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Slovo redakce: Strašidlo “světelného znečištění“ v podání aktivistů
po 15. letech opět v kondici.
Světelné znečištění, temné nebe, světelný
smog,
přesvícená
města,
rakovina
prsu,
psychogenní onemocnění, civilizační choroby,
kardiovaskulární onemocnění, „správná svítidla“,
„bachraté lampy“….
Tyto a další podobné termíny se vyrojily
zhruba před 15 lety v souvislosti s iniciativou Temné
nebe. Byly iniciovány aktivními hvězdáři, kteří
navrhovali např. zhasnout veškeré VO v okruhu 1
km kolem hvězdáren (v praxi centrum Prahy kolem
Petřína, používání výhradně svítidel s plochým
sklem (investice pro republiku v rádu desítek
miliard) a dokonce na toto téma se snažili i upravit
Zákon o ovzduší
Snaha nalézt společnou řeč s astronomy,
světelnými aktivisty a šiřiteli myšlenek „světelného
znečištění“ a zdravotních důsledků nočního
osvětlení byla na půdě SRVO vyvíjena velice dlouho
a intenzivně, naše argumentace se opíraly o
světelně technické výpočty, mezinárodní předpisy a
doporučení CIE o rušivém světle, ekonomické
výpočty a výsledek? Jako když se hovoří s hluchým.
A ejhle: po 14 letech od slavného
vystoupení J. Holana (astronoma) z Hvězdárny a
planetária M. Koperníka Brno na technickém
semináři SRVO v Děčíně - Maxičkách, kam byl
pozván ve snaze sblížit stanoviska aktivistů a
SRVO, (jeho referát a reakce na něj a diskuze jsou
ve vzpomínkách účastníků dosud v živé paměti)
opět vychází v časopise Komunální technika 2/2015
redakční článek „Česká města jsou v zimě
přesvícená“. V tomto článku jsou citace J. Holana,
Masarykova universita Brno, které jsou téměř
doslovné jako jeho názory před 14 lety. Věty plné
nepřesností, vlastní demagogické terminologie, vět
a citací vytržených z kontextu a pospojovaných tak,
aby působily co nejúderněji na laického čtenáře,
tedy i na valnou část lidí z komunální sféry, jimž je
časopis určen.
Vždyť věty typu: „Spánek za světla…. tak
vede
ke
zvýšení
rizika
rakoviny
prsu,
kardiovaskulárních chorob a obezity“ lze chápat,
vedle jejich úsměvné stránky, i téměř jako šíření
poplašné zprávy.
Zkrátka: jak z uvedeného obrazu plyne,
pravověrní aktivisté jsou hluší k jakýmkoliv, jim se
nehodícím argumentů, a své si vyrobí překroucením
a deformováním dostupných informací.
Plyne z toho však jedno konkrétní
nebezpečí: pracovníci v komunální sféře, kteří se po
posledních volbách vyměnili na úřadech měst a obcí
ještě nejsou plně orientováni a tyto demagogické
zprávy mohou mít na jejich činnost v oblasti VO
neblahý vliv.
A vynořilo se další vystoupení hvězdáře J.
Holana, tentokrát v Událostech na ČT 1 dne 5. 3.
2014. Tento pán zde vystupuje jako expert přes
osvětlení a vyjadřuje se k významu LED svítidel ve

VO. Nevím, jak by se tvářil, kdyby někdo ze
světelných techniků šel poučovat posluchače TV o
hvězdách.
Proto by bylo nanejvýše užitečné, aby
všichni členové SRVO, mající vazby a kontakty na
komunální dění, pomohli tyto děsivé informace
vyvrátit a uvést na pravou míru.
SRVO se otázkami rušivého světla zabývá
již mnoho let na různých seminářích a konferencích,
kde vedle vlastních členů přednášeli i odborníci
z dalších oborů. Materiály byly otiskovány ve
Zpravodaji a sbornících přednášek. Je možno na ně
odkazovat či je ku prospěchu věci šířit. Příslušné
Zpravodaje možno dohledat na www.srvo.cz, kde
jsou zveřejněny archivní tisky Zpravodaje, nebo
vám je zašleme elektronicky z redakčního archivu.
Zpravodaj 4/2001,Seminář Děčín (Maxičky)
J.Holan: VO z pohledu astronoma + diskuze
J.Kotek:
Nastane
doba
temna
(K tehdy
připravovanému zákonu o ovzduší a návrhu
prováděcích vyhlášek))
Zpravodaj 3/2002, Konference Světlo 2002 Brno
T. Maixner: Temné nebe, světlo a faktor čtyři - aneb
z pohádky do pohádky
Zpravodaj 4/2002, XXI Kurz osvětlovací techniky
P.Baxant: Jak budeme měřit světelné znečištění.
Zpravodaj
3/2003,Seminář
SRVO,
Nymburk
J.Kotek: Novinky ke světelnému znečištění
Zpravodaj 2/2004, Seminář SRVO Lednice T.
Maixner: Co je obtěžující světlo
Zpravodaj 1/2005 Celostátní seminář VO Plzeň
T.Maixner: Zpráva o stavu nebe nad Českou
republikou
Zpravodaj 1/2007,Seminář Pardubice
K.Sokanský, T.Novák: Problematika rušivého světla
T.Maixner: Úhel pohledu
Zpravodaj 2/2008, Kurz osvětlovací techniky XXVI
L.Hladký, M.Kocifaj, K.Sokanský: Rušivé světlo
pozemní komunikace Jižní spojka
Sborník přednášek Seminář SRVO Jablonec n. N. ,
J.Tesař: Environmentílní účinky umělého osvětlení
(experiment na území Libereckého kraje a
Jabloneckého okresu – vypnutí VO a měření
důsledků, spolupráce s VŠB T6U Ostrava a dalšími
složkami)
B.Málek, M.Manoušková: Pohled lékaře-informativní
zpáva (osvětlení a melatonin)
J.Zahajský: Pohled astronoma - Zhasla světla a byla
(trochu) tma.
K.Sokanský a kolektiv: Zkrácená zpráva o měření
jasů noční oblohy (měření okresu Jablonec)
Sborník přednášek, For Elektro 2010
T.Maixner: Světelné znečištění?
Každý aktivismus ve své fanatické formě
může být společensky nebezpečný, braňme se,
pokud to jde.
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45. technický seminář SRVO Jaro 2014 v Březnici
45. technický seminář Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení se uskutečnil ve dnech 15. a 16.5 2014
v Březnici – Martinicích, jižně od Příbrami, v příjemném prostředí hotelového resortu Equitana. Dne 16. 5. 2014
se uskutečnila exkurze do Kovohutí Příbram, kde měli zájemci možnost se seznámit s ekologickou likvidací
nefunkčních součástí veřejného osvětlení. Touto problematikou se zabývá společnost EKOLAMP s.r.o, která byla
organizačním garantem a sponzorem tohoto technického semináře.
Na prezenční listinu se podepsalo 87 osob, zájem o semináře SRVO, zaměřené na problematiku VO a
s ní související obory, je poměrně vysoký a podle ohlasů pro účastníky velmi přínosný. Bohužel se neúčastní ti,
kterým je převážná část odborných referátů určena, zástupci měst a obcí. Seminář zahájil a moderoval Ing.
František Luxa.
Úvodní blok patřil organizačnímu garantu společnosti Ekolamp s.r.o. Ing. Alexandr Hanousek seznámil
účastníky s aktivitami společnosti EKOLAMP a jejím přínosem pro ekologickou likvidaci nefunkčních součástí
VO. S referátem souvisela i páteční exkurze do závodu Kovohutě Příbram pro ekologickou likvidaci komponent
VO.
Ve zprávě o činnosti SRVO od minulého semináře, přednesené Ing. Hynkem Bartíkem byly, vedle
aktivit v SRVO, oznámeny dvě zásadní informace: předseda SRVO Ing. Hynek Bartík oznámil z pracovních
důvodů rezignaci na funkci předsedy, do řádných voleb jej bude zastupovat dosavadní místopředseda Ing. Jiří
Skála. Dále oznámil dosavadní tajemník SRVO ukončení své činnosti k 30. 6. 2014, novým tajemníkem bude Ing.
Věra Bursíková.
Odbornou část programu otevřela přednáška Ing. Jiřího Skály: Kvalita VO a vliv na dopravní
nehody. Referát byl výstupem z průběhu činnosti pracovní skupiny.
Po přestávce na oběd, během níž měli účastníci možnost se seznámit s výstavkou výrobků pro VO,
pokračoval program firemními prezentacemi firem I tec Czech, Mercedes Benz a Radeton.
V další odborné přednášce pokračoval Ing. Karel Veselý, Citel Electronics referátem Vliv přepětí na
LED osvětlení.
Ve své přednášce se Ing. Jakub Černoch, Osvětlení Černoch: Možnosti rekonstrukce historických
svítidel na technologii LED zaměřil na možnosti využití LED zdrojů v historizujících svítidlech, technickými
úskalími tohoto řešení a výpočty.
O důležitosti pasportu VO pro veškeré projekční, údržbové, rekonstrukční a další činnosti a jeho formách
a možnostech elektronicky vedených pasportů hovořil Ing. Jiří Skála v přednášce Pasport VO.
Ing. Zdeněk Kunta, Kooperativa v.o.d. přednášel o stožárech pro VO, této problematice se věnoval
zevrubně od návrhu a výpočtu přes konstrukci a zvýšení odolnosti v závislosti na vnějších přírodních podmínkách
až po možnosti zatížení přídavnými panely.
Jak se v plošinách pro veřejné osvětlení promítají moderní technologie a jaké jsou na ně kladeny
legislativní požadavky promluvil ve své přednášce pan Zbyněk Tomášek, Rothlehner: Plošiny pro osvětlení,
moderní technologie a legislativní požadavky.
Na seminářích SRVO se občas přednášející rozhlédnou, jak vypadá veřejné osvětlení jinde ve světě.
Tentokrát promluvil Ing. Hynek Bartík o VO v Alžíru. Závěrečný referát byl věnován festivalu Signal v Praze
v roce 2013, přednesla Ing. Jana Kotková, který se sice veřejného osvětlení dotýká pouze okrajově, ale stal se,
a měl by stávat pravidelně, významným fenoménem.
Podle ohlasů účastníků semináře byl program přínosný s možností seznámit se s novými postupy,
trendy a navázáním nových kontaktů mezi odborníky.

