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Energetická náro nost a ekologické aspekty jsou velmi diskutovanými tématy dnešní doby. P!ed vlastním
rozborem t"chto témat v oblasti ve!ejného osv"tlení je vhodné popsat širší souvislosti mezi prost!edím, sv"tlem a
lov"kem. #lov"k jako živo išný tvor se v pr$b"hu svého, stovky tisíc let trvajícího, vývoje p!izp$soboval
podmínkám okolního prost!edí (adaptoval se), aby p!ežil. Sou ástí tohoto procesu adaptace bylo také p!izp$sobení
se sv"telným podmínkám, které jsou d$ležitým zdrojem informací o okolním prost!edí. P!írodní sv"telné podmínky,
které mají dva základní režimy, den (vysoké hladiny osv"tlení) a noc (nízké hladiny osv"tlení), vedly k vývoji dvou
typ$ fotoreceptor$ v lidském oku, tj. ípk$ (denní vid"ní) a ty inek (no ní vid"ní). Pravidelnému st!ídání dne a noci
se p!izp$sobil i životní rytmus lov"ka. Ve dne je lov"k aktivní a v noci odpo ívá. Aby lidské t"lo poznalo, kdy se
mají biologické procesy v lidském t"le tlumit a kdy aktivovat, využilo jako informaci p!irozenou zm"nu sv"telných
podmínek, tedy st!ídání dne a noci. Informace o zm"n" sv"telných podmínek jsou snímány t!etím typem receptor$
v lidském oku a p!enášeny do mimozrakových mozkových center, které !ídí biologické pochody v lidském t"le.
Pravidelné st!ídaní dne a noci je tedy p!irozeným sv"telným prost!edím, ve kterém se lov"k vyvíjel po desítky tisíc
let. S nástupem a rozvojem m"stských civilizací za al lov"k intenzivn"ji využívat venkovní prost!edí i v no ních
hodinách. Vzhledem k tomu že sv"tlo z m"síce a hv"zd vytvá!í pouze velmi nízké úrovn" osv"tlení za al si lov"k
postupn" no ní prost!edí sv"teln" p!etvá!et s použitím um"lých zdroj$ sv"tla, tak aby získal pocit bezpe í a
p!izp$sobil si jej svým pot!ebám. Dle vývoje lidských sídliš% lze usuzovat, že mezi první osv"tlená venkovní
prostranství pat!ila centra sídliš% využívaná k rituálním ob!ad$m a slavnostem. Ve starov"kých m"stech se
postupn" za aly osv"tlovat venkovní ve!ejné prostory a komunikace. V pozd"jším období se um"lé osv"tlení
za íná používat v lodní a železni ní doprav" a k osv"tlení r$zných venkovních pracoviš% a venkovních sportoviš%.
Obdobn" jako ve vnit!ních prostorech se um"lé osv"tlení ve venkovním prost!edí za alo ve v"tší mí!e rozši!ovat
po zavedení elektrických sv"telných zdroj$. Se zavád"ním t"chto sv"telných zdroj$ za alo docházet k razantním
zm"nám no ní i denní podoby p!irozeného sv"telného prost!edí, na které byl lov"k dlouhodob" adaptován. Od
za átku 20. století se za íná postupn" rozvíjet také nový obor, sv"telná technika. P!ístup k osv"tlování prostor$
um"lým sv"tlem se m"ní od ist" intuitivního k p!edem promyšlenému procesu. Za ali se zkoumat jednotlivé
zrakové úkoly a innosti a na základ" reálných test$ byly stanoveny pot!ebné sv"teln" technické parametry. Ty se
následn" objevily v rámci národních a mezinárodních doporu ení, p!edpis$ a norem. Osv"tlení venkovních
prostor$ se rozd"lilo do ty! základních aplika ních oblastí:
osv"tlení pozemních komunikací (ve!ejné osv"tlení);
osv"tlení architektur a reklamní osv"tlení;
osv"tlení venkovních pracoviš%;
osv"tlení venkovních sportoviš%.
