to ohrožování nejen zdraví a majetků ale i životů. 

Pro zmíněná LED svítidla s příkonem 30W však nevypadá situace o nic příznivěji. Pokud by měla být napájena 
fotovoltaikou, tak to naráží na řadu problémů, prakticky neřešitelných. Bylo by nutné použít panel o ploše kolem tří metrů 
čtverečních… oříškem k rozlousknutí velice odolným by se stala váha, velký odpor vůči větru, cena panelu, nutné zesílení 
stožáru, nosné konstrukce…  

Prozatím zůstanu u oněch 10,1 W. Při provozu 4100 hodin ročně se využije 41,4 kWh. Vyrobí se sice víc, ale pro osvětlení 
lze využít pouze uvedené množství. Zbytek vyrobené energie nelze nijak uplatnit. Jedná se přece o autonomní zařízení – 
sestavu svítidlo, solární panel, akumulátor. Není kam „nadbytečnou energii“ odeslat. Nejvíce to je v červenci, kdy lze vyrobit 
25,1 kWh; to je víc jak polovina roční spotřeby. Ale využijí se jen 2,2 kWh. 

A nyní mé oblíbené kupecké počty. Za rok se tedy využije 41,4 kWh. Při ceně 2,8 Kč/kWh to znamená, že se uspoří 
přibližně 116 Kč/rok. Rozumná doba návratnosti osvětlovacích soustav nepřesáhne 6, v krajním případě 8 let. Za tuto dobu by 
byla úspora 928 Kč. Benevolentně připustím, že to je 1010 Kč. To proto, aby se lépe dělilo 10,1. Úspora by byla 100 Kč na 
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jeden watt příkonu svítidla. Nebudu hledat v cenících dodavatelů solárních systémů VO. Žádný jej nedodá za zmíněnou 
„akceptovatelnou“ cenu. U těch nejlevnějších je zhruba desetinásobná – systém by se zaplatil za osmdesát let. 

Zdánlivě však má vyhráno obec, která získá na zřízení či rekonstrukci veřejného osvětlení dotaci. Pak statisíce uhradí 
donátor. Nějak se v těchto případech zapomíná na to, že i peníze na dotace se museli někde vzít. Takže jinde budou chybět… 
příště třeba právě v obci, která je nyní tak šťastná. Dotace, to je hra letadlo na ostrově s několika málo obyvateli. Nakonec, 
pokud všichni vytrvají ve hře, nikdo nevyhraje – co vyhraje ztratí v další hře. Mělo by se tedy při ekonomických rozvahách o 
účelnosti nějaké dotované akce kalkulovat se skutečnou cenou díla.  

Ale, opět benevolentně, budu uvažovat jako šťastný starosta. Veřejné osvětlení mám zadarmo. Ovšem zadarmo nebude 
údržba. Naivní starosta uvěří zkazkám, že LED osvětlení je bez údržby, že solární panely omyje déšť… Ale ani naivní starosta 
by neměl zapomenout, že součástí solárního systému je prvek uchovávající za dne vyrobenou energii do nočních hodin 
spotřeby. Akumulátor. Ten má výdrž, za předpokladu vlídného zacházení, šest až osm let. Samozřejmě, že při drsném provozu 
– nedostatečné dobíjení, mrazivé zimní dny – to bude méně. Pro uskladnění zmíněných deseti wattů v době kolem slunovratu, 
s rezervou na prodavači proklamované čtyři dny je zapotřebí akumulátor 70Ah/12V. Jeho cena by při životě 8 let (stále jsem 
benevolentní) nesměla být vyšší než 928 Kč. Za takovou částku není šance odpovídající baterii koupit. Natož ji dopravit na 
místo a zaplatit práci související s  její výměnu. 

Solární systém nepřinese úspory ani tak vysoké, aby pokryly náklady na výměnu starého akumulátoru.  

Podobné počty by platily i pro svítidla s vyšším příkonem, resp. pro panely s vyšším výkonem. Asi nemá smysl se dále 
zabývat fotovoltaickými systémy pro veřejné osvětlení. Ale aby nebyla sebemenší pochybnost, tak budu pokračovat. 

Svítidla LED, která se prakticky výhradně objevují v solárních systémech, lze poměrně snadno regulovat. Úroveň osvětlení 
je možné snížit v případě, že poklesne hustota provozu. Na polovinu. V extrémním případě na čtvrtinu – norma to sice připouští, 
ale nevím kde by mohl takový případ nastat – podmínkou jsou dvě výrazné změny během noci. To je velmi nepravděpodobné. 
Ale budiž. Dobu regulace lze připustit v době od 23 do 5 hodin. Při adventní době svícení 17 hodin je průměrný příkon (11 + 
6×0,25)/17 = 0,74 příkonu neregulované soustavy. To počítám s poklesem příkonu na čtvrtinu, to samo o sobě je vyloučené, 
mělo by to být jen na polovinu. Metrový panel by za takové situace zvládl udržet v provozu 13,6 W. 

I kdyby obec provozovala veřejné osvětlení velice nebezpečným způsobem, tedy úplným vypínáním během noci, tak by byla 
spotřeba „jen“ 0,65 (=11/17). Bylo by možné provozovat svítidlo s jmenovitým příkonem 15,6 W. Stále je to asi na polovině 
příkonu dostačujícího k osvětlení méně náročných komunikací.  

Ani v jednom z uvedených případů se nevydělá na nový akumulátor. Při vyšším příkonu vypínané soustavy by se za rok 
uspořilo asi 180 Kč. Pro extrémní délku života baterie 8 let by musela stát 1440 Kč. Cena jen trochu slušnějších akumulátorů je 
dvojnásobná, spíše čtyřnásobná… ani vypínaná soustava neuspoří tolik, aby vydělala na nový akumulátor. 

Prodavači se snaží co nejvíce prodloužit dobu po kterou jsou svítidla zhasnuta. Spásu vidí v nabídce svítidel se senzorem 
přítomnosti osob. Ovšem takové řízení by muselo být na podstatně vyšší úrovni než jen prosté čidlo. Je nutné rozsvítit alespoň 
jedno další svítidlo ve směru chodce. Jinak by nastala situace, kdy by vstupoval do tmy, protože by ještě nebyl detekován 
dalším senzorem. Ono by nesmělo zhasnout ani svítidlo za zády poutníka, protože dotyčný se může kdykoliv rozhodnout pro 
návrat. Nesmí zhasnout dokud chodec bezpečně neopustí prostor osvětlované komunikace… a co když se uprostřed mezi 
svítidly, mimo dosah čidel, dá chodec do řeči s jiným chodcem. Zde je možné jedině monitorování pomocí kamer, které jsou 
schopné rozlišit člověka od zvířete, schopné určit směr pohybu, rozlišit více chodců kráčejících více směry… taková zařízení 
existuji, jsou však nesmírně drahá, v současné době je investice do nich nenávratná. Ani kdyby ušetřily třeba 95% energie. 
Samozřejmě, že i takto dokonalý systém by bylo možné použít pouze na pěších zónách. Při rychlejším pohybu je takové 
postupné rozsvěcování soustavy nebezpečné. 

Pokud by se splnily podmínky pro řízení, tak by bylo možné použít svítidla s podstatně vyšším příkonem a bylo by možné 
zajistit vyhovující osvětlení. Ale ani pak není vážnější důvod pro nasazení solárního systému. Oproti soustavě napájené ze sítě 
se díky malé spotřebě elektrické energie uspoří jen málo. Je nepravděpodobné, že by se tak uhradily náklady na pořízení a 
provoz solárního systému. I když by se ušetřilo na kabelovém vedení. 

Použít solární soustavu je možné jedině tam, kde vysoké pořizovací a provozní náklady jsou vyváženy jiným přínosem. A 
samozřejmě také tam, kde nevadí, když systém selže. Takových situací moc není. 

Jedna z možností by mohla být v případě míst vzdálených civilizaci, přesněji míst vzdálených rozvodům elektřiny. Možná. 
Znám případ, kde takové osvětlení funguje jen díky dobrému srdci hajného, který baterie co dva týdny bere domů, kde je řádně 
dobije. 