Pohled do přednáškového sálu v Březnici

Z exkurze do závodu v Příbrami
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Z doprovodné výstavy komponent pro VO

Dva odstupující: předseda Ing. Bartík a tajemník Ing. Luxa

Zpráva o činnosti SRVO od podzimního semináře 2013 (Zvíkov) do
jarního semináře 2014 (Březnice)
Ing. Hynek Bartík, předseda SRVO
Od podzimního setkání na Zvíkově se aktivity SRVO soustředily především na tři priority:
• Podpora SMO v oblasti dotací z evropských fondů
• Navázání spolupráce s MD a Dopravní policií ČR
• Příprava aktivit pro města a obce v roce 2014 a 2015
Pro zjištění potřeb dotací do VO nechalo MŽP zpracovat absorpční kapacitu, jejímž cílem bylo zjištění
skutečného potenciálu využití dotací v oblasti veřejného osvětlení. SRVO přispělo analýzou vlivu kvality
veřejného osvětlení na dopravní nehodovost.

Ve spolupráci s ČSO se podílelo SRVO na zpracování metodických materiálů pro MPO:
• Metodické pokyny pro sjednocení požadavků na obnovu veřejného osvětlení
• Návrh kritérií pro vyhodnocování žádostí o dotace na obnovu veřejného osvětlení
V rámci dalších setkání s partnery a díky navázaným kontaktům jsme se v březnu, zatím neoficiálně,
dozvěděli o zamítavém stanovisku Evropské komise a vyřazení VO z OPŽP.
O poznání úspěšnější je již déle než rok trvající snaha o navázání spolupráce s Dopravní policií a
ministerstvem dopravy, oddělením BESIP na téma „Vliv kvality veřejného osvětlení na počet DN“ Dopravní
policie se velmi soustředí na podporu reflexních pásek pro chodce. Tuto aktivitu SRVO podpořilo, ale zároveň
navrhlo dopravní policii aktivní podporu veřejného osvětlení jako prvku zvyšujícího bezpečnost. Výsledkem je
studie vlivu osvětlení na bezpečnost, jejíž jasné závěry uvidíte v dalším příspěvku. Ve spolupráci s ředitelem
Dopravní policie a MD, oddělením BESIP byla vydána TZ, která byla rozeslána médiím a uveřejněna na webu
SRVO.
Spolupráci se Seven a EC lze již považovat za dlouhodobou i díky několika seminářům, které tyto
agentury pořádali či budou pořádat s aktivní účastí SRVO. Seven – seminář pro města a obce (květen 2014)
Seminář s Energy Consulting na Novotného lávce Problematika VO z pohledu energetického
specialisty a poradce EKIS (listopad 2013)
V rámci přípravy aktivit pro další období požádala společnost SRVO společně s Energy Consulting a
Seven o grant programu EFEKT na vytvoření manuálu VO, který bude cílen na samosprávu – půjde o manuál
s aktuálními informacemi z oboru, psaný velmi srozumitelnou a jednoduchou formou. Tento manuál by měl sloužit
jako podklad k seminářům, o nichž uvažujeme s partnery pro nová zastupitelstva, která na podzim vzejdou
z komunálních voleb.
Mimo tyto hlavní aktivity začalo předsednictvo s oživováním webových stránek. Začali jsme vizuální
stránkou a rádi bychom pokračovali i aktivní tvorbou aktuálního a především aktualizovaného obsahu. V této
činnosti potřebujeme rozhodně pomoc aktivních členů – k níž Vás tímto předsednictvo zve. Od podzimu jsme
přivítali 5 nových členů.
V důsledku aktivit v pracovní skupině „Osvětlení, bezpečnost a kriminalita“ došlo i ke změně předsedy
v pracovní skupiny LED svítidla - novým předsedou pracovní skupiny LED svítidla se stal Ing. Jan Novotný.
Zapojení do TRR: CDV pro MD bude aktualizovat TKP, kde SRVO bude zastupovat Ing. Jan Novotný.
Předsednictvo stále za hlavní problém považuje nízkou aktivitu členů.
Za poslední rok je vidět zlepšení. Zde je možné podtrhnout aktivity EC, SEVEN, a EKOLAMP a aktivita
pracovních skupin. Podařilo se otevřít nová témata: ekologická likvidace, vazba kvality VO na dopravní
nehodovost, problematika stožárů.
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Spolupráce s MD ve vztahu oslnění nasvětlenými reklamními panely 28. 4. 2014
Poslední podstatnou změnou je předání funkce tajemníka SRVO, kdy po dlouhých letech odchází z této
pozice Ing. František Luxa, který díky své neutuchající aktivitě byl (a nebojím se to říci) motorem SRVO. Tímto
bych nejen za předsednictvo, ale věřím za nás všechny, poděkoval.
Předsednictvo SRVO navrhuje dle § 3 stanov SRVO udělit Ing. Františkovi Luxovi statut Čestného člena
– tento bod bude dle stanov zařazen na program nejbližší Valné hromady.