P!i návrhu osv"tlení je t!eba si uv"domit, že jeho primárním cílem je vytvo!ení vhodných sv"telných podmínek pro
konkrétní prostor nebo zrakový úkol. Otázky energetické náro nosti a ekologické aspekty jsou až následná
hlediska a nelze je p!i vlastním návrhu nad!azovat nad požadavky sv"teln" technické. Je možné !íci, že návrh
osv"tlení by m"l být proved tak, aby požadovaných sv"teln" technických parametr$ bylo dosaženo p!i minimální
energetické náro nosti a minimálním negativním vlivu na okolní prost!edí. Jinou, relevantní otázkou je, zda má
význam daný prostor osv"tlovat i nikoliv. V p!ípad" ve!ejného osv"tlení lze jeho ú el shrnout do následujících
bod$:
bezpe nost dopravy, osob a majetku;
orientace v no ním prost!edí;
vytvo!ení atraktivního no ní atmosféry.
Požadované sv"teln" technické parametry p!i osv"tlení ve!ejných komunikací jsou uvedeny v souboru norem
#SN EN 13 201. V následující ásti budou uvedeny základní informace ze sm"rnic, p!edpis$ a norem, které se
týkají energetické náro nosti a ekologických aspekt$ ve!ejného osv"tlení.
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2. ENERGETICKÁ NÁRO"NOST VE#EJNÉHO OSV$TLENÍ
Energetickou náro nost lze ovliv&ovat odlišným zp$sobem na r$zných úrovních, které na sebe navazují. Tyto
úrovn" se liší složitostí, rozsahem, a ú inností použitých opat!ení. Regulaci energetické náro nosti lze provád"t na
následujících úrovních:
úrove& technických za!ízení;
úrove& projektu;
úrove& konceptu;
2.1 Regulace na úrovni technických za ízení
Regulace energetické náro nosti na úrovni používaných technických za!ízení je prvním, nejjednodušším stupn"m.
Jedná se o regulaci energetická náro nosti jednotlivých prvk$ osv"tlovacích soustavy, mezi které pat!í sv"telné
zdroje, p!ed!adné p!ístroje a svítidla. Pravidla pro regulaci energetické náro nosti osv"tlovacích soustav na této
úrovni byla p!ijata v lo&ském roce v rámci evropské sm"rnice 245/2009 týkající se technických parametr$ zá!ivek
bez integrovaného p!ed!adníku, vysokotlakých výbojek, p!ed!adník$ a svítidel. V letošním roce pak byla p!ijata
sm"rnice 347/2010, která obsahuje zm"ny sm"rnice 245/2009. Ob" sm"rnice mají principiáln" vazbu na dv"
aplika ních oblastí: osv"tlení kancelá!ských prostor$ a ve!ejné osv"tlení. Oblast kancelá!ských prostor$ je
primárn" spojena s regulací energetické náro nosti lineárních a kompaktních zá!ivek, zá!ivkových p!ed!adník$ a
zá!ivkových svítidel. Oblast ve!ejného osv"tlení je pak primárn" spojena s regulací energetické náro nosti
vysokotlakých výbojek, p!ed!adník$ a svítidel pro vysokotlaké výbojky. I když požadavky na energetickou
náro nost zmín"ných technických za!ízení vycházejí z uvedených aplika ních oblastí, jejich platnost v rámci
p!ijatých sm"rnic je obecná, bez vazby na aplika ní oblast. P!ijímání jednotlivých opat!ení je ve sm"rnici [1]
rozd"leno do 3 hlavních fází a 2 mezifází (tabulka1).
Tab.1 Fáze sm rnice 245/2009 a po!átek jejich ú!innosti
FÁZE
Fáze 1
(1 rok po vstoupení v platnost)
Mezifáze 1
(18 m"síc$ po vstoupení v platnost)
Fáze 2
(3 roky po vstoupení v platnost)
Mezifáze 2
(6 let po vstoupení v platnost)
Fáze 3
(8 let po vstoupení v platnost)