Případ dobíjení „řeší“ prodavači solárních systémů, které jsou připojeny na běžný rozvod. Ten dobíjí baterie, pokud není 
příhodné počasí. To je až neskutečné mrhání peněz. Přitom obec nepozná (dokud nedostane fakturu od rozvodných závodů), 
že to až tak moc nefunguje. Je to stejně nenávratná investice jako autonomní systém bez rozvodné sítě. Jen je o něco 
spolehlivější. Ovšem naprosto zbytečný. 

Bez baterií řeší situaci jedna společnost ze „slunného“ Dánska. Na sloupy veřejného osvětlení umisťuje fotovoltaické panely. 
Nikoliv však proto, aby napájely svítidla, ale proto, aby se vyrobená elektřina prodávala prostřednictvím sítě. V nočních 
hodinách je soustava napájena klasickým způsobem. Energie vyrobená fotovoltaikou se prodává a v noci se svítí tou levnou. 
Ušetří za akumulátory i jejich obnovu, zvýší se účinnost sestavy – právě o ztráty akumulace. Je lhostejné, že se v zimních 
měsících vyrobí mnohem méně energie, než kolik je jí zapotřebí k provozu veřejného osvětlení. Potom je jakási naděje 
návratnosti investice. Naštěstí však Čechy přestaly být zemí zaslíbenou, už by se to oné společnosti nevyplatilo. Proto ustoupila 
od záměru vstoupit do jižní země jakou pro ně naše republika je.  

Jinou z možností by bylo osvětlení sezónních objektů (samozřejmě letních), kde se svítí jen ve večerních hodinách. Třeba 
obecní koupaliště. Ale i tady jen tehdy, když široko daleko není elektrický proud. Jiná možnost je osvětlení nějaké památky nebo 
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pomníku daleko od civilizace. Nebo autobusová zastávka s inteligentním zapínáním podle jízdního řádu či přítomnosti 
čekajících pasažérů. 

Možné by snad bylo řešení, při kterém by došlo k oddělení fotovoltaiky od vlastních svítidel. A to v místě, kde by bylo možné 
získanou energii ještě jinak využít. Panely by pak mohly být značně předimenzované. Zajistili by celonoční provoz osvětlovací 
soustavy. Přebytek by se využil právě pro onen doplňkový spotřebič. Nenapadá mě jaký – krom ohřevu vody obecního 
koupaliště. O výhodnosti takového řešení by musel rozhodnout seriózní technicko ekonomický rozbor.  

Osobně považuji za rozumné pouze jedno využití fotovoltaiky v osvětlování venkovních prostor. Je to osvětlení domovního 
čísla. Zejména tam, kde by bylo nutné sekat přívod v čerstvě nahozené fasádě. Pokud takové svítidlo zhasne, tak se nic 
vážného nestane. 

 

 

 

                                          
 

 

 
 
 

Obr. 2 – Využití fotovoltaiky v osvětlování – vlevo hausnumero, vpravo žabáček se svítícím bříškem. Zhasnutí ani jednoho z objektů nikoho 
neohrozí. V případě zhasnutí druhého se estétům uleví. 
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Novinky v LED a jejich vliv na návratnost  svítidel  VO 
Ing. Jakub Černoch, Osv ětlení Černoch, jakub@cernoch.cz 

 

Nová technologie výroby LED 
Na jaře tohoto roku představila firma CREE několik nových vysokovýkonných bílých LED, založených na úplně nové 

technologii SiC. Opět se jedná o LED vyzařující v oblasti vlnových délek 430-500 nm (modrá) a luminofor nanesený na čipu 
převádí část světelného to-ku na vlnové délky 480-780 nm s maximem v oblasti 530-600 nm. SiC technologie poskytuje několik 
zásadních výhod: 

- Výroba není závislá na prvcích vzácných zemin, které se nyní stávají strategickou surovinou.  

- Výrazně se snížila výrobní cena LED, poměr lumen/dolar poklesl téměř na polovinu ve srovnání s předchozí generací 
bílých LED. 

- Měrný světelný tok se zvýšil o 20% (opět ve srovnání s předchozí generací) a potenciál této nové technologie není 
zdaleka vyčerpán. 

Vysp ělá elektronika v LED svítidlech 
Díky možnosti poměrně snadno řídit světelný tok LED změnou stejnosměrného napájecího proudu nebo pulzně-šířkovou 

modulací se moderní svítidla vybavují řadou elektronických obvodů: 

Kompenzací poklesu světelného toku (obecně při lineárním poklesu světelného toku činí úspora spotřeby polovinu tohoto 
poklesu, při uvažované technické doba života 20 let a poslední generaci LED činí úspora 4-5% celkové spotřeby). 

Dálkovým řízením světelného toku podle zvoleného denního profilu. Protože LED vykazují při nižších pracovních proudech 
vyšší měrný výkon, je řízení změnou stejnosměrného proudu významně výhodnější (reálná možnost úspory až 29% celkové 
spotřeby v případě řízení toku LED pulsně-šířkovou modulací a až 35% v případě řízení toku LED stejnosměrným proudem). 

Nastavení světelného toku svítidla „na míru“ v případě instalace nových svítidel na stávající sloupy (možná úspora závisí na 
konkrétní situaci a vztahuje se jen na jednotlivá svítidla, nikoliv na celou soustavu)  

Vliv t ěchto novinek na dobu návratnosti svítidel 
V souvislosti s přívalem takových novinek si nelze nepoložit otázku, jak se takové změny projeví v době návratnosti LED 

svítidel. Odtud už je jen krůček ke srovnání LED svítidel a svítidel se sodíkovými vysokotlakými výbojkami, které jsou 
považovány ve VO za standardní řešení. Většina dostupných srovnání těchto dvou typů svítidel vychází buď z praktické 
instalace, nebo z porovnání dvou výpočtů pro jednu lokalitu. Taková porovnání jsou vždy poněkud nepřesná, neboť každá 
lokalita obvykle vyhovuje více než jednomu typu svítidel. Pokusil jsem se proto na základě zkušeností s konstrukcí a výrobou 
LED svítidel o co nejobjektivnější porovnání těchto dvou typů – za srovnávací parametr jsem zvolil celkový světelný tok svítidla 
a porovnával jsem celkové náklady na světelný bod. Příznivci LED svítidel samozřejmě mohou namítat, že díky lepší možnosti 
ovlivnit rozložení světelného toku mají svítidla s LED lepší činitel využití - bohužel naprostá většina dostupných optických 
systémů pro LED svítidla VO zatím nevykazuje tento činitel lepší ve srovnání s kvalitními svítidly s vysokotlakými sodíkovými 
výbojkami. Protože se zabývám aktuální situací v této oblasti, jsem přesvědčen, že v současné době tento argument v případě 
LED svítidel neplatí a při svém srovnání jej nebudu brát v potaz. Problematice optických systémů pro LED svítidla veřejného 
osvětlení a jejich činiteli využití bych se rád věnoval v příštích přednáškách; v současné době je tato problematika hlavní náplní 
práce naší nové optické laboratoře.  

Moje porovnání ignoruje teorie o lepším vnímání díky bílému světlu, lepším vnímání díky výraznější modré složce světla a 
další podobné nesmysly, sloužící jen k marketingovým účelům. Tyto teorie jednak nemají oporu ve fyzice ani způsobu vnímání 
lidského oka, zároveň jsou ale v rozporu se závaznými normami na veřejné osvětlení 

Při výpočtech jsem se držel těchto zásad: 

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

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

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

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

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

-  Údaje o spotřebě (včetně ztrát na napájecích zařízeních) jsou získány u svítidel se sodíkovými výbojkami z katalogů, u 
LED svítidel je uvažována účinnost napájecího zdroje 92%.  
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-  U sodíkových svítidel je oceněna výměna výbojek po 4 letech, výpočet předpokládá, že výměna bude provedena 
v rámci pravidelné údržby a revize (náklady cca 200 Kč). Opět bych upozornil, že jsem se setkal s kalkulacemi, kdy byla 
výměna výbojky oceněna snad včetně samostatného výjezdu zdvihací plošiny ke každému svítidlu…. 