46. technický seminář SRVO podzim 2014 ve Valticích
Ve dnech 30. a 31. října 2014 se v přednáškovém sále Národního vinařského centra v areálu zámku ve
Valticích konal 46. podzimní technický seminář Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení (SRVO) spojený
s valnou hromadou společnosti. Součástí této akce byla již tradičně výstavka produktů určených pro veřejné
osvětlení (VO). Organizačním garantem a sponzorem semináře byla společnost ELUX a COMLUX z Břeclavi.
Seminář moderovala tajemnice společnosti Ing. Věra Bursíková.
V úvodním referátu představil Ing. Jaromír Suchánek aktivity společnosti Elux, spol. s r. o. Poté
současný místopředseda SRVO přednesl pravidelnou Zprávu o činnosti SRVO, ve které přítomné informoval o
činnosti předsednictva a pracovních skupin v době od minulého technického semináře na jaře v Březnici.
Následoval blok odborných přednášek. Jako první v něm vystoupil Ing. Jaromír Suchánek (Elux)
s přednáškou Právo ve veřejném osvětlení. V okénku „ Jak to děláme u nás“ představil Ing. Josef Koudelka
práci Technických služeb Tábor, zabývající se správou a údržbou veřejného osvětlení města. V příspěvku
Reverzní inženýrink zdroje pro napájení LED s ilustrací kritických nedostatků z hlediska střední doby
života mluvil Ing. Jakub Černoch (Osvětlení Černoch) o kvalitě (nekvalitě) komponent v elektronických
napájecích zdrojích a příslušenství pro LED a jejich vlivu na dobu života LED techniky.
Odpolední program zahájil blok firemních prezentací, po kterém následoval příspěvek Ing. Jiřího Skály
Vyhodnocení vlivu barvy světla VO na počet dopravních nehod. Tento referát byl výsledkem spolupráce
členů pracovní skupiny Osvětlení, Bezpečnost, Kriminalita. Jedním z cílů této pracovní skupiny je seznámit
s výsledky analýzy vlivu kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost co nejširší okruh posluchačů na
konferencích a seminářích a vyzdvihnout tak význam veřejného osvětlení při snižování dopravní nehodovosti na
českých silnicích. Touto činností se snaží přispět k plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. Další
přednáška Ing. Davida Bláhy a prof. Ing. Karla Sokanského (VŠB Ostrava) Problematika a řízení veřejného
osvětlení byla výsledkem práce skupiny prof. Sokanského, která se dlouhodobě věnuje otázkám osvětlení
přechodů s využitím moderních měřicích metod. Pan Milan Benda z Magistrátu města Liberce přednesl
referát Pasport a řízení veřejného osvětlení a SSZ. Odbornou část semináře uzavřela Ing. Jana Kotková
z časopisu Světlo krátkým připomenutím druhého ročníku festivalu světla Signal 2014 (16. až 19. 10.
2014, Praha), doprovázeným průřezovým ilustračním videozáznamem festivalu. Ten pro tuto příležitost připravila
Alena Minaříková z internetové televize Elektrika.tv, která s časopisem Světlo i SRVO dlouhodobě spolupracuje.
Za zmínku stojí skutečnost, že festival Signal se podle pořadatelů stal se svými 450 000 návštěvníky nejvíce
navštívenou kulturní akcí v Česku v roce 2014.
Po ukončení oficiálního programu semináře a valné hromady SRVO pozval Ing. Suchánek ze
sponzorující společnosti Elux a Comlux účastníky na degustaci vín do vyhlášeného Salonu vín v historickém
sklepení valtického zámku. Následoval raut ve sklepení hotelu Hubertus v doprovodu cimbálové muziky. Tato
neformální část programu se setkala, dle očekávání, s velkým zájmem zúčastněných a k hostiteli šly jen slova
chvály..
Podle vyjádření účastníků (na prezenční listinu se jich podepsalo 85) měl seminář velmi dobrou
odbornou úroveň a po stránce organizační byl dobře zajištěn.

Z přednáškového sálu

Ing. Suchánek přednáší
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Předseda Volební komise vyhlašuje výsledky

Monumentální prostředí zámku Valtice

Cimbálová muzika při rautu

Zámek Valtice = návštěva Salonu vín

Zpráva o činnosti SRVO od jarního semináře 2014 (Březnice) do
podzimního semináře 2014 (Valtice)
Ing. Jiří Skála, místopředseda SRVO
Po jarním setkání v Březnici se aktivity SRVO soustředili především na tři priority:
• Podpora v oblasti dotací z evropských fondů
• Zvýšení prestiže SRVO
• Prezentace vlivu kvality VO na DN
• Příprava mimořádné Valné volební hromady.
• Podpora v oblasti dotací z evropských fondů
Aktivity SRVO lze shrnout do následujících 3 bodů:
Předsednictvo SRVO předalo na MMR žádost o zpětné zařazení specifického cíle zaměřeného na
energetické úspory v oblasti veřejného osvětlení a to v rámci Investiční priority 4c. V odpovědi byl potvrzen
smutný fakt, že .....DOTACE Z IROP NA VO V LETECH 2014 AŽ 2020 NEBUDOU!

Jednání o dotacích na půdě Evropské komise
S výsledkem jsme se nechtěli smířit a tak dne 6.8.2014jsem se zúčastnil setkání v Bruselu na téma
dotace pro veřejné osvětlení. V krátkosti jsem zopakoval obsah zpracovaných materiálů, které byly přílohou
dopisu (VO v ČR – program úspor elektrické energie, Analýza Absorpční kapacity v oblasti podpory VO).
Změna jednání nastala v momentu, kdy jsem seznámil přítomné s výsledky Pracovní skupiny Osvětlení,
bezpečnost, kriminalita (Analýza vlivu kvality veřejného osvětlení na počet dopravních nehod). Zároveň jsem
podtrhl podporu tohoto tématu zejména ze strany ředitelství Služby dopravní policie a ministerstva dopravy
v souvislosti s plnění cílů stanovených v Národní strategii bezpečnosti silničního provozu. Ze strany EK bylo téma
bezpečnosti ve spojení s kvalitním veřejným osvětlením hodnoceno velmi pozitivně a zároveň doporučeno
jednání na téma dotace pro VO ve spojení s bezpečností na komunikacích se zástupcem MMR.
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Jednání se zástupci ministerstva pro místní rozvoj
Dne 26. 8. 2014 se uskutečnilo jednání členů pracovní skupiny „Osvětlení, bezpečnost, kriminalita“ s
ředitelem odboru řízení operačních programů Ing. Davidem Sventkem MBA. Cílem jednání byla žádost o podporu
ve věci udržení rovnováhy kvality veřejného osvětlení a bezpečností dopravy.
Oproti záměrům podpořit pouze energetické úspory el. energie s jejich environmentálním dopadem,
které dosahují při 40% úspoře výše 800 mil. Kč/rok, byl kladen důraz především na zachování rovnováhy kvality
VO a bezpečností dopravy a přispět tak v nočních hodinách k naplnění cílů Národní strategie bezpečnosti
silničního provozu.
Jelikož jsou při hledání úspor ve VO v některých případech realizována taková úsporná opatření, která,
nejenže nerespektují doporučené normy VO, ale podstatnou měrou zvyšují dopravní nehodovost na
komunikacích, budou jednání na toto téma pokračovat.
Cílem jednání bude diskuse o sezávaznění norem pro veřejné osvětlení na dálnicích, silnicích I.-III. třídy
a průjezdních komunikacích měst a obcích a hledání cesty finanční podpory

Zvýšení prestiže SRVO
Zvýšení prestiže SRVO je zásadním krokem, které předsednictvo schválilo. Cílem je zasadit se o
důležitost veřejného osvětlení.