PLATNOST OD
13. 04. 2010
13. 10. 2010
13. 04. 2012
13. 04. 2015
13. 04. 2017

S ohledem na pokrok v oblasti sv"telné techniky bude, nejpozd"ji do 5 let od vstupu této sm"rnice v platnost,
provedena její revize. Hlavní ást sm"rnice tvo!í technické parametry svítidel, p!ed!adník$ a svítidel, které mají být
v jednotlivých fázích dosaženy. Dále obsahuje soubor informací, které musejí výrobci jednotlivých technických
za!ízení uvád"t. V záv"ru dokumentu jsou uvedeny referen ní hodnoty parametr$ nejlepších výrobk$ na trhu.
V následující ásti jsou popsány požadavky týkající se vysokotlakých výbojových zdroj$, jejich p!ed!adník$ a
svítidel pro vysokotlaké výbojky.

Sv!telné zdroje (vysokotlaké výbojky)
Oblast platnosti sm"rnice pro vysokotlaké výbojky je vymezena následujícím zp$sobem:
platí pouze pro vysokotlaké výbojky s paticemi E27, E40 a PGZ12;
neplatí pro sm"rové vysokotlaké výbojky;
Mezi kritéria, kterými se v evropské sm"rnici [1] hodnotí sv"telné zdroje pat!í:
index podání barev;
m"rný výkon sv"telného zdroje;
initel stárnutí sv"telného zdroje;
initel funk ní spolehlivosti sv"telného zdroje;

Spole nost pro rozvoj ve!ejného osv"tlení - Podzimní setkání Jablonec nad Nisou 4. – 5. listopadu 2010

16

První fáze a první mezifáze se netýkají vysokotlakých výbojových zdroj$. V rámci druhé fáze (2012) budou staženy
standardní sodíkové výbojky a halogenidové výbojky, které nevyhoví požadovaným minimálním m"rným výkon$m.
Požadované m"rné výkony pro sodíkové výbojky ve druhé fázi jsou uvedeny v tabulce 2. Ve druhé mezifázi (2015)
budou staženy rtu%ové výbojky a sodíkové výbojky používané jako náhrada za rtu%ové výbojky. V rámci t!etí fáze
(2017) budou staženy halogenidové výbojky, které nebudou odpovídat náro n"jším požadavk$m na m"rný výkon.
Tab. 2 Vybrané typy !irých sodíkových výbojek, které vyhoví požadavk"m druhé fáze (2012)
Požadovaný

Jmenovitý
p íkon

m!rný výkon

P (W)

(lm/W)

Výrobce / výrobní ada / m!rný výkon
Osram,
Vialox

Philips,

(lm/W)
Sylvania,

Master SON-T

GE
Lighting,
Lucalox

SHP

Super 4Y

PIA Plus

XO

TS

P ! 45

" 60

x

x

x

61

45 < P ! 55

" 80

80

83

88

83

55 < P ! 75

" 90

93

91

94

96

75 < P ! 105

" 100

102

107

107

106

105 < P ! 155

" 110

116

117

117

114

155 < P ! 255

" 125

128

130

132

129

255 < P ! 405

" 135

140

138

141

140

Vedle m"rných výkon$ sm"rnice p!edepisuje hodnoty initele stárnutí a initele funk ní spolehlivosti. V tabulce 3
jsou uvedeny hodnoty initele stárnutí a initele funk ní spolehlivosti sodíkových výbojek s Ra ! 60 požadované ve
druhé fázi (2012).
Tab. 3 Požadované hodnoty !initele stárnutí a !initele funk!ní spolehlivosti sodíkových výbojek s Ra ! 60
Jmenovitý p íkon

Doba provozu

P (W)

t (hod)

"initel
sv!telného
LLMF ( - )

stárnutí
zdroje

"initel
funk%ní
spolehlivosti
sv!telného
zdroje LSF ( - )

P ! 75 W

12 000

> 0,80

> 0,90

P > 75 W

16 000

> 0,85

> 0,90

Výrobci sv"telných zdroj$ jsou povinni od první fáze (2010) poskytovat základní technické parametry na voln"
p!ístupných internetových stránkách a jinou formou jež považují za vhodnou. V p!ípad" vysokotlakých výbojek do
t"chto parametr$ pat!í:
jmenovitý a skute ný p!íkon;
jmenovitý a skute ný sv"telný tok;
skute ný m"rný výkon po 100 h provozu p!i standardních podmínkách;
skute ný initel stárnutí sv"telného zdroje p!i 2 000, 4 000, 6 000, 8 000, 12 000, 16 000 a 20 000
hodinách s uvedením provozního režimu (50Hz nebo HF);
skute ný initel funk ní spolehlivosti sv"telného zdroje p!i 2 000, 4 000, 6 000, 8 000, 12 000, 16 000
a 20 000 hodinách s uvedením provozního režimu (50Hz nebo HF);
jmenovitý obsah rtuti (mg);
index podání barev;
teplota chromati nosti.