 

-  Uvažovaná cena svítidel: 

 

Kategorie svítidla Cena 

LED 50W 6659 Kč 

LED 70W 8239 Kč 

LED 100W 11 182 Kč 

LED 150W 16 064 Kč 

HPS 50-150W 4 000 Kč 

LED s regulací +1000 Kč 

HPS 50-150W s regulací + 1400 Kč 

 

- Svítidla musí mít shodný světelný tok – u sodíkových svítidel je to dáno výbojkou, pro LED svítidla výpočet vycházel z 
daného světelného toku srovnávané vysokotlaké sodíkové výbojky a výkonu jedné LED. Výsledný počet LED jsem dopočítal 
tak, aby celek poskytoval shodný světelný tok. Samozřejmě jsem takto došel k necelému počtu použitých LED, a abych se 
vyhnul chybě vzniklé zaokrouhlováním, sestavil jsem cenu těchto svítidel na základě vzorce. LED svítidla jsou obvykle 
modulární konstrukce, takže jejich cena se skládá z ceny pevné části (zdroj, uchycení) a ceny proměnné části (počet LED, 
velikost desky plošných spojů a počet optických prvků). Kontrola takového postupu na několika modulárně koncipovaných 
svítidlech prokázala poměrně vysokou míru shody a poskytuje výsledky podstatně lépe odpovídající skutečnosti než 
zaokrouhlení počtu LED na celá čísla.    

U svítidel jsem použil časový průběh řízení s poklesem světelného toku na 50% po dobu 7 hodin za den, přestože norma 
umožňuje ve zvlášť zdůvodněných případech pokles až na 25%. Sdílím přesvědčení renomovaných odborníků, že v takovém 
případě by bylo vhodnější VO vypnout, protože při snížení světelného toku na ¼ původní hodnoty již ztrácí svůj účel.  

 

Poměrné vyjádření snížení spotřeby elektrické energie svítidla bez regulace a svítidla vybaveného časovou regulací lze 
zjednodušeně vyjádřit za výše uvedených podmínek takto: 

 

Svítidlo LED s regulací pulsně šířkovou modulací (měrný výkon se regulací nemění): 

((4200-6*365)+(6*365*0,5))/4200=0,74 a pokud budeme uvažovat i kompenzaci poklesu světelného toku, pak bude 
výsledný poměr 0,74*0,955=0,71 

 

Svítidlo LED s regulací stejnosměrným proudem (měrný výkon stoupne o 22%): 

((4200-6*365)+(6*365*0,5*0,78))/4200=0,68*0,955 a pokud budeme uvažovat i kompenzaci poklesu světelného toku, pak 
bude výsledný poměr 0,68*0,955=0,65 

 

Svítidlo s vysokotlakou sodíkovou výbojkou (měrný výkon klesne o 30%) 

((4200-6*365)+(6*365*0,5*1,3))/4200=0,82 

Již z tohoto srovnání je zjevné, že přínos řízení je u vysokotlakých sodíkových výbojek nižších příkonů výrazně nižší než u 
LED. Je to dáno tím, že u LED se při snižování příkonu na 50% měrný tok zvyšuje až o 22%, kdežto u vysokotlakých 
sodíkových výbojek naopak snižuje až o 30%.  

 
Porovnání sou časných provedení svítidel 

V prvním kroku porovnáme současná LED svítidla s diodami o měrném výkonu 100 lm/W se svítidly osazenými 
vysokotlakými výbojkami o příkonu 35 až 150 W (v obou případech včetně ztrát v napájecích obvodech). Porovnávat budeme 
celkové náklady na jeden světelný bod:  
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Obr. 1 Celkové náklady na provoz svítidla v kategorii 50W bez řízení  

Doba návratnost investice do LED svítidel ve srovnání s investicí do HPS svítidel je 7,95 roku, za 20 let vykáží svítidla s LED 
celkové náklady nižší o 4275 Kč.  

 

 

 
 

Obr. 2 Celkové náklady na provoz svítidla v kategorii 70W bez řízení 

Doba návratnost investice do LED svítidel ve srovnání s investicí do HPS svítidel je 11,88 roku, za 20 let vykáží svítidla s 
LED celkové náklady nižší o 3215 Kč.  
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Obr. 3 Celkové náklady na provoz svítidla v kategorii 100W bez řízení 
 

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

 

Závěr - porovnání LED a HPS svítidel 
Současná LED svítidla bez regulace mohou konkurovat při stejném světelném toku svítidlům s vysokotlakými sodíkovými 

výbojkami do příkonu 50W, výjimečně do 70W a u vyšších příkonů se jedná o investici se špatnou až žádnou návratností.   

Vliv zvýšení měrného výkonu LED o 20% a snížení ceny svítidla o 5% na dobu návratnosti investice do VO. 

V dalším kroku stejným způsobem porovnáme náklady na jeden světelný bod u svítidla s vysokotlakou sodíkovou výbojkou 
bez řízení a u LED svítidla s avizovanými světlo-emitujícími diodami na bázi SiC. U těchto diod se očekává navýšení měrného 
výkonu o 20%, tedy na 120 lm/W a snížení ceny za lumen na polovinu.  

 

 

 

 

 

 

 

Závěr je opět zjevný – zvýšení měrného toku LED posune hranici návratnosti LED svítidel prakticky o téměř jeden výkonový 
stupeň. LED svítidla jsou zatím vždy dražší než svítidla s vysokotlakou sodíkovou výbojkou a pokud mají vykázat úspory 
energie v takové výši, aby se po max. 8 letech tento rozdíl anuloval, musí mít vyšší měrný tok než srovnávané svítidlo.  

Podotýkám, že snížení ceny LED se projeví poklesem ceny celého svítidla maximálně o 5%, protože jejich cena tvoří jen 
zlomek ceny celého svítidla. Větší část činí náklady na napájecí zdroj, optiku a deska plošných spojů na hliníkovém nosiči. 

V této souvislosti ještě poznamenám, že uvažuji měrný výkon při maximálním pracovním proudu LED, při nižších proudech 
je pochopitelně měrný výkon vyšší. Nabízí se samozřejmě myšlenka použít vyšší počet LED, provozovaných při nižším než 
jmenovitém proudu a dosáhnout tak vyššího měrného výkonu. Na základě podobných srovnání jako je toto jsme zjistili, že díky 
zvýšeným nákladům souvisejícím s vyšším počtem LED má takto konstruované svítidlo delší dobu návratnosti. Jinými slovy 
nejkratší dobu návratnosti má svítidlo, jehož LED pracují s maximálním dovoleným proudem, byť je jeho měrný výkon 
v takovém případě nižší. Nelze také opominout skutečnost, že dvojnásobný počet LED přináší poloviční střední dobu do 
poruchy celého svítidla.  

Vliv časového řízení světelného toku na návratnost investice do VO 

V posledním kroku stejným způsobem porovnáme návratnost svítidla s vysokotlakou sodíkovou výbojkou, vybaveného 
řízeným předřadníkem, s  LED svítidlem, osazeným LED s měrným výkonem 100 lm/W, které využívá jak kompenzaci poklesu 
světelného toku, tak časové řízení (označení R). Pro názornost jsem graf doplnil o náklady obou typů svítidel bez časového 
řízení.  

Kategorie svítidla Doba návratnosti 
[roky] 

Snížení náklad ů za 20 
let [K č] 

50W 5,81 6138 

70W 8,33 5922 

100W 14,18 3207 

150W 22,79 887,50 
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Obr. 4 Celkové náklady na provoz svítidla v kategorii 50W s časovým řízením 

 

 
 

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

 
 

Obr. 6 Celkové náklady na provoz svítidla v kategorii 100W s časovým řízením 
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Obr. 7 Celkové náklady na provoz svítidla v kategorii 150W s časovým řízením 

 

Závěr 
Použití vyspělé elektroniky k časové regulaci a kompenzaci světelného toku je cestou k LED svítidlům, schopným za 

současného stavu techniky konkurovat svítidlům s vysokotlakou sodíkovou výbojkou až do příkonu 70, výjimečně 100W. To 
platí i pro výbojková svítidla s předřadníkem umožňujícím časové řízení, protože snížení nákladů na světelný bod díky řízení je 
u těchto svítidel nepříliš výrazné, neboť měrný výkon výbojkových svítidel s řízením klesá.  

U příkonů 100W a vyšších nejsou současná LED svítidla schopná z hlediska ekonomické návratnosti konkurovat svítidlům 
s vysokotlakou sodíkovou výbojkou, protože měrný výkon těchto zdrojů je stále podstatně vyšší. V této kategorii je již navíc 
přínos regulace u výbojkových svítidel ekonomicky významný a návratnost tohoto opatření vynikající.  