Spolupráce se SEVEN a ENERGY consulting
Ve dnech 13.5.2014 (Praha 5) a 10.6.2014 (Jihlava) se uskutečnily za podpory MPO z programu EFEKT
2 semináře pro města a obce na téma „Metody EPC a možné způsoby obnovy veřejného osvětlení“. Členové
SRVO prezentovali témata:
•

Současná praxe a trendy v oblasti veřejného osvětlení

•

Energetický audit a příprava projektů obnovy veřejného osvětlení

•

Uplatnění technologie LED ve veřejném osvětlení

Spolupráce s SKS a SVPS
Se sdruženími SKS a SVPS pokračujeme úspěšně ve spolupráci. Jedná se zejména o prezentace témat
z oblasti veřejného osvětlení, která jsou ze strany SKS nebo SVPS požadována.
Významné aktivity vedoucí ke zvýšení prestiže je prezentace výsledků pracovních skupin SRVO.
Největší aktivitu vyvíjí v tomto směru pracovní skupiny „Osvětlení, bezpečnost, kriminalita“.

Spolupráce s ŘSDP
SRVO se pravidelně účastní IMZ (další bude 13. 11. 2014) na kterých dle potřeby organizátorů
připravuje prezentace o veřejném osvětlení a jeho vlivu na bezpečnost na komunikacích.

Pracovní skupina „Osvětlení, bezpečnost, kriminalita“
Pracovní skupina úspěšně završila „Analýzovou trilogii“ na téma „Vliv kvality veřejného osvětlení na
dopravní nehodovost“. Třetí částí je analýza „Vlivu barvy světla veřejného osvětlení na dopravní nehodovost“.
Přehled celé „Analýzové trilogie“ je součástí dnešních odborných přednášek na které vás srdečně zvu.
Díky vzájemné spolupráci členů pracovní skupiny „Osvětlení, Bezpečnost, Kriminalita“ se postupně daří
výsledky analýzy „Vlivu kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost“ prezentovat na konferencích a
seminářích a vyzdvihnout tak význam veřejného osvětlení na snižování dopravní nehodovosti na českých
silnicích a přispět tak k plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu.
Toto téma bylo úspěšně prezentováno a přijato s kladným ohlasem:
Konference Česko-německé obchodní a průmyslové komory (21.10.2014) v konferenčních prostorech
hotelu Jalta na Praze 1. Téma bylo LED řešení ve veřejném osvětlení
Dopravní snídaně s BESIPem v Karlových Varech (17. 10. 2014) za podpory krajského úřadu.
Významnou podporou tohoto tématu je zveřejnění článku v prestižním časopisu „Silniční síť“
prezentovaný ŘSDP, kpt. JUDr. Sabinou Burdovou (členkou pracovní skupiny).
Téma „Vlivu kvality VO na DN“ bude dále prezentováno na:
Dopravních snídaní s BESIPem v Jihlavě, Zlíně, Liberci a v Praze
Semináři pro JČ města a obce s názvem "Ekologicky a ekonomicky šetrné osvětlení pro jihočeské
obce",který se koná 11. 11. 2014 v Českých Budějovicích mezinárodní konferenci „Bezpečná silniční
infrastruktura“, která se koná ve dnech 11-12. 11. 2014 v Praze,
IMZ pořádané ŘSDP dne 13. 11. 2014 v Praze
Jsem přesvědčen, že tyto aktivity podpoří zachování rovnováhy kvality VO a bezpečností dopravy a
přispějí tak v nočních hodinách k naplnění cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu.
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Příprava mimořádné Valné volební hromady
Odchodem Ing. Hynka Bartíka z pozice předsedy SRVO na jarním setkání v Březnici se v průběhu
následujících 6 měsíců připravovaly scénáře možných variant voleb, které nás dnes odpoledne čekají.
V nejkrajnějším případě nás čeká scénář, kdy budeme volit 3x (předsedu, místopředsedu a nového člena
předsednictva). Součástí programu bude i schválení statusu Čestného člena Ing. Františkovi Luxovi.
Mimo tyto hlavní aktivity dokončilo předsednictvo oživení webových stránek, které mají kromě nového
vzhledu i animovaný banner znázorňující hlavní zaměření našich činností.
Na výzvu směřovanou na zajištění aktuálního a především aktualizovaného obsahu webových stránek,
přednesenou na jarním setkání v Březnici, bohužel žádní členové nereagovali.

Valná hromada SRVO Valtice, 30. října 2014
Jak již bylo avizováno na jarním semináři v Březnici, z pracovních důvodů ukončil svoji činnost ve funkci
předsedy Ing. Hynek Bartík. SRVO tedy zastupoval navenek místopředseda Ing. Jiří Skála.
Současně se změnila legislativa a podle ní bylo nutno upravit Stanovy SRVO (například „zapsaný
spolek“ namísto dosavadního „občanského sdružení“, jejichž změnu musí schválit valná hromada. Schválené
stanovy jsou na webu SRVO srvo.cz.
Proto bylo nutno svolat Valnou hromadu, která navazovala na 46. Seminář SRVO.
Valná hromada probíhala v souladu s platnými Stanovami SRVO a Volebním řádem SRVO. Program
byl: Schválení programu, volba mandátové, volební a návrhové komise, volby předsedy, případně volba
místopředsedy, člena předsednictva. Dále schválení úpravy Stanov v souladu s novým občanským zákoníkem
(Stanovy schválené Valnou hromadou - podle upravených Stanov Členskou schůzí - jsou na www.srvo.cz),
diskuze, přijetí Usnesení předneseného předsedou návrhové komise.
Předseda mandátní komise prohlásil na základě prezenční listiny a zápisu mandátové komise Valnou
hromadu 30. 10. 2014, Valtice za usnášeníschopnou.
Na kandidátním lístku pro volbu předsedy, místopředsedy a člena předsednictva, který obdržel každý
nositel mandátu – volič byli uvedeni kandidáti podle návrhů z plena.
V tajných volbách byl předsedou SRVO zvolen Ing. Jiří Skála (současný místopředseda),
místopředsedou p. Karel Müller (současný člen předsednictva) a v doplňovacích volbách do předsednictva byl
zvolen Ing. František Luxa.
Předsednictvo SRVO na základě těchto doplňovacích voleb pracuje od 30. 10. 2014 ve složení:
Předseda:
Ing. Jiří Skála
Místopředseda: Karel Müller
Členové:
Ing. Věra Bursíková (tajemník, hospodář)
Ing. Zdeněk Kunta
Ing. František Luxa
Michal Polanecký
Miroslav Tichý
Valná hromada schválila návrh předsednictva na jmenování Ing. Františka Luxu čestným členem SRVO,
s kterým v diskuzi vystoupil Ing. Skála. Ing. Luxovi byl předán dekret čestného člena.
Valná hromada přijala Usnesení.
Originály dokumentů z Valné hromady jsou uloženy u tajemníka.
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Usnesení z Valné hromady SRVO 30. 10. 2014, Valtice
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Zápis volební komise, Valná hromada SRVO 30. 10. 2014, Valtice
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REFERÁTY A PŘEDNÁŠKY Z TECHNICKÝCH SEMINÁŘŮ SRVO,
ROK 2014
Zde uvedené referáty bohužel nejsou všechny, které byly na seminářích SRVO v roce 2014 předneseny.
Mnozí přednášející poskytli své příspěvky pouze ve formátu PP prezentací, jejichž informativní hodnota bez
doprovodného slova je téměř nulová a bylo zbytečné je tisknout. Redakčně jsme z PP prezentací zpracovali
pouze ty, kde byly nosičem informací obrázky. Pro zájemce jsou PP prezentace k dispozici v redakci.
Proto veliké díky všem, kteří poslali své přednášky a referáty zpracované k otištění.