P ed adníky
V první fázi nejsou v rámci sm"rnice uvedeny žádné požadavky na p!ed!adníky pro vysokotlaké výbojky. Ve druhé
fázi (2012) a ve t!etí fázi (2017) jsou definovány minimální ú innosti p!ed!adník$ pro vysokotlaké výbojky uvedené
v tabulce 4. Ú innost p!ed!adníku se stanovuje jako pom"r p!íkonu vysokotlaké výbojky k p!íkonu vysokotlaké
výbojky s p!ed!adníkem. Stejn" jako výrobci sv"telných zdroj$ jsou i výrobci p!ed!adník$ uvád"t informace
o svých výrobcích. U p!ed!adník$ pro vysokotlaké výbojky musí být od druhé fáze uvád"na jejich ú innost (%).
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Tab.4 Požadované ú!innosti p#ed#adník" pro vysokotlaké výbojové zdroje
Jmenovitý
p íkon
sv!telného zdroje

Minimální ú%innost

P (W)

fáze 2 (2012)

fáze 3 (2017)

P ! 30

65

78

30 < P ! 75

75

85

75 < P ! 105

80

87

105 < P ! 405

85

90

P > 405

90

92

p ed adníku

p

(%)

Svítidla
Svítidla pro vysokotlaké výbojky musí být ve t!etí fázi kompatibilní s p!ed!adníky spl&ujícími požadavky pro t!etí fázi.
V praxi to znamená, že ve t!etí fázi by m"lo dojít k p!echodu na elektronické p!ed!adníky. Výrobci svítidel pro
vysokotlaké výbojky se sv"telným tokem v"tším než 2000 lm jsou povinni uvést na voln" p!ístupných internetových
stránkách nebo jinou formou, kterou považují za vhodnou, uvád"t následující informace:
ú innost p!ed!adníku, nap!íklad EEI = A2 (dle informací výrobce p!ed!adníku);
m"rný výkon sv"telného zdroje (lm/W);
pokyny pro údržbu svítidla;
informace o tom, zda je svítidlo ur eno pro výbojku s irou a/nebo matnou ba&kou.
Uvedená sm"rnice je p!íkladem regulace energetické náro nosti na úrovni technických za!ízení. Tento zp$sob
regulace je z pohledu aplikace jednoduchý, jelikož se odehrává na stran" výrobc$ t"chto za!ízení. V nabídce pro
projektanty nebo uživatele jsou již jen energeticky ú inná za!ízení. Tento zp$sobe regulace tedy zaru uje
používání energeticky ú inných technických za!ízeních, ale nezaru uje to, zda budou použita ú inným zp$sobem.

2.2 Regulace na úrovni projektu
Tento zp$sob regulace je na rozdíl od prvního stupn" obecn"jší. Obsahuje v sob" p!edchozí stupe& a zárove&
zaru uje, že požadované sv"teln" technické parametry budou dosaženy energeticky ú inným zp$sobem. Tento
zp$sob regulace energetické náro nosti osv"tlovacích soustav, ale vyžaduje závaznost normativních p!edpis$ a
kvalitní projek ní prost!edí. V p!ípad" ve!ejného osv"tlení vychází tento zp$sob regulace z toho, že každou
pozemní komunikaci lze z pohledu jejího charakteru a využití za!adit do t!ídy osv"tlení s p!edepsanými sv"teln"
technickými parametry. K zat!íd"ní komunikací, stanovení sv"teln" technických parametr$ a jejich ov"!ování slouží
souboru norem #SN EN 13201, který tvo!í 4 ásti:
#SN CEN/TR 13201 – 1 – Osv"tlení pozemních komunikací – #ást 1: Výb"r t!íd osv"tlení;
#SN EN 13201 – 2 – Osv"tlení pozemních komunikací – #ást 2: Požadavky;
#SN EN 13201 – 3 – Osv"tlení pozemních komunikací – #ást 3: Výpo et;
#SN EN 13201 – 4 – Osv"tlení pozemních komunikací – #ást 4: Metody m"!ení.
Pozemní komunikace jsou v rámci tohoto souboru norem rozd"leny do t!í skupin: komunikace pro motorová
vozidla (ME, MEW), komunikace pro chodce (S, A) a konfliktní oblasti (CE), v rámci kterých jsou definovány t!ídy
osv"tlení s konkrétními sv"teln" technickými parametry. V sou asné dob" se p!ipravuje úprava t"chto t!íd tak, aby
korespondovala s t!ídami uvedenými v p!íslušné publikaci CIE [7]. Pro regulaci na úrovní projektu osv"tlení je t!eba
konkrétním t!ídám osv"tlení p!i!adit parametr definující energetickou náro nost osv"tlovací soustavy. V rámci
Evropské normaliza ní komise se u normy EN 13201 p!ipravuje ást 5: Požadavky na energetickou ú!innost,
která se týká energetické náro nosti ve!ejného osv"tlení. Pro popis energetické náro nosti se v této p!ipravované
norm" používají m"rné p!íkony osv"tlovací soustavy, tzv. kritérium SLEEC (Street lighting energy efficiency
criterion). Toto kritérium se liší podle toho, zda jsou požadované sv"teln" technické parametry uvád"ny
v pr$m"rných udržovaných hodnotách jasu nebo osv"tlenosti. Pro jednotlivé skupiny komunikaci jsou navrhovány
následující m"rné p!íkony:
komunikace pro motorová vozidla (ME, MEW)
komunikace pro chodce (S, A)
konfliktní oblasti (CE)