Lze předpokládat, že s aplikací nové generace LED na bázi SiC, zlepšením fotometrie svítidel  a časovým řízením se 
hranice konkurenceschopnosti posune k příkonu 100-150W.  

Výpočty ukazují, že doba návratnosti LED svítidel je mimořádně závislá především na jejich pořizovací ceně, protože úspory 
dosažené vyšším měrným výkonem jsou poměrně malé. Jsem přesvědčen, že další vývoj LED svítidel pro veřejné osvětlení se 
bude ubírat směrem k aplikaci seskupení (clusterů) LED, které již dnes nabízí příkony 60W s měrným výkonem 120 lm/W, 
případně až 200W s měrným výkonem 100 lm/W, to vše na jednom společném nosiči o průměru 40-60 mm. Tato seskupení 
umožní zjednodušit a zlevnit konstrukci svítidel a tím výrazně zkrátí dobu návratnosti. Díky tomu, že se radikálně sníží počet 
použitých optických systémů, bude možné použít náročnější optická řešení, která odstraní další problém LED svítidel – oslnění. 
Z prudkého nárůstu nových seskupení LED je zjevné, že výrobci LED už k tomuto zjištění dopěli o něco dříve.  

 
 
Literatura: 
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Vliv osv ětlení na bezpe čnost silni čního provozu pohledem dopravního 
psychologa  

PhDr. Vlasta Rehnová, Asociace dopravních psycholog ů , Mgr. Dana Černochová, Úst řední vojenská nemocnice 
vlasta.rehnova@seznam.cz, dana.cernochova@uvn.cz  
 

Úvodem  
Podnětem k úvaze o přímé závislosti kvality světelných podmínek dopravního prostředí a úrovní dopravní nehodovosti se 

stalo vyhodnocení „přirozeného“ experimentu se snížením intenzity veřejného osvětlení v Praze v r. 1981. V druhém pololetí 
roku 1981 došlo k omezení veřejného osvětlení v Praze na 25% instalovaného příkonu v roce 1975, respektive na 50% oproti 
roku 1979 (snížení o 50% již v r. 1976).  

Následky se dostavily v této podobě:  

Zvýšení počtu dopravních nehod oproti r. 1980 o 7,9% (přitom v roce 1980 došlo ke snížení počtu dopravních nehod oproti 
roku 1979 o 1,4%)  

Nárůst nehod v době snížené viditelnosti (tj. 16. – 23. hodina) ve druhém pololetí roku 1981 oproti stejnému období a 
hodinovému rozpětí v roce 1980 o 11,6%. Přičemž celostátní trend vykazoval snižování dopravní nehodovosti.  
 
 

Tabulka č. 1 Srovnání vývoje dopravní nehodovosti v Praze a na ostatním území ČSSR  
 

 
 

Kromě nárůstu celkového počtu nehod došlo tehdy po deseti letech příznivého vývoje i k nárůstu zranění osob, nejvíce u 
smrtelných následků – zvýšení o 22,7%. Z celkového počtu 81 usmrcených osob bylo 32 chodců. Mezi příčinami dopravních 
nehod zaviněných řidičem výrazně stoupl počet srážek s tramvají odbočující vpravo, a to o 61,9%. Tento nárůst lze vysvětlit 
omezením šířky zorného pole řidiče vlivem nedostatečného osvětlení. Rovněž tak stoupl počet nehod s účastí chodce, a to o 
4,9%. (ÚDI, 1981, 1982) .Tyto důsledky logicky vyplývají z charakteru činnosti řízení motorového vozidla, zejména vysokých 
nároků na kvalitu zrakového vnímání.  

 Ze smyslových orgánů je při řízení vozidla nejdůležitější zrak.  

♦ Zrakem je vnímáno až 90% všech informací  

♦ Lidské oko je schopno zaregistrovat velké množství informací, ale jen část se dostane do vědomí  

♦ pozorovatele.  

♦ Pro bezpečnou jízdu není důležité jen dobře vidět, ale také správně rozeznat, co vidíme.  

♦ Dobře vidět však neznamená dobře vnímat.  

 Zrakem řidič nepřetržitě přijímá informace, které musí včas a správně vyhodnotit, následně na ně přiměřeně a efektivně 
reagovat. Tento proces je ovlivňován jak osobními „parametry“ daného člověka (např. věk, řidičská zkušenost, smyslový 
handicap), tak vnějšími faktory, zejména informačním přetížením a charakterem okolního prostředí.  

Příjem informací ovlivn ěný kvalitou sv ětla  
Na kvalitní osvětlení jsou citlivé prakticky všechny zrakové funkce. Za denního světla výkonnost řidiče nestačí zpracovat 

podněty, za noční jízdy vytváří zrakové vnímání omezení příjmu informací. Kvalitu zrakové percepce je nutno uvažovat v 
okruzích:  

♦ příjem informací během jízdy za světla  

♦ zrakové vnímání během noční jízdy  

♦ zrakové vnímání během jízdy za mlhy  

Kvalitu vizuálního vnímání p ři řízení vozidla zásadním zp ůsobem ovliv ňují následující faktory: 
♦ Postranní světlo snižuje citlivost sítnice 

♦ V denním světle se barvy vzdálených předmětů zdají bledší než barvy předmětů blízkých a mají slabý nádech 
do modra.  

♦ Při nedostatečném osvětlení předmětu ztrácejí barvu a mění jas. Např. červené předměty v denním světle 
vypadají jako černé při slabém osvětlení.  

♦  Žlutá barva působí tak, že se vzdálené předměty zdají bližší jak ve dne, tak v noci.  
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♦  Šedé odstíny způsobují, že se předměty zdají být nejdále.  

♦  Za soumraku i ve dne je nejnápadnější fluoreskující oranžová. 

♦  Z nefluoreskujících povrchůobstála nejlépe citrónově žlutá barva.  

♦  Pohyb identifikovaných objektů 

♦  Velikost a změna velikosti identifikovaných objektů 

♦  Poloha a změna polohy objektu v zorném poli  

♦  Adaptace vnímání a její časový průběh  

♦  Světlost, barevný kontrast, míra oslnění.  

(Štikarová, 2003)  

Zhoršení vyvolává i nedostatečný kontrast a jas. Je to jedna z příčin zvýšené nehodovosti při nočních jízdách. Zjistilo se 
také, že podněty, které mají nízký kontrast (rozdíl mezi jasem objektu a jeho pozadím) jsou zpracovávány  daleko pomaleji než 
podněty s vysokým kontrastem. Situaci může zhoršit i individuální kvalita zraku, významně vyšší je riziko nehody za tmy u řidičů 
s poruchou zrakové ostrosti, redukovaným viděním za šera a zvýšenou citlivostí na oslnění.  

♦ Zraková ostrost  

♦ Vidění za snížené viditelnosti a citlivost na oslnění  

♦ Barevné vidění  

♦ Prostorové vidění  

♦ Zorné pole  

♦  Poruchy vidění 

Vidění za snížené viditelnosti a citlivost na osln ění  
Ve dne převládá barevné vidění pomocí čípků. Nazýváme ho viděním fotopickým. Jde o ostré, barevné vidění. Při 

fotopickém vidění je sítnice nejcitlivější. Při snížení osvětlení dochází k přechodu na vidění tyčinkové. Vidění, při kterém se 
zapojují tyčinky i čípky se nazývá viděním mezopickým Vidění okem adaptovaným na tmu nazýváme skotopickým . Toho se 
čípky prakticky neúčastní, proto jde o vidění nebarevné, neostré, s centrálním skotomem, ale s mimořádnou citlivostí k nízkým 
intenzitám světla. Za těchto podmínek dochází dříve k rozeznávání předmětů,  jejichž obraz je rozeznáván v periferii sítnice.  

Zpracování informace tyčinkami je pomalejší (prodlužuje se reakční doba). Důsledkem této skutečnosti je zhoršené 
zpracování informací o pohybu okolních předmětů, a za nižšího osvětlení tak může dojít k podcenění rychlosti ostatních vozidel. 
Při rychle se měnících podmínkách na dálnici je to jedna z příčin zvýšené nehodovosti při nočních jízdách. Zjistilo se také, že 
podněty, které mají nízký kontrast (rozdíl mezi jasem objektu a jeho pozadím) jsou zpracovávány daleko pomaleji než podněty s 
vysokým kontrastem. Reakční doba řidičů se takprodlužuje se snižujícím se kontrastem a jasem podnětu. Prodlužuje se i 
brzdná dráha. (Plainis a spol, 2006; Murray IJ a Plainis S, 2003).  