O společnosti EKOLAMP s.r.o.
Ing. Alexandr Hanousek, EKOLAMP s.r.o., jednatel
Stovky tun nebezpečného elektroodpadu končí na skládkách kvůli špatné legislativě, státu za to hrozí
roční pokuta 200 milionů korun
Společnost EKOLAMP je neziskovou organizací, která byla v roce 2005 založena tuzemskými
pobočkami společností Philips, OSRAM, GE Industrial a NARVA B.E.L./ČR. EKOLAMP vytváří síť sběrných míst
a zajišťuje sběr a svoz použitých osvětlovacích zařízení, jejich zpracování včetně následného materiálového
využití a odstranění zbytkových odpadů.

Současný systém je antiekologický: umožňuje kumulovat zisk na úkor veřejné služby
Současná odpadová legislativa toleruje kšeftování s elektroodpadem, který obsahuje snadno
zpeněžitelné drahé kovy. Naopak bezcenné části elektrospotřebičů obsahující nebezpečné látky, jejichž likvidace
je nákladná, končí často na skládkách, kde představují značnou ekologickou zátěž. Týká se to všech
elektrospotřebičů: bílou a spotřební technikou počínaje, úspornými zářivkami či bateriemi konče.
V případě vysloužilých úsporných zářivek, které obsahují toxickou rtuť, jich na skládkách každoročně
skončí zhruba polovina, konkrétně za rok 2013 asi 900 tun, vyplývá z odhadu společnosti EKOLAMP. „Podle
odhadů naší společnosti to představuje přibližně 30 kilogramů rtuti, která by mohla teoreticky znečistit vodu v
objemu 95 Máchových jezer.
Za tento neutěšený stav navíc českému státu hrozí denně pokuta 20 tisíc eur, což ročně představuje
více než 200 milionů korun: tolik činí pokuta za neimplementování Evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních
elektrických a elektronických zařízeních, která měla být v ČR v platnosti nejpozději od 14. února 2014. Tato
směrnice od členských států požaduje, aby přijaly taková opatření, která umožní transparentní a efektivní sběr a
recyklaci elektroodpadu. Mezi nejdůležitější mechanismy patří stanovení minimálních kvót sběru elektroodpadu
ve vztahu k počtu kusů uvedených na trh.
Tyto kvóty v současné době vůbec neexistují, což umožňuje na systému parazitovat subjektům, které
vykazují činnost jen na oko. Směrnice by také měla zamezit nekalým praktikám, kdy nelegálně rozebrané
součásti elektroodpadu beztrestně vykupují sběrny druhotných surovin a narušují tím celý recyklační řetězec.
Zatím platná legislativa nahrává firmám, které berou recyklaci a likvidaci elektroodpadu jako dobrý
byznys a nikoli veřejnou službu: Nepoctivé firmy získají z elektrospotřebičů jen snadno zpeněžitelné suroviny a
zbytek, obsahující často nebezpečné látky, končí na skládkách či jej zlikvidují jiným neekologickým způsobem.
Tyto praktiky jsou téměř nepostižitelné, protože momentálně neexistuje účinný kontrolní a vymáhací
mechanismus.
Dohledové orgány nejsou schopny nekalé praktiky ani zjistit, protože se spoléhají pouze na informace
přímo od kolektivních systémů, které jsou administrativně v pořádku, ale vůbec nemusí odpovídat realitě. „Zatím
neexistuje účinný kontrolní a vymáhací mechanismus. Současná právní úprava toleruje nekalé praktiky, protože
veškeré transakce mohou být vedeny jen ‚papírově‘ bez reálného dohledu a kontroly. Evidenci vytvářejí firmy a
stát nemá mechanismy, jak ověřit, že výkazy firem jsou pravdivé či jestli jejich činnost probíhá opravdu podle
litery zákona. Papírově vše sedí, ale realita může být úplně jiná. Na trhu tedy mohou fungovat i firmy, které na
současném systému doslova parazitují: vytvářejí zisk bez poskytování reálné veřejné služby,“ říká Zuzana
Adamcová.

„Dumpingová“ recyklace je na úkor životního prostředí, hrozí soudní spory
V praxi se nekalé praktiky například projevují dumpingovými cenami za recyklaci. Na poli zpětného
odběru totiž působí firmy, které nabízejí recyklační služby za ceny, které neodpovídají reálným provozním
nákladům. Například jeden z kolektivních systémů zajišťuje recyklaci jednoho světelného zdroje za 1,90 Kč,
přitom jen samotné ekologické odstranění rtuti a roztřídění získaných druhotných surovin vyjde téměř na dvě
koruny. Při započtení dalších provozních nákladů se cena vyšplhá na téměř pětinásobek dumpingové ceny.
Tyto firmy nemohou za dumpingové ceny rozšiřovat svoji sběrnou síť či se podílet na propagaci
zpětného odběru. Na celém systému tedy fakticky jen parazitují a zneužívají právního vakua. Těžko lze takovým
firmám něco dokázat, protože administrativně mají vše v pořádku. Pokud by neutěšený právní stav trvat déle,
mohou hrozit státu soudní spory. Zástupci firem, které dodržují zákonné normy, se totiž mohou domáhat od státu
kompenzace za škody způsobené nekalou konkurencí, které právní vakuum umožňuje a nepotírá.
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Z pozice řádného hospodáře není možné tolerovat stav, kdy se některé firmy zaměřují hlavně na
akumulaci zisku bez poskytování nákladných veřejných služeb, jakými jsou budování sběrných míst a ekologická
likvidace nebezpečných materiálů. Podmínky musí být stejné pro všechny účastníky.

Nápravě pomohou kvóty pro sběr a důsledná kontrola
Stát by měl v zákoně naprosto jednoznačně vyžadovat minimální požadavky na kolektivní systémy,
potažmo jednotlivé výrobce, při plnění elektroodpadových povinností. „Mezi tyto požadavky patří dostatečně
hustá sběrná síť pokrývající rovnoměrně všechny části republiky a umožňující odevzdání elektroodpadu všem
domácnostem.
Klíčem k zamezení kšeftování s elektroodpadem jsou také zmiňované minimální kvóty sběru
elektroodpadu, a to specificky pro různé kategorie elektrozařízení. Tím by se zamezilo přetahování o lukrativní
komodity a naopak by se zajistil sběr nákladných a ekologicky nebezpečných elektroodpadů. Stát rovněž musí
určit jasná pravidla financování činnosti kolektivních systémů tak, aby všechny systémy fungovaly podle
jednotného vzorce a nikdo si nemohl vydobýt neoprávněnou konkurenční výhodu. „Fungování kolektivních
systémů musí stát také důsledně kontrolovat a zajistit vymahatelnost opatření prostřednictvím kontrolních orgánů,
které budou mít na svoji činnost dostatek peněz a personálu,“ uzavírá Zuzana Adamcová, zástupkyně společnosti
EKOLAMP (viz Infobox: Co nahrává nekalým praktikám).

Firmy plýtvají penězi při recyklaci vysloužilých osvětlovacích zařízení
Tato a další alarmující zjištění vyplynula z analýzy neziskové organizace EKOLAMP, která zdarma
zajišťuje zpětný odběr a likvidaci vysloužilých osvětlovacích zařízení. V mnoha firmách i obcích dochází při
likvidaci a recyklaci elektroodpadu k plýtvání penězi a nehospodárnému chování, a někde dokonce k praktikám,
které jsou v přímém rozporu se zákonem.
Pokud firma předává vysloužilá osvětlovací zařízení k recyklaci v takzvaném režimu nebezpečných
odpadů, dobrovolně platí komerční odpadové společnosti za jejich ekologickou likvidaci. Odpovědný pracovník,
který má na starosti odpadové hospodářství, se tak často nevědomky dopouští plýtvání, které firmu nebo obec
může stát i desítky tisíc korun.
Při nákupu elektrozařízení je v ceně výrobku zakalkulován i takzvaný poplatek na recyklaci vysloužilých
elektrozařízení určený na krytí nákladů spojených se zpětným odběrem a recyklací a dalším důvodem
nevyužívání možností zpětného odběru je mnohdy i neochota měnit zavedené postupy a uzavírat novou smlouvu
s kolektivním systémem.