SL = 1,00 W / (cd.m-2.m2);
SE = 0,07 W / (lx.m2);
SE = 0,20 W / (lx.m2).

Vedle normativních p!edpis$ s hodnotami m"rných p!íkon$ je možné, na úrovni projektu, ovlivnit energetickou
náro nost ve!ejného osv"tlení použitím tzv. adaptivního osv"tlení [7]. Návrh tohoto osv"tlení spo ívá v rozd"lní
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provozu osv"tlovací soustavy na charakteristické asové úseku, ve kterých se m"ní n"které charakteristiky,
ovliv&ující zat!íd"ní komunikace (nap!. hustota provozu, jas okolí apod.). Pro jednotlivé asové úseky se pak
definují požadované sv"teln" technické parametry. S využitím !ídicích systému a aplikací uvedeného asového
provozního harmonogramu lze dosáhnout dalšího snížení energetické náro nosti ve!ejného osv"tlení. Návrh
adaptivního osv"tlení vyžaduje kvalitní a vysoce profesionální projek ní prost!edí. Bez tohoto p!edpokladu velmi
reáln" hrozí, neefektivní využití investi ních prost!edk$ a nefunk nost takové systému osv"tlení

2.3 Regulace na úrovni konceptu
Nejvyšším a nejú inn"jším stupn"m regulace energetické náro nosti ve!ejného osv"tlení je regulace na úrovni
konceptu ve!ejného (venkovního) osv"tlení celého m"sta i obce. P!edchozí stupn" regulace !eší použití
energeticky ú inných za!ízení a energeticky ú inný návrh osv"tlení ve!ejného prostoru nebo pozemní komunikace,
ale ne!eší zda jsou komunikace správn" zat!íd"né. Toto zat!íd"ní je poskytnuto projektantovi m"stem i obcí nebo
jej projektant provede sám. Pro správné zat!íd"ní komunikace je t!eba znát širší souvislosti a mít k dispozici
komplexn"jší soubor informací, které v rámci díl ích projekt$ rekonstrukce nebo výstavby ve!ejného osv"tlení
nejsou k dispozici. Správné zat!íd"ní komunikací lze provést na základ" zpracování koncepce ve!ejného osv"tlení
m"sta jako celku, tzv. Základního plánu osv"tlení (Lighting Masterplan). Takový koncep ní dokument umož&uje
postihnout celkovou situaci ve m"st" nebo obci, zohlednit požadavky místních obyvatel, strukturu m"sta a
p!edpokládaný budoucí vývoj m"sta i obce. Na základ" t"chto informací lze pak ur it základní strategie pro
správu, obnovu a výstavbu ve!ejného osv"tlení. Tento koncep ní p!ístup se za íná používat v USA a v posledních
letech se dostává také do Evropy. U nás zatímco takovýto p!ístup k !ešení ve!ejného osv"tlení neexistuje.
V minulosti se zpracovávaly díl í ásti takového dokumentu, tzv. generely osv"tlení.