  Lachenmayr (1998) srovnával běžné kompletní oftalmologické vyšetření u řidičů, kteří způsobili nehodu, u řidičů, kteří 
způsobili nehodu s ohledem na příčinu nehody (noční řízení, nepřiměřená jízda, vliv distraktoru) a řidičů, kteří zatím nehodu 
neměli. Zjistil, že všichni řidiči, kteří způsobili nehodu, měli statisticky významně sníženou zrakovou ostrost, redukované vidění 
za šera a zvýšenou citlivost na oslnění. Největší rozdíl byl mezi kontrolní skupinou a  skupinou řidičů, kteří havarovali při nočním 
řízení. Autoři doporučují větší důraz na preventivní prohlídky, protože řidiči si svoje postižení často neuvědomovali.  

 Oslnění se dá definovat jako „extrémní jas“. Opět jde o problém, který se zvýrazňuje u starších řidičů v souvislosti s očními 
patologiemi (katarakta, atd.). Starší řidiči jsou citlivější na oslnění a mají prodloužený čas funkční normalizace. Z 
experimentálních výsledků v projektu IZAMK vyplývá, že simulovaná mlha přiměla řidiče k razantnímu snížení rychlosti bez 
ohledu na kvalitu zraku. (Rehnová a kol. 2009)  

Barevné vid ění  
Lidské oko je různě citlivé na záření o různé vlnové délce. Infračervené a ultrafialové záření například nevyvolává žádný 

zrakový vjem ani při vysoké intenzitě, pouze v rozmezí 380 – 760 nm dochází ke zrakovému podráždění. Nejcitlivější je oko na 
vlnové délky ležící uprostřed intervalu (žlutozelené světlo 555 nm). Barvocit je nejlépe vyznačen ve žluté skvrně. Směrem k 
periférii sítnice schopnosti rozlišovat barvy ubývá, a to postupně pro barvu zelenou, červenou a modrou (Forrester, 2002; Kraus, 
1997; Hrazdira, 1983). Dle Vyhlášky č. 253/2007 Sb. o posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jsou 
osoby s porušeným barvocitem způsobilé, vyžadována je prohlídka u specialisty.  

Prostorové vid ění  
Vnímání hloubky (prostorových proporcí) se uplatňuje do vzdálenosti asi 20 – 30m. Je nápomocné při odhadování odstupu, 

parkování, manévrech zařazování, otáčení apod. Jednoocí řidiči nevykazují zvýšené riziko nehody oproti řidičům s binokulárním 
viděním. Přesto existují dopravní profese , např. řidič jeřábu nebo vysokozdvižného vozíku, kteří potřebují vyšší míru 
prostorového vidění. (Lachenmayer, 1995) Černochová Zrakové vnímání řidiče, literární rešerše 2008  

Zoné pole řidi če a jeho parametry  
 V dopravních situacích potřebuje řidič vnímat informace, které vycházejí ze vzdálenějších lokalizací v periferním zorném 

poli – např. pohled stranou při přejíždění v jízdních pruzích nebo při přibližování se ke křižovatce. Situaci je možno řešit dvěma 
způsoby. Řidič reaguje buď přímo na podnět, který se vynořil v periferním zorném poli, nebo po transportu tohoto objektu 
pomocí očních pohybů do oblasti centrálního vidění. Nebezpečné objekty, které se objeví na pravé nebo levé straně vozovky 
pod úhlem zorného pole 20° a více, se nacházejí ve vzdálenosti od vozidla menší než 11 m. Tato vzdálenost je v praxi kratší 
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než brzdná dráha při nouzovém brzdění. Pokud se objekt objeví např. ve vzdálenosti 2 m, je vnímán v oblasti sítnice 60°, což je 
již periferní vidění. Aby mohl řidič tento objekt vnímat centrálně, musí si pomoci pohybem očí nebo pohybem hlavy. To znamená 
časovou ztrátu a pomalejší reakci. Ještě více se to projeví při současném zatížení centrálního vidění.  

Z psychologického hlediska je důležitý pojem využitelný rozsah zorného pole - výseč zorného pole, ve kterém je v daném 
okamžiku jedinec schopen vnímat objekty. Pouze v jeho rozsahu vnímané informace mohou ovlivnit dopravní chování. Velikost 
využitelného zorného pole závisí na kvantitě informací, které je nutno zpracovat. Čím ětší množství informací, tím větší zúžení 
zorného pole. To může být důvodem, proč lidé s redukovaným zorným polem jezdí pomaleji. V určitých dopravních situacích to 
může znamenat až pětinásobné prodloužení doby očních pohybů. Využitelný rozsah zorného pole se zužuje také se vzrůstající 
rychlostí vozidla. Řízení motorového vozidla je do značné míry dynamickou periferní vizuální úlohou, centrální zraková ostrost 
nemusí být indexem přiměřenosti zraku v dopravní situaci. Fixace objektu v centrálním vidění je vědomá, zatímco s 
přehlédnutím signálů na periferii se počítá. Pravděpodobnost, že nebude objekt na periferii vnímán, klesá s větší blízkostí 
objektu k centrálnímu vidění, s nápadností objektu a s redukcí zátěže řidiče. Využitelný rozsah zorného pole se zužuje nejen se 
vzrůstající rychlostí vozidla, ale také se zvyšujícím se množstvím poskytovaných informací, které překračuje kapacitu centrální 
nervové soustavy, umožňující dané informace zpracovat. Výkonnost periferního vidění může být kompenzována do určité míry 
nápadností objektu. Periferní vidění v průběhu přijímání informací slouží jako „stanice alarmu“ pro zaměření centrálního vidění. 
Umožňuje prostorovou integraci, podstatným způsobem ovlivňuje vnímání rychlosti. (Cohen 1998)  

Kontrastní citlivost se směrem od fovey výrazně snižuje, čímž se ztěžuje vznik obrazu objektu na sítnici. Periferní vidění 
není schopno zprostředkovat požadovaný vstup informací v průměrných dopravních situacích i při malé excentricitě.  

Zhoršení periferního vidění vyvolává i zvýšená pozornostní zátěž řidiče. Inhibice periferie je menší či větší podle míry 
kognitivní zátěže. Jedná se např. o případy jízdy v hustém městském provozu, při koncentraci na vozidlo jedoucího vpředu, 
přiblížení se k nepřehledné křižovatce, intenzivní sledování dopravního značení, při pozorování potencionálně nebezpečných 
objektů na okraji vozovky, např. hrajících si dětí a pod.  

Zhoršení vyvolává i nedostatečný kontrast a jas. Při rychle se měnících podmínkách na dálnici je to jedna z příčin zvýšené 
nehodovosti při nočních jízdách. Zjistilo se také, že podněty, které mají nízký kontrast (rozdíl mezi jasem objektu a jeho 
pozadím) jsou zpracovávány daleko pomaleji než podněty s vysokým kontrastem. Reakční doba řidičů se tak prodlužuje se 
snižujícím se kontrastem a jasem podnětu. Situaci může zhoršit i individuální kvalita zraku, významně vyšší riziko nehody za 
tmy je u řidičů s poruchou zrakové ostrosti, redukovaným viděním za šera a zvýšenou citlivostí na oslnění.  

Vedle velikosti kritického objektu je z fyziologického hlediska rozhodující poloha objektu v zorném poli řidiče. Rozhodující je 
intaktní zorné pole asi do 20°-30°. Zorné pole v je hož rozsahu může řidič na vnímané objekty ještěeagovat se omezuje se 
vzrůstající rychlostí vozidla. Egg a Freitag (1987) zjistili, že rychlost reakce na podnět je u osob ve věku 60 až 79 let asi třikrát 
delší než uskupiny osob s nejrychlejší a současně nejpřesnější reaktivitou, kterou nalezli u osob ve věku 29 až 39 let, 
tedynikoliv u nejmladší věkové skupiny řidičů. Rychlost reakce v závislosti na věku má tvar obrácené křivky U.  