Rizika spojená s neodbornou likvidací
Předáním vysloužilých osvětlovacích zařízení k likvidaci mimo režim zpětného odběru narůstá riziko
pokoutního rozebírání svítidel a rozprodeje druhotných surovin. Neatraktivní komponenty rozebraných
průmyslových svítidel pak často končí na skládkách. Tuny nezpracovatelného a neodbouratelného odpadu se
hromadí na skládkách,místo aby byly v rámci zpětného odběru recyklovány.
V případě úsporných světelných zdrojů se k tomu navíc přidává nebezpečí kontaminace půdy toxickou
rtutí, která je v malém množství obsažena v zářivkách.
Na skládkách ve vyšší koncentraci může rtuť představovat značný ekologický problém: V okamžiku
transformace do organické formy je rtuť životu nebezpečná.

Služby zpětného odběru jsou zdarma
Pro společnost EKOLAMP je ekologická recyklace prioritou. Bezplatně zřídí sběrné místo, zajistí
logistiku spojenou s výměnou plných kontejnerů za prázdné a vyřeší veškeré legislativní závazky.
Při přepravě a zpracování osvětlovacích zařízení spolupracuje EKOLAMP výhradně s partnery, kteří
mají příslušná oprávnění, zkušenosti a dodržují nejvyšší ekologické standardy.
Za průmyslová svítidla odevzdaná v rámci zpětného odběru navíc EKOLAMP vyplácí smluvním
partnerům odměnu.

Závěr-souhrn:
Nekalé praktiky ve zpětném odběru elektrozařízení:
•

neekologická likvidace nebezpečných materiálů, které končí na skládkách

•

zaměření na zisk, nikoli na veřejnou službu

•

parazitování na systému, poskytování pouze výnosných služeb a kšeftování s drahými kovy

• podvody: absence kontrolních
Co nahrává nekalým praktikám
•

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), pověřená výkonem státní správy v dané oblasti, nemá
dostatečné kompetence k účinné kontrole a potřebné personální a finanční zázemí pro kontrolní činnost.

•

Odvětví je deformováno dlouholetými právními spory různých kolektivních systémů, což účinnou kontrolu
ze strany státu komplikuje.
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•

Pokud již ČIŽP udělí pokutu za nedodržování elektroodpadových povinností, obvykle je pro kontrolovaný
subjekt snadné se odvolat a poukázat na nejasnou legislativu s různými výklady a běžícími soudními
spory.

•

Obviněný subjekt takový spor ve valné většině případů vyhraje a žádnou pokutu neplatí.
Redakčně zpracováno podle ZVUKOVÉHO záznamu referátu Ing. Alexandra Hanouska na 45. Semináři
SRVO a podkladových materiálů firmy Ekolamp, zpracovala Ing. Zuzana Adamcová, manažerka pro PR &
Marketing společnosti EKOLAMP.

Vyhodnocení vlivu úrovně hladiny osvětlení na počet dopravních
nehod na vybraných lokalitách v ČR
Ing. Jiří Skála a kolektiv (Ing. Hynek Bartík, Ing. Martin Škopek Ph. D., Jiří Tesař, Milan
Vítek, Petr Holec, Miroslav Glogar, Radek Culek)
Úvod
Tento materiál nazvaný Vyhodnocení vlivu úrovně hladiny osvětlení na počet dopravních nehod na
vybraných lokalitách v ČR se Česká společnost pro osvětlování (CSO) a Společnost pro rozvoj veřejného
osvětlení (SRVO) rozhodli vypracovat po dohodě s Ředitelstvím služby dopravní policie a ministerstvem dopravy,
samostatným oddělením BESIP. Důvodem ke vzniku tohoto průzkumu je prokázání provázanosti kvality osvětlení
komunikací a bezpečnosti chodců a řidičů na nich v nočních hodinách. Mnoho zahraničních výzkumů tento fakt
ukazuje. V ČR ještě podobné vyhodnocení dat o rekonstrukcích veřejného osvětlení a dat z databází nehodovosti
PČR provedeno nebylo.
V první části byl proveden indikativní výzkum na malém vzorku komunikací. Tato 2. část vznikla po
dohodě SRVO s Ředitelstvím služby dopravní policie a MD – samostatným oddělením BESIP s cílem prověřit
významnější vzorek dopravních nehod.
Materiál se proto podrobně zabývá vyhodnocením počtu a typu dopravních nehod na úsecích
frekventovaných motorizovaných komunikací před provedenou rekonstrukcí veřejného osvětlení, která měla
prokazatelně vliv na zlepšení kvality osvětlení na komunikaci a po ní.
Ambicí autorů je, v případě prokázání přímé souvislosti mezi kvalitou osvětlení a bezpečností chodců,
ale i řidičů, vypracovat návazný plán, který by měl za cíl přispět v celé republice zlepšení kvality osvětlení na
komunikacích, kde je silný provoz a častý průnik motorizované a pěší dopravy.
V zahraničí byly provedeny testy, které ukázaly, že při kvalitním osvětlení s dostatečnou hladinou a
především rovnoměrností řidiči registrují pohyb na krajích silnice rychleji a z větší vzdálenosti. Tak mají více času
na zastavení, jestliže se dítě,dospělý, cyklista či zvíře chystá zkřížit jejich cestu nebo pokud se v cestě nečekaně
objeví jiné auto.
Autoři těchto studií tedy vyslovili tvrzení, že kvalitní osvětlení poskytuje prevenci vážných či dokonce
smrtelných nehod a výrazně snižuje míru úrazů chodců.
Kvalitní osvětlení pomáhá lidem cítit se v noci na ulicích bezpečně, protože mohou jednodušeji rozlišovat
předměty, barvy, tvary a jiné detaily. Důležitým faktem eliminujícím nepříjemné pocity úzkosti je snazší
rozpoznávání tváří i na větší vzdálenosti. Tři studie (Nadace STOEN RWE, Painter a Farrington a britský Národní
institut pro vymahatelnost práva a trestní soudnictví - National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice)
jasně říkají, že vyšší kvalita světla může zvýšit pocit bezpečí ve městech.
Výzkum provedený v Centru pro výzkum osvětlení v Troy v New Yorku Yukiem Akashiem zkoumal, zda
může světlo zlepšit (periferní) vidění motoristů. Tento výzkum byl publikován v roce 2007 v Lighting Research
&Technology (Výzkum osvětlení & Technologie). Na okraj silnice byla umístěna speciální tabule simulující pohyb
k silnici nebo od ní. 13 osob podstoupilo sérii testů jak během dne, tak během noci. V noci byly použity
halogenidové výbojky s bílým světlem a vysokotlaké sodíkové výbojky se světlem žluté barvy. Celkem bylo
provedeno 686 oddělených testů. Pohyb vzoru na speciální tabuli byl náhodný. Ve chvíli, kdy se pohyboval
směrem od silnice, bylo správnou reakcí zrychlení vozu. Když se vzor pohyboval k silnici, očekávalo se, že řidič
bude brzdit. Průměrné doby odezvy byly jasně lepší pro dostatečné hladině osvětlení. Výzkum dokonce říká, že
řidiči reagovali rychleji pod osvětlením s vyšším indexem barevného podání (bílé světlo), než pod osvětlení
žlutým (při stejné hladině osvětlení a rovnoměrnosti).