3. EKOLOGICKÉ ASPEKTY OSV$TLENÍ
Popis problematiky vedlejších ú ink$ um"lého osv"tlení ve venkovním prost!edí není tak jednoduchý, jak by se na
první pohled zdálo. Vzhledem k tomu, že um"lé osv"tlení je v p!irozeném no ním sv"telném prost!edí cizorodým
prvkem, byl v po áte ní fázi !ešení této problematiky zaveden termín sv"telné zne išt"ní (light pollution). Dle
definice CIE je sv"telné zne!išt"ní všeobecný termín zahrnující všechny nep!íznivé ú inky um"lého osv"tlení [9].
V takto komplexním pojetí však není problém !ešitelný a je t!eba jej podrobn"ji analyzovat. Zdrojem um"lého sv"tla
ve venkovním prost!edí jsou jak vnit!ní tak i venkovní osv"tlovací soustavy. V obou p!ípadech lze sv"telný tok
z t"chto osv"tlovacích soustav dále d"lit na sv"telný tok užite ný, který má konkrétní ú el a na sv"telný tok
neužite ný, který dopadá mimo osv"tlovanou oblast a p!edstavuje parazitní sv"tlo nebo také ztrátovou sv"telnou
energii.
Vnit!ní osv"tlovací soustavy se pro ú ely venkovního osv"tlení využívají ve velmi omezené mí!e. Jde tém"!
výhradn" o oblast architekturního osv"tlení, u kterého vnit!ní osv"tlovací soustava prosv"tluje ur itý objekt, ímž se
vytvá!í charakteristický no ní vzhled objektu. Neužite né sv"tlo vnit!ních osv"tlovacích soustav je z pohledu
venkovního prost!edí v"tšina sv"telného toku, který uniká okny do venkovního prost!edí. Uvedený vliv vnit!ních
osv"tlovacích soustav spadá do oblasti návrhu osv"tlení vnit!ních prostor$, ale sou asné dob" není zohled&ován.
Sv"telný tok venkovních osv"tlovacích soustav lze op"t rozd"lit na sv"telný tok užite ný a neužite ný. Užite ný
sv"telný tok slouží ke konkrétnímu ú elu a dopadá do oblasti, kterou má osv"tlovat, nap!íklad na povrch
komunikace, plochu sportovišt" apod. P!ímá složka v tomto p!ípad" nep$sobí rušiv" jelikož dopadá do místa
ur ení. Problémem je odražený sv"telný tok od osv"tlovaných ploch !ešeného prostoru, který již m$že p$sobit
rušiv". Nelze jej však odstranit, protože p!ímo souvisí s ú elem osv"tlovací soustavy, vykonávanou zrakovou
inností a ú elem osv"tlení. Její nep!ízniví vliv je možné snížit v rámci optimalizace provozu osv"tlovací soustavy
následujícími zp$soby:
kontrolou hladiny osv"tlenosti;
kontrolou asového využití osv"tlovací soustavy.
Z principu takové optimalizace vychází nap!íklad již zmi&ované adaptivní osv"tlovací soustavy ve!ejného osv"tlení
[7], které reagují na zm"nu podmínek, na základ" kterých se stanovují požadované sv"teln" technické parametry.
Na podklad" asových plán$ nebo údaj$ z reálných situací o hustot" provozu, klimatických podmínkách, jasu okolí
apod. se p!izp$sobují sv"telné podmínky na komunikacích.
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Obr. 1 Um lé sv tlo ve venkovním prost#edí

Jednozna nou složkou sv"telného toku ve venkovním prost!edí, jejíž eliminace neovlivní ú el osv"tlovací
soustavy, sníží spot!ebu elektrické energii a omezí nep!íznivé ú inky um"lého osv"tlení ve venkovním prost!edí, je
sv"telný tok venkovních osv"tlovacích soustav dopadající mimo !ešenou oblast. 'ešení eliminace této složky
sv"telného toku ve venkovním prost!edí je v sou asné dob" v"nována zvýšená pozornost. V rámci CIE byly
zavedeny dva pojmy neužite!né sv"tlo (spill light) a rušivé sv"tlo (obtrusive light) [8], [9], které jsou pro další
orientaci v této problematice d$ležité. Neužite!né sv"tlo je sv"tlo vyza!ované osv"tlovací soustavou za hranice
osv"tlovaného objektu. Rušivé sv"tlo je neužite!né sv"tlo, které svými kvantitativními, sm"rovými nebo
spektrálními vlastnostmi v dané situaci zv"tšuje obt"žování, nepohodu, rozptýlení nebo omezuje schopnost vid"t
nejd$ležit"jší informace. Ekologickými dopady se v následujícím textu rozumí rušivé ú inky sv"telného zá!ení na
okolní prost!edí. Stejn" jako v p!ípad" energetické náro nosti lze i ekologické dopady ve!ejného osv"tlení
regulovat na t!ech úrovním.