Poruchy vid ění  
Refrakční vady (krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus) je nutno při řízení vozidla korigovat optickými čočkami. Lidé s 

poruchou barvocitu udávají v dotazníkách obtíže při každodenních aktivitách a při řízení přiznávají obtíže při rozpoznávání 
světelných signálů zejména v neznámých oblastech, při řízení v noci, při rozpoznávání reflektorů a brzdových světel vozidel 
jedoucích před nimi. Obtíže se zhoršují při únavě. Častěji tak preferují řízení ve dne ve srovnání s řidiči ( Tagarelli a spol, 2004; 
Cole, 2002).  

Na základěřady studií nebyla prokázána souvislost mezi poškozením barevného vidění a zhoršení schopnosti řídit motorové 
vozidlo. Řidiči s defektem barevného vidění mohou požívat jiné strategie (pozice světelného signálu, jas).Ze studií sledujících 
zastoupení osob s poruchou barvocitu na celkovém počtu nehod jednoznačně nevyplývá zvýšené riziko nehody pro osoby s 
poruchou barvocitu. Názory na tuto otázku se tak mezi autory liší. Pouze v některých zemích je test barvocitu podmínkou pro 
získání řidičského oprávnění, v některých z těchto zemí jen v případě řidičů profesionálů. (Charman 1997; Rizzo a spol, 2004; 
Wolfe a spol, 2002; Vingrys, 2002; Atchison a spol, 2003).  

Poškození zorného pole způsobuje glaukom (zelený zákal), retinitis pigmentosa (vrozené onemocnění sítnice), hemianopia 
(obvykle neurologické postižení polovin zorných polí na obou očí). Centrální vidění poškozuje onemocnění typu věkem 
podmíněné degenerace sítnice, diabetická retinopatie, atrofie zrakového nervu. Bylo prokázáno, že katarakta (šedý zákal) 
způsobuje těžkosti při řízení a staší řidiči s kataraktou mají zvýšené riziko nehod (Owsley a spol, 1999; Owsley a spol, 2001; 
McGwin a spol, 2000).  

Jednou z hlavních příčin slepoty ve vyspělých zemích je senilní makulární degenerace, při níž dochází k poklesu zrakové 
ostrosti, citlivost na kontrast, snížení schopnosti rozlišovat barvy. Studie potvrzují, že řidiči s touto poruchou často řídí přesto, že 
jejich zraková ostrost neodpovídá požadovaným normám. Zároveň však některé novější práce naznačují, že tak jako v jiných 
případech, i v tomto případě může docházet k určitým kompenzačním mechanismům na úrovni vyššího zpracování zrakové 
informace. Pomocí magnetické rezonance bylo prokázáno, že v případech s poškozením centrální sítnice, jsou výrazně 
aktivovány stimulací periferních oblastí. (Baker a spol, 2005).  

Zrakové vnímání u starších řidičů  
Stárnutím populace se bude podíl seniorů v celkovém počtu účastníků dopravního provozu zvyšovat. Oblasti zrakového 

vnímání, které se zhoršují ve vyšším věku a hrají významnou roli vzhledem k řízení vozidla jsou např.: prodlužování času pro 
příjem a zpracování vizuálních informací, významné zúžení rozsahu zorného pole, zhoršení zrakové ostrosti a schopnosti 
akomodace oka, snížení vidění za snížené viditelnosti a citlivosti na oslnění, snížení schopnosti rozlišovat detaily, oční choroby. 
Důsledkem je orientace v dopravní situaci s vyšší potřebou času, diference pozornosti je nedostatečná, takže je postižena jen 
část informací, potíže s výběrem relevantních informací, snížená výkonnost při sekundární zátěži, prodlužuje se čas reakce 
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zvláště v komplexním dopravním prostředí, zhoršené rozeznávání předmětů v prostoru a nesprávný odhad rychlosti ostatních 
vozidel.  

K nejčastějším dopravním nehodám starších řidičů patří chyby v situacích dávání přednosti v jízdě (např. vjíždění na 
dálnici), špatný odhad vzdálenosti a rychlosti jízdy ostatních vozidel, chyby při odbočování a přejíždění v jízdních pruzích, 
přehlédnutí dopravního značení.  

Byly provedeny výzkumy, které zjistily, že vztah deficitu statické zrakové ostrosti u starších řidičů k nehodovosti při denní 
jízdě je malý. Naproti tomu vidění za snížené viditelnosti má vliv na bezpečnost jízdy. Dynamická zraková ostrost, tj. schopnost 
detailně vnímat pohybující se objekty, klesá s přibývajícím věkem a je považována za prediktor zapříčinění dopravní nehody u 
starších řidičů, stejně tak rozsah využitelného zorného pole.  

 
Obr.1 - Využitelné zorné pole u starších řidičů  

 

Kompenzační mechanismy a způsoby dopravního 
chování umožňují pohybovat se v silniční dopravě bez 
nehod a přestupků až do vysokého věku navzdory 
zpomalené reakci, ztíženému chápání nových situací, 
úbytku senzomotorické výkonnosti a většímu vyčerpání. 
Starší řidiči jsou obezřetnější, ukázněnější, méně riskují. 
Připravenost k námaze, vědomí zodpovědnosti, sociální 
přizpůsobivost, rozvážnost, předvídavost na základě 
zkušeností a především sebekritické uvědomění si 
hranice vlastní výkonnosti – to jsou vlastnosti, které 
musí být ohodnoceny kladně. Před jejich přeceněním je 
třeba varovat, nesmějí být však také podceňovány.  

 

Odhaduje se, že řidič ve vyšším věku potřebuje asi čtyřnásobnou intenzitu osvětlení vozovky, aby rozpoznal předměty než 
řidič ve věku 25 let (Havlík, 2005) Lachenmayer (1995, podle Aulhorna a Harmse 1970) uvádí znázornění schopnosti vidění za 
šera v závislosti na věku (Obr. 2).  

 

 
 

Obr. 2 – Znázornění schopnosti vidění za šera v závislosti na věku.  

Na svislé ose je zanesena pro jednotlivé věkové skupiny relativní četnost. Na vodorovné ose jsou stupně kontrastu v 
relativních hodnotách (8 nejvyšší kontrast, 1 nejnižší kontrast). 

 

Vztah zrakového vnímání k dopravní nehodovosti  
Statistiky vztahu dopravních nehod v souvislosti s nedostatky zrakového vnímání řidičů prakticky neexistují. Při běžném 

šetření dopravních nehod se nezjišťuje schopnost vidění zúčastněných řidičů, do soudních spisů je vyžadována zdravotní 
dokumentace, avšak u řidiče amatéra může být případné oční vyšetření hodně staré. Řidiči sami si své případné nedostatky 
vidění neuvědomují, zejména pokud změny nastupují pozvolna.  

Deficity ve zrakovém vnímání jako p říčiny dopravních nehod  
Zrakové funkce, které jsou pro řízení vozidla potřebné, jsou zraková ostrost, vidění za snížené viditelnosti, citlivost na 

oslnění, schopnost akomodace, barevné a prostorové vidění, pohyblivost očí a zorné pole. Neporušená schopnost vidění je 
nezbytným předpokladem bezpečné účasti v silničním provozu. Zdálo by se, že by neměl být problém identifikovat dopravní 
nehody, na jejichž vzniku se podílel deficit ve zrakovém vnímání řidiče. Tyto statistiky však neexistují. Příčiny dopravních nehod 
jsou registrovány pod pojmy „nedodržení bezpečné vzdálenosti“, „chybné předjíždění“, „nedání přednosti v jízdě“, atd. Důvod 
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spočívá jednak v tom, že se běžně nezjišťuje schopnost vidění řidičů po dopravních nehodách, pouze v případech při zvláštním 
podezření, a jednak v tom, že dopravní nehoda je většinou komplexní děj, na němž se podílí více faktorů. Některé studie 
uvádějí Schlag, 2008), že chybou ve vnímání je způsobeno 40-50% nehod, jiné (Madea B. a kol.,2007) odhadují, že podíl na 
počtu dopravních nehod, které jsou způsobeny nedostatky ve zrakových funkcích, je obdobný jako podíl na nehodách 
zapříčiněných vlivem alkoholu, tj.asi 7% .  

Následující typy nehod se vyskytují převážně při poruchách vidění či nedostatku vizuálního vnímání (Lachenmayr, 1995): 
nehody v situacích s předností v jízdě, 

♦ chybné předjíždění,  

♦ nerespektování dopravního značení,  

♦ nedostatečné vnímání ostatních účastníků dopravního provozu.  