Zdroj dat
Do výzkumu se zapojili členové Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení (SRVO) a České společnosti
pro osvětlování (ČSO) - členové poskytli data o takových instalacích veřejného osvětlení (na silnicích I až III třídy,
případně na místních komunikacích I a II třídy), jejichž realizace významně zlepšila výslednou hladinu osvětlení
komunikace.
Do hodnocení byly zařazeny všechny úseky komunikací, kde byly od 1.1.2007 zjištěny v nočních
hodinách dopravní nehody. Jedná se o rekonstrukce veřejného osvětlení v těchto lokalitách:
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Seznam lokalit – podrobné informace
V následující tabulce je seznam všech lokalit, které jsou předmětem hodnocení, s grafickým
znázorněním řešeného úseku. V tabulce je kromě požadovaných údajů doplněno i číslo komunikace.
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Tabulka 1 – Seznam hodnocených lokalit v ČR
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Metodika vyhodnocení
K vyhodnocení vlivu úrovně hladiny osvětlení na počet dopravních nehod na vybraných lokalitách v ČR
byly využity informace ze záznamů o dopravních nehodách. Na základě jednání se zástupci Ředitelství služby
dopravní policie je hodnocení dopravní nehodovosti rozpracováno v těchto částech:
a) Viditelnost při DN
b) Souhrnné vyhodnocení vlivu kvality veřejného osvětlení na snížení DN
c) Následky DN
d) Druh nehody
e) Druh pevné překážky při DN
f) Hlavní příčina DN (hlavní kategorie)
g) Povětrnostní podmínky při DN
h) Specifické místo DN
i) Charakteristiky vozidla

Snížení dopravní nehodovosti
Nejdůležitější částí hodnocení každé části je koeficient „Snížení DN“, který vyjadřuje procentuální
snížení dopravní nehodovosti po rekonstrukci veřejného osvětlení v porovnání ke stavu dopravní nehodovosti
před realizovanou rekonstrukcí veřejného osvětlení. Data o dopravních nehodách všech úseků jsou vyhodnoceny
společně.
Jednotlivé rekonstrukce veřejného osvětlení byly realizovány v různých termínech, období „před“ a „po“
rekonstrukci nejsou stejná a liší se pro jednotlivé komunikace. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností o výsledném
„Snížení DN“ jsou v následujících částech vždy uvedeny jak souhrnné počty dopravních nehod před a po
rekonstrukci veřejného osvětlení tak i hodnoty průměrných denních nehod, které reflektují na rozdílné časové
období před uplatněním opatření a po něm a to podle následujících vztahů:

Snížení DN:

Průměrný denní počet nehod před rekonstrukcí VO:

Průměrný denní počet nehod po rekonstrukci VO:

Výsledky vyhodnocení
V následujících odstavcích jsou zobrazeny výsledky vyhodnocení „Snížení DN“ z těch oblastí záznamu o
dopravních nehodách, které byly definovány při jednání se zástupci Ředitelství služby dopravní policie PČR.

DN podle viditelnosti

Na vyhodnocovaných úsecích došlo za celé vyhodnocované období (před i po rekonstrukci veřejného
osvětlení) celkem k 823 dopravním nehodám, 176 těchto nehod se pak stalo v noci, což je 21% všech dopravních
nehod.

Počet dopravních nehod vzhledem k datu rekonstrukce VO
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V období před rekonstrukcí VO došlo na všech vyhodnocovaných úsecích v nočních hodinách k 168
dopravním nehodám. Po provedení rekonstrukce VO s kladným vlivem na kvalitu osvětlení - hladiny a
rovnoměrnosti osvětlení – došlo v nočních hodinách k 8 dopravním nehodám.

Vyhodnocení vlivu kvality veřejného osvětlení na snížení dopravních nehod
V níže uvedené tabulce vidíme, jak byly dopravní nehody v nočních hodinách před i po rekonstrukci
rozděleny v jednotlivých vyhodnocovaných úsecích. Jak bylo v kapitole 4 popsáno, sloupec „snížení DN“
reflektuje rozdílné časové intervaly před a po rekonstrukci VO, které se navíc liší pro jednotlivé komunikace. Jde o
poměr průměrných denních hodnot nehodovosti v noci na daných úsecích po a před rekonstrukcí VO.
Vidíme, že na 7-mi z 12-ti úseků se po provedení rekonstrukce ještě nestala žádná dopravní nehoda!
Jde tedy o 100% snížení nehodovosti. Na komunikaci v Klenovicích došlo jako na jediném úseku k nárůstu
průměrné denní nehodovosti, kdy do 30. 8. 2012 došlo ke 3 nehodám a od 1.9.došlo k 1 nehodě. U dalších čtyř
úseků se pak snížila průměrná denní nehodovost o 35 – 73%.
Pokud vyhodnotíme všechny úseky komunikací, kde došlo po rekonstrukci veřejného osvětlení ke
zlepšení kvality osvětlení - hladiny a rovnoměrnosti osvětlení – došlo k celkovému snížení dopravní nehodovosti o
82 %.

Pozn.: v tabulce je ve sloupci „Ø DN před” a „Ø DN po” je uvedené číslo 8,24E-02 = formát pro matematický zápis čísla 8,24 x 10 -2

Vyhodnocení dopravních nehod podle následků

V období před rekonstrukcemi došlo v 32 případech ze 168 nehod k následkům na zdraví – došlo ke 2
úmrtím, 4 těžkým a 26 lehkým zraněním. V různých obdobích po rekonstrukcích VO, došlo pouze ke 4 lehkým
zraněním.

Vyhodnocení dopravních nehod podle následků

V období před rekonstrukcemi došlo v 32 případech ze 168 nehod k následkům na zdraví – došlo ke 2
úmrtím, 4 těžkým a 26 lehkým zraněním. V různých obdobích po rekonstrukcích VO, došlo pouze ke 4 lehkým
zraněním.

Vyhodnocení dopravních nehod podle druhu nehody

Pozn.: v tabulce je ve sloupci „Ø DN před” a „Ø DN po” je uvedené číslo 8,24E-02 = formát pro matematický zápis čísla 8,24 x 10 -2
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Vyhodnocení dopravních nehod podle následků

V období před rekonstrukcemi došlo v 32 případech ze 168 nehod k následkům na zdraví – došlo ke 2
úmrtím, 4 těžkým a 26 lehkým zraněním. V různých obdobích po rekonstrukcích VO, došlo pouze ke 4 lehkým
zraněním.

Vyhodnocení dopravních nehod podle druhu nehody

Pozn.: v tabulce je ve sloupci „Ø DN před” a „Ø DN po” je uvedené číslo 8,24E-02 = formát pro matematický zápis čísla 8,24 x 10 -2

Nejčastějšími nehodami z pohledu druhu DN před rekonstrukcí VO jsou srážka s nekolejovým vozidlem
(84), srážka s pevnou překážkou (47) a srážka s vozidlem zaparkovaným, odstaveným (20). Tyto druhy stály za
90% všech dopravních nehod. Stejné druhy nehod jsou nejčastější i po rekonstrukci VO, došlo však u nich ke
snížení průměrné denní nehodovosti o 80 - 88%. U ostatních typů nehod došlo ke 100% snížení nehodovosti
vztažené na den, u typu“ havárie“ došlo díky 1 nehodě po rekonstrukci VO na všech úsecích ke snížení dopravní
nehodovosti pouze o 10%.
Velmi zajímavou položkou je pak 9 srážek s chodcem před rekonstrukcemi VO a žádná po provedení
rekonstrukcí VO – pokles nehod s účastí chodců je tedy 100%!