2.1 Regulace na úrovni technických za ízení
V rámci této úrovn" lze ekologické dopady regulovat definováním sv"teln" technických parametr$ svítidel.
V sou asné dob" se objevila snaha o zavedení takové regulace v rámci sm"rnice 245/2009. U svítidel je uveden
podíl sv"telného toku do horního poloprostoru (ULOR) v závislosti na typu osv"tlované komunikace (tabulka 5).
Podíl sv"telného toku do horního poloprostoru je definován jako podíl sv"telného toku svítidla do horního
poloprostoru a celkového výstupního sv"telného toku ze svítidla. Bohužel umíst"ní pasáže týkající se této regulace
v rámci sm"rnice není z pohledu struktury sm"rnice logické a z dokumentu není p!esn" z!ejmé co je smyslem
uvedení parametr$, týkající se omezení rušivých vliv$ svítidel pro ve!ejné osv"tlení. Zmín"né parametry jsou
uvedeny v informativní p!íloze, která se týká dostupných výrobk$ s nejlepšími sv"teln" technickými parametry.
Tab. 5 Orienta!ní hodnoty maximálního podílu sv telného toku do horního poloprostoru (evropská sm rnice 245/2009)
T ída osv!tlení

Sv!telný
tok
zdroje #z (lm)

ME, MEW

x

< 3%

12 000 ! #

< 5%

8 500 ! # < 12 000

< 10%

3 300 ! # < 8 500

< 15%

# < 3 300

< 20%

CE, S, A

sv!telného

ULOR (%)

Dalším problémem takto koncipované regulace, jako je ve sm"rnici 245/2009, je to, že z pohledu rušivých vliv$ se
prost!edí d"lí do zón životního prost!edí (tabulka 6), které nesouvisí s typem komunikace. T!íd"ní svítidel z pohledu
rušivých ú ink$ by m"lo proto primárn" vycházet ze zón životního prost!edí.
Tab. 6 Systém zónování venkovního prost#edí
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Zóna
životního
prost edí

Okolí

Sv!telné prost edí

P íklady

E1

P!írodní

Velmi tmavé oblasti

Národní parky a chrán"ná území

E2

Venkovské

Málo sv"tlé oblasti

Pr$myslové a obytné venkovské oblasti

E3

P!edm"stské

St!edn" sv"tlé oblasti

Pr$myslová a obytná p!edm"stí

E4

M"stské

Velmi sv"tlé oblasti

St!edy m"st a obchodní zóny

2.2 Regulace na úrovni projektu
Stejn" jako v p!ípad" energetické náro nosti osv"tlovací soustavy, tak také v p!ípad" rušivých vliv$ m$že jejich
regulace na úrovni technických za!ízení (svítidel) p!isp"t ke zlepšení celkového stavu. Nicmén" regulace na úrovni
svítidel nezaru uje, že svítidla budou v praxi správn" použita. Proto komplexn"jším p!ístupem je regulace na
úrovni projektu. V sou asné dob" již pro venkovní aplika ní oblasti jako jsou venkovní sportovišt" a venkovní
pracovišt" existuje metodika pro omezení rušivého sv"tla, která vychází ze zón životního prost!edí (tabulka 6).
V principu platí tato metodika i pro ve!ejné osv"tlení, nicmén" v normám pro ve!ejné osv"tlení není ješt" uvedena.
P!edpokládá se, že p!i aktualizaci t"chto norem bude do nich zahrnuta.
V sou asné dob" jsou nep!íznivé ú inky rušivého sv"tla popsány v rámci oblastí uvedených na obrázku 2.