Jedná se o situace, kdy byl relevantní signál rozpoznán pozdě nebo vůbec ne.  

Pro zrakovou ostrost platí, že čím je vyšší rychlost vozidla, tím lepší musí být zraková ostrost. Zaručuje správné a 
dostatečně rychlé přečtení dopravních značek, ukazatelů, včasné rozeznání jiných účastníků dopravního provozu, podílí se na 
odhadu rychlosti jízdy jiných vozidel. Řidič se sníženou zrakovou ostrostí rozezná později překážku nebo nebezpečí. Pro 
sníženou schopnost zrakové ostrosti jsou typické nehody chybného způsobu předjíždění v meziměstském provozu, u 
protijedoucího vozidla je pozdě nebo špatně zhodnocena rychlost jízdy. Další typickou nehodovou situací pro řidiče se sníženou 
zrakovou ostrostí je také nehoda při manévrech odbočování, otáčení, vjíždění na hlavní silnici, na které se pohybují vozidla 
vysokou rychlostí. Relativní rychlost jiných vozidel musí být rychle a správně odhadnuta a tento řidič toho není schopen  

Katarakta způsobují zhoršené vidění především při řízení v noci, vzhledem k tomu, že při tomto onemocnění se zhoršuje 
vidění za šera a za tmy a zvyšuje se citlivost na oslnění. Glaukom způsobuje výpadky vidění v zorném poli. Pro bezpečnou 
účast v silničním provozu je důležité neporušené vidění v centrální oblasti v rozsahu asi 30° v oblasti horizontálního zorného 
pole. Periferní vidění umožňuje podstatným způsobem vnímání rychlosti, uplatňuje e především při přejíždění v jízdních 
pruzích, v jeho rozsahu se většinou vynořují nebezpečné objekty. Vzhledem k bezpečnosti dopravního provozu je důležitá 
schopnost vnímat červenou barvu (Madea B. a kol.,2007)  

Závěrem  
Uvedené výsledky výzkumných studií a literárních rešerší obsahují převažující pohled z jedné strany – řidiče motorového 

vozidla. Vzhledem ke statistikám nehodovosti je toto hledisko bezesporu důležité a hraje rozhodující roli v úsilí o vyšší 
bezpečnost na silnicích.  

Při návrzích kvalitního osvětlení dopravního prostředí je nutno brát do úvahy i pohyb zranitelných účastníků silničního 
provozu, především chodců – dětí a seniorů. Ti se v provozu pohybují zcela legálně v době bez denního světla, která v zimních 
měsících nastupuje již v pozdním odpoledni. Pro chodce seniory platí stejný princip úbytku zrakové výkonnosti, dokonce mohou 
být z těchto důvodů již „neřidiči“ Děti se teprve učí vidět a vnímat provoz, navíc díky nižšímu horizontu vidění ztrácejí výhodu 
dospělého chodce, který na větší vzdálenost může registrovat přijíždějící vozidlo podle světel. Bez ohledu na vzrůst pak chodec 
v nekvalitně osvětleném prostoru hůře odhaduje ychlost vozidla, protože nemá v zorném poli orientační body.  

Na druhou stranu je nutno osvětlovat dopravní prostor účelně, aby byl zachován přiměřený kontrast s ohledem na zrakovou 
pohodu řidiče i ostatních účastníků silničního provozu.  
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Vytváranie ve černého obrazu centra mesta z poh ľadu architekta. 
Ing.arch. Beata Polomová, PhD.,  Fakulta architektu ry STU,  Bratislava, SR - beata.polomova@stuba.sk 

 

Historické námestia, ulice, nábrežia v centrách starých miest sa stávajú čoraz viac komunikačným a relaxačným priestorom 
pre ľudí. Tieto verejné priestory sú vo večerných a nočných hodinách využívané dnes v oveľa väčšej intenzite ako v histórii. Ich 
atmosféra patrí k  „večernému obrazu“ prostredia, ktoré je okrem iného zabezpečované umelým osvetlením. Prirodzene, na 
rozdiel od denného obrazu vnímaného prostredia tej - ktorej zástavby, je jej večerná scéna častejšie menlivejšia. Čo je 
podstatné, večerný obraz mesta môžeme považovať za súčasť jeho identity. V nasledujúcich vybraných poznámkach sa 
budeme zaoberať umelým osvetlením historického prostredia a fasád budov z hľadiska architektonického prístupu.    

Svetlo oživuje. 
Pre prácu s účinkami svetla je z hľadiska mierky historických štruktúr vhodné rozoznávať jeho pôsobenie v dimenziách: - 

krajinnej, - urbanistickej (kde ide o vonkajší a vnútorný obraz mesta), - architektonickej (interiér, exteriér), - dimenzie detailu, 
najmä umeleckého (na fasádach napríklad). Hoci ťažiskovo sa reguluje večerný obraz centra práve v rovine urbanistickej, 
charakteristické je prelínanie týchto účinkov. Napríklad osvetlené  sídelné dominanty vnímame tak v krajine, ako aj v ich 
blízkosti.  Alebo svetlom oživený akcent na budove (portál, rizality, plastiky, tympanon...)  sa prejaví v uličnom priestore.    

Umelé svetlo spoluvytvára hmotovo- priestorovú štru ktúru zástavby. 
Svetlo, v našom prípade umelé svetlo, modeluje tvary objektov.  Preto ho môžeme považovať za významný  architektonický 

prostriedok / nástroj na kreovanie prostredia a jeho atmosféry.  Vzhľadom na jeho širšie interpretačné potenciály je vhodné 
uviesť, že je výrazový aj vyjadrovací jazyk architektúry. Nielen osvetľuje určité tvary, objemy,  ale  prirodzene  vyjadruje nejaký , 
teda zmysluplný  či banálny,  zámer.  Viď Tabuľka č.1. To znamená, že je mimoriadne vhodným prostriedkom pri prezentácii 
architektonického kultúrneho dedičstva.   Svetlom môžeme prezentovať celok, alebo akcentovať časti, alebo dokážeme vyťažiť 
esenciu nejakého javu, poukázať na jeho kvalitu. Základom pre takýto prístup  je poznanie kultúrno-historických hodnôt  
prostredia alebo objektu, ich hierarchie a z toho vyvodený zmysluplný iluminačný zámer.  Prezentujeme v podstate hodnoty 
prostredia. Osvetlenie budov  i sôch a malej architektúry  však musí byť v kontexte s vyšším zámerom - s urbanistickou 
reguláciou iluminácie.   

 
Tabulka .č.1   

 

Stupne ú čelu použitia Stupne významu 

1.  videnie  (STN EN,  reklama) 1.  užitkový 
2.  ukázať kompozíciu, formu, 2.  kompozično - estetický 

3. vyjadriť ideu, atmosféra, dojem 3.  znakový, symbolický  

 

 Napríklad často videný prístup na budovách v centre ako je svojvoľný prvoplánový výber tvaroslovných detailov pre 
osvetlenie , pôsobí  vo väčšine prípadov v celkovom vnímaní neusporiadane. Navyše, môže prísť k dezinterpretácii hodnôt.  
Tvaroslovie nie je jediným prejavom slohu, preto jeho iluminácia musí byť podriadená celkovým hodnotám  budovy /fasády a jej 
urbanistickému umiestneniu.  Pre návrh iluminácie je podstatný okrem kompozičnej polohy  aj funkčná náplň stavby a jej 
význam  v priestorovom či uličnom kontexte (námestie, nábrežie, hradby..) .  