Vyhodnocení dopravních nehod podle druhu pevné překážky

Pozn.: v tabulce je ve sloupci „Ø DN před” a „Ø DN po” je uvedené číslo 8,24E-02 = formát pro matematický zápis čísla 8,24 x 10 -2

U všech dopravních nehod, kdy došlo ke srážce s pevnou překážkou, došlo ke snížení průměrné denní
nehodovosti o 82%. Pokud se podíváme na tyto nehody dle typu pevné překážky, vidíme snížení o 100%, vyjma
typů „jiná překážka“ a „zeď, pevná část …“, kdy došlo po jedné dopravní nehodě u obou typů po rekonstrukci VO.

Vyhodnocení dopravních nehod podle kategorie hlavní příčiny

Pozn.: v tabulce je ve sloupci „Ø DN před” a „Ø DN po” je uvedené číslo 8,24E-02 f= ormát pro matematický zápis čísla 8,24 x 10 -2

Po rekonstrukcích VO na daných úsecích došlo z pohledu hlavní příčiny dopravní nehody (sledovány
pouze hlavní kategorie), ke 2 nehodám pro nedání přednosti (snížení o 81%), 5 ti dopravním nehodám z důvodu
nepřiměřené rychlosti (snížení o 61%) a 1 dopravní nehodě pro nesprávný způsob jízdy (snížení o 95%).
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Vyhodnocení dopravních nehod podle povětrnostních podmínek

Pozn.: v tabulce je ve sloupci „Ø DN před” a „Ø DN po” je uvedené číslo 8,24E-02= formát pro matematický zápis čísla 8,24 x 10 -2

Většina dopravních nehod po rekonstrukci VO se stala při neztížených podmínkách (snížení průměrné
denní nehodovosti o 78%). Žádná se nestala za deště, mlhy a námrazy. U sněžení došlo k poklesu průměrné
denní hodnoty o 55%.

Vyhodnocení dopravních nehod podle specifického místa

Pozn.: v tabulce je ve sloupci „Ø DN před” a „Ø DN po” je uvedené číslo 8,24E-02 = formát pro matematický zápis čísla 8,24 x 10 -2

Nejčastější dopravní nehodou před rekonstrukcí VO z pohledu specifického místa je nehoda v blízkosti
přechodu pro chodce (19) a na přechodu pro chodce (12). Celkem došlo na přechodu pro chodce a v jeho
blízkosti před rekonstrukcí VO k 31 dopravním nehodám z celkového počtu 45dopravních nehod, u kterých došlo
k identifikování specifikace místa dopravní nehody. Po rekonstrukcích VO došlo ke 2 dopravním nehodám
v blízkosti přechodů, což značí snížení dopravních nehod o 53%.
Ještě zajímavějším se jeví 100% snížení nehodovosti přímo na přechodech!

Vyhodnocení dopravních nehod podle charakteristiky vozidla

Pozn.: v tabulce je ve sloupci „Ø DN před” a „Ø DN po” je uvedené číslo 8,24E-02 = formát pro matematický zápis čísla 8,24 x 10 -2

Nejpočetnější skupinou vozidel z pohledu dopravních nehod jsou soukromá vozidla nevyužívaná
k výdělečné činnosti (114) a vozidla soukromých organizací (20). Z celkového počtu se jedná o 79% dopravních
nehod. Tato vozidla patří ke skupině vozidel, která se zúčastnila dopravních nehod po rekonstrukci veřejného
osvětlení, kdy došlo ke snížení dopravní nehodovosti o 85 % (resp.54%)

Závěr
Pro druhou část vyhodnocení vlivu osvětlení na snížení nehodovosti na dopravních komunikacích bylo
vybráno 12, převážně hlavních komunikací, průjezdů městy či čtvrtěmi, kde došlo za sledované období k celkem
176 dopravním nehodám. S ohledem na počet komunikací, i celkový počet dopravních nehod lze považovat tento
zkoumaný vzorek pro prokázání vlivu kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost za dostatečně velký.
Výsledky ukazují, že na sledovaných úsecích došlo k poklesu ze 168 dopravních nehod na 8 dopravních
nehod. Po přepočtení na denní průměrnou hodnotu vede k porovnatelnému snížení dopravní nehodovosti
v úsecích s rekonstruovaným veřejným osvětlením o 82%.
Za zásadní zjištění považujeme 100% pokles nehod s usmrcením a nehod s těžkým zraněním. U nehod
s lehkým zraněním pak došlo ke snížení následků dopravních nehod z celkového počtu 26 na 4 lehká zranění!
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Důležitými položkami ve výsledcích jsou také 100% snížení dopravní nehodovosti při střetu s chodcem,
100% snížení dopravní nehodovosti na přechodech a 53% snížení v blízkosti přechodů.
S ohledem na velikost vzorku, typ komunikací a počet nehod je možné konstatovat, že vliv zlepšení
kvality osvětlení na sledovaných komunikacích byl prokazatelný a opravdu zásadní. Zajímavé by mohlo v tomto
kontextu být porovnání provedených investic a přímého ekonomického dopadu, kterého bylo zlepšením dopravní
situace dosaženo. Nefinanční přínosy, jako pocit bezpečí chodů a vizuální komfort řidičů je pak také
nezanedbatelným prvkem.

Vliv přepětí na LED osvětlení
Ing. Karel Veselý, CITEL Electronicsorg. sl.
Nepříznivé účinky přepětí na svítidla LED
Veřejné osvětlení se světelnými zdroji LED se v poslední době stále více projektuje a používá pro svou
vysokou účinnost, dlouhou životnost, pro výrazné snížení nákladů na elektrickou energii a snadnou a rychlou
regulaci intenzity osvětlení (úspora elektrické energie). Tyto zdroje mají však jednu slabinu – světelné zdroje LED
jsou citlivé na atmosférická přepětí vyvolaná údery blesků v blízkosti svítidel i na přepětí vyvolaná spínacími ději
v napájecí síti (krátkodobý výpadek napájení na distribučním transformátoru, vypnutí a opětovné zapnutí
napájecího napětí či velké zátěže, regulační pochody v sítích apod.). Vzhledem k prostorové rozptýlenosti svítidel
LED a jejich umístění ve výškách jsou právě tato světelné zdroje LED velmi často vystavena vlivům
atmosférických přepětí.
Přepětí má za následek poškození P-N přechodu vlastní LED (což znamená snížení intenzity světla,
zkrácení životnosti LED nebo i její úplný výpadek) anebo zničení napájecího zdroje (předřadníku), což je
v některých případech častější. Aby se skutečná životnost svítidel LED včetně napájecího zdroje přiblížila
deklarované životnosti 50.000 – 100 000 hod, je nezbytné ochránit jak napájecí zdroj tak i vlastní LED před
přepětím vhodnou přepěťovou ochranou.
Je zapotřebí si uvědomit, že pro zničení světelného zdroje LED či napájecího zdroje není zapotřebí
přímý úder blesku. Indukční vazbou se mohou naindukovat do elektrického vedení přepěťové špičky s amplitudou
několik desítek tisíc V až do vzdálenosti 2 km od místa úderu.
Navíc pokud dojde k úderu blesku do stožáru veřejného osvětlení, šíří se přepětí přes napájecí kabel i
společný zemnicí pásek spojující jednotlivé stožáry mezi sebou, takže vypadne i několik sousedních svítidel LED.
Ani přepětí přicházející ze strany napájecí sítě nejsou zanedbatelná. Při spínacích procesech v napájecí
síti (připínání a odepínání jednotlivých větví sítě či velkých spotřebičů) vznikají přepětí 4 až 6 kV (což bylo
opakovaně naměřeno), což postačuje k poškození či zničení nechráněných světelných zdrojů LED či jejich zdrojů.
I v případě, že přepětí má nízkou energii a nedojde k okamžitému výpadku světelného zdroje LED, může
dojít v důsledku