Obr. 2 Schematický popis projev" rušivého sv tla venkovních osv tlovacích soustav

Ú inky no ního um"lého osv"tlení na životní prost!edí jsou zatím stále obtížné kvantifikovatelné. Je nap!íklad
známo, že no ní osv"tlení ovliv&uje chování hmyzu, který m$že být sv"tlem p!itahován i odpuzován. Chování
hmyzu následn" ovliv&uje chování savc$, plaz$ nebo obojživelník$, kte!í se hmyzem živí a dále predátor$, kte!í
tato zví!ata loví. K omezení rušivých ú ink$ na životní prost!edí slouží systém zónování (tab. 17.1). Jednotlivé zóny
jsou charakterizovány typem zástavby (lidské innosti, osídlení), p!ípadn" typem prost!edí.
Rušivé ú inky venkovního osv"tlení z pohledu místních obyvatel jsou dvojího typu. Sv"tlo z venkovních
osv"tlovacích soustav m$že pronikat do obytných místností, ur ených zpravidla ke spaní (nap!. ložnice, d"tský
pokoj). Tento rušivý vliv se kontroluje svislou osv"tleností EV v úrovni fasády nebo na hranici plánovaného objektu.
P!i výpo tu se hodnotí p!ísp"vky od všech svítidel venkovního osv"tlení a zohled&uje se vliv pevných stínicích
p!ekážek. Druhým rušivým ú inkem m$že výskyt jasných ástí svítidel v zorném poli p!i pohledu z obytných
místností do venkovního prost!edí. Tento rušivý vliv se kontroluje svítivostí svítidel v daných sm"rech IV.
Rušivé ú inky na uživatele p!ilehlých pozemních komunikací (nap!. motorist$, chodc$ apod.) se projevují snížením
schopnosti vnímání, zp$sobené fyziologickým osln"ním od svítidel a sv"telných zdroj$. Pro hodnocení tohoto
rušivého vlivu se používá prahový p!ír$stek TI a hodnotí se pro konkrétní polohy pozorovatel$ a sm"r pozorování
podobn" jako u pozemních komunikací pro motorovou dopravu.
Rušivé ú inky venkovního osv"tlení na astronomická pozorování se projevují jednak zjasn"ním tmavé oblohy
vlivem rozptýleného um"lého sv"tla v atmosfé!e a jednak p!ímým dopadem sv"tla do observato!í. Pro hodnocení
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tohoto rušivého vlivu se hodnotí množství sv"telného toku vyzá!eného do horního poloprostoru. Pro jeho vyjád!ení
se používá tzv. ú innost svítidel nebo osv"tlovací soustavy do horního poloprostoru ULR.
Nep!im"!ené hodnoty jas$ architekturního nebo reklamního osv"tlení, mohou výrazným zp$sobem narušit no ní
atmosféru m"sta nebo obce. Rušivý vliv architekturního a reklamního osv"tlení se kontroluje omezením
povrchového jasu fasád objekt$ Lb a reklamních ploch Ls.
Pro kontrolu jednotlivých projev$ rušivého sv"tla se používají sv"teln" technické parametry uvedené v tabulce 7.
Tab. 7 Hodnoty sv teln technických parametr" pro kontrolu rušivého sv tla
Zóna
životního
prost edí*)

Parametr

ts < tc

ts < tc

ts < tc

ts < tc

E1

2

0

2 500

E2

5

1

7 500

E3

10

2

E4

25

5

Ev (lx)

IC,$ (cd)

TI (%)

ULR
(%)

Lb
(cd/m2)

Ls (cd/m2)

0

15

0

0

50

500

15

5

5

400

10 000

1 000

15

15

10

800

25 000

2 500

15

25

25

1000

*) Zóny životního prost!edí jsou popsány v tabulce 6

V n"kterých situacích, hlavn" u obytné zástavby, se dostávají požadavky na osv"tlení pro ur itou zrakovou innost
do konfliktu s požadavky na omezení rušivého sv"tla. Míra této konfliktní situace je p!itom závislá na asovém
období. Z tohoto d$vody byl zaveden termín doba no!ního klidu (tc), což je ú!edn" stanovená hodina (doporu uje
se 23:00 h, pop!. d!íve), který umož&uje p!edepsat jiné limitní hodnoty parametr$ pro omezení rušivého sv"tla p!ed
a po této hodin".

2.3 Regulace na úrovni konceptu
Podobn" jako u regulace energetické náro nosti vyvstává u regulace rušivých ú ink$ osv"tlení otázka o správnosti
a kvalit" zat!íd"ní jednotlivých oblastí do zón životního prost!edí na úrovni projektu. Ze stejných d$vod$ je proto
nejú inn"jším nástrojem pro omezení rušivých ú ink$ ve!ejného osv"tlení koncept venkovního osv"tlení m"sta i
obce jako celku.
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