Svetlom, ako kreatívnym prostriedkom, môžeme vniesť do večerného obrazu aj novú ideu, ktorá môže pôsobiť ako pridaná 
estetická hodnota. Dbať ale treba na to, aby sa zachovala historická identita prostredia. V našich jadrách miest máme prostredie 
zložené z  viacerých slohových prejavov - z viacerých kultúrnych vrstiev a je na mieste, aby sa trvalou ilumináciou koncepčne 
zdôraznili práve tie hodnoty, ktoré pramenia z potenciálu histórie, nielen súdobého, autorského alebo majiteľovho názoru.   
Vzťah si môžeme načrtnúť v schéme, tab. č.2:  

 
 
 
 
 
 
 

Tabulka  č.2   
 

Rámcový vz ťah prezentácie architektonickej hodnoty  a novej sv etelnej idey: 

Spôsob prezentácie 

hodnoty 

(spôsob obnovy)  

Slohová obnova 

pamiatky     

 

Pamiatka obnovená viacerými 

metódami, použitý je diapazón 

metodických  prístupov 

Obnovy s prevahou nových 

doplnených tvarov  
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Spôsob svetelnej 

koncepcie,  idey  

krajný prípad je  

neosvetlený 

objekt, fasáda                                 

 

diapazón  spôsobov osvetlenia: 

vyrovnané  alebo nevyrovnané 

pôsobenie  

krajný prípad je svetlom 

podporený alebo skreslený 

pôvodný objekt (t.zn. 

dezinterpretovaný jeho význam 

voči novému zásahu) 

 

        

Trvalé modely/spôsoby  osvetlenia pamiatkových objektov a prostredí sa majú viazať na 
ich hodnoty a význam,  nie na voľnú (dostupnú)   

 

Regulácia ve černého obrazu.   
Cieľom večernej iluminácie historického prostredia má byť vytvoriť konkrétny súlad medzi osvetlenými časťami mesta 

(budovy, sochy, námestia...) a celku (historické jadro).  Je potom logické, že večerný obraz verejných priestorov musí byť 
regulovaný. Zabezpečí sa v samostatnom dokumente (názov Koncepcia večerného obrazu alebo Koncepcia 
iluminácie...územia./zóny.. ), ktorého objednávateľom je spravidla samosprávny orgán, spracovaného najmä na základe 
podkladov a konzultácií s pamiatkovým úradom (v SR).  Aby koncepčné zámery, ktoré sa vyjadrujú prevažne obrazom 
a popisom, boli realizovateľné a kontrolovateľné v praxi, je potrebné v príprave aj na výstupe návrhu koncepcie okrem iného 
regulovať a kvantifikovať  „obraz“ pomocou vybraných veličín svetelnej techniky, teda postupovať interdisciplinárne. Je to 
kvalifikovaná cesta k zabezpečeniu cieľov. V historických prostrediach zón ide najmä o kvantifikáciu jasových hladín vybraných 
objektov a náhradnú teplotu chromatickosti zdroja svetla. Je vhodné stanoviť aj ďalšie požiadavky (ne-dynamika, vstup 
farebného svetla, oslnenia...) alebo reguláciu spodrobniť  nárokmi na jednotlivé budovy – na spôsoby  ich  osvetlenia.   

Na druhej strane je tvorba parteru verejných priestorov závislá od noriem (najmä u peších zón), napríklad STN EN 13 201 
O osvetľovaní pozemných komunikácií, ktorá bezprostredne vplýva na návrh verejného osvetlenia a tým aj na celkový obraz 
daného miesta. 

Vrstvenie svetelných  ú činkov v historickom centre. 
Pri pozorovaní jedného obrazu v konkrétnom čase účinky umelého osvetlenia spolupôsobia na pozorovateľa v niekoľkých 

svetelných vrstvách:   

♦ verejné osvetlenie verejných priestorov (navrhované podľa noriem)   

♦ architektonické osvetlenie (prezentácia objektov, fasád a iných prvkov priestoru) 

♦ reklama: svietiaca, nasvetlená 

♦ svietiace výklady parteru budov 

♦ iné , napríklad dočasné osvetlenia a efekty 

Súčasný stav v praxi obnovy verejných priestorov (rehabilitácia, revitalizácia, regenerácia, modernizácia...) ukazuje, že pri 
návrhu ich obnovy nie je dostatočne ideovo a vecne  stanovená koncepcia osvetlenia verejných priestorov v danej lokalite 
(sídlo, centrum mesta,...), z ktorej by sa dali pre jednotlivých majiteľov vyvodiť záväzné regulácie schválené orgánmi mesta. Na 
viacerých miestach vidíme živelné nekoordinované výsledky vrstvenia, ktoré urbanistické a architektonické kultúrnohistorické 
hodnoty skôr potláčajú, namiesto aby ich zdôrazňovali a zodpovedajúco prezentovali.  

Architektonické osvetlenie – spôsoby .  
Ako trvalé spôsoby  vedenia svetla na objekt / fasádu  môžeme vymenovať: 

♦ plošné osvetlenie vedené z rôznych smerov: frontálne, bočné, zdola, zhora;  a to plošne rovnomerné alebo 
plošne nerovnomerné; príp. plošné svietiace- od 20.stor.  

♦ akcentačné: s netvarovanou alebo tvarovanou svetelnou stopou 

♦ kompozično – tektonické: preferované je hlavne pre slohové obdobia uplatňujúce tektoniku vychádzajúcu z 
antického tvaroslovia 

♦ líniové: uplatňované napr. modernou architektúrou v 30-tych rokoch 20.stor. alebo ako dekoratívne osvetlenie  

♦ kombinácie uvedených spôsobov:  - na ploche fasády, - v hĺbke fasády  

♦ fasády bez zámerného osvetlenia ( môže to byť väčšina objektov v urbanistickej chránenej štruktúre)  

 

Okrem trvalého osvetlenia objektov, ktoré vytvára základný rámec večerného obrazu historického mesta a jeho večernej 
charakteristiky a nálady, sa vyskytujú i dočasné, krátkodobé iluminácie stavebných objektov, ktoré spestrujú prostredie 
a vnášajú mu zážitkový rozmer, tak pre turistov ako i obyvateľov. Nadobúdajú dnes na význame, svetlo sa tu prejavuje ako druh 
umenia, pričom cez zážitok posúva človeka  vo vzťahu k danému miestu niekedy ďalej ako „bežné“ osvetlenie.     

Vytváranie svetelných modelov . 
Ako sme už nepriamo uviedli, návrh osvetlenia exteriéru objektu v historickej štruktúre hlavne závisí: - od situovania objektu 

v danej štruktúre, - od spoločenského významu objektu, - od jeho pamiatkovej /kultúrno-historickej hodnoty, -od veľkosti / 
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proporcii voči okoliu.  Pre dobrý výsledok sa ukázalo ako potrebné návrh vopred  variovať. V dôležitých prípadoch pre správne 
rozhodnutie treba navrhnutý koncept vopred overiť tak z architektonického ako aj urbanistického pohľadu a skontrolovať 
reálnosť umiestnenia osvetľovacej sústavy.  Dá sa to cez:  

a) 2D zobrazenia   (zobrazenie architektonickej predstavy) 

b) dostupné techniky 3D modelovania ( zobrazenie architektonickej predstavy)   

c) overovacie skúšky v teréne    

d) svetelno-technické zobrazenie vypočítaných parametrov sústavy (2D aj 3D varianty ).    

Osvet ľovacia sústava 
Osvetľovaciu sústavu, umiestnenú v historickom prostredí, si môžeme rozdeliť na viditeľnú cez deň i večer (osvetľovacie 

telesá, kandelábre, rozvodné skrine ..) a zabudovanú (napríklad káblové rozvody, kde je dôležité ich trasovanie a reverzibilita 
zásahu).  Napríklad požiadavky na vzhľad uličných telies môžu oprávnene vychádzať z výskumov o používaných typoch 
v riešenom území v minulosti – v záujme zachovania charakteru prostredia, jeho denného obrazu. Tieto požiadavky treba 
následne v návrhu zladiť s dnešnými požiadavkami na osvetlenie verejných komunikácií.  

Osvetľovacia sústava pre ilumináciu budov býva rôzne rozmiestnená – na samostatných stojanoch, strechách, ukrytých 
miestach, na fasádach. Treba overiť   dôsledky umiestnenia telies, lebo niektoré pozície sa cez deň môžu prejaviť ako vizuálna 
„záťaž“. Výber a umiestnenie osvetľovacej sústavy pre ilumináciu budovy/ fasády je súčasťou kritéria kvality návrhu. Nie vždy je 
rozhodnutie medzi požadovaným smerom svetla a umiestnením telies jednoznačné a ľahké rozhodnutie.  

Záverom   
Ako ukazuje vyššie napísané,  verejné osvetlenie v historickom jadre je len jednou súčasťou  večerného obrazu a je preto 

potrebné sa ním koncepčne a  interdisciplinárne zaoberať.  

 

 (Spacované na základe autorkinho článku v časopise Eurostav 12/2011)  

 

 

 

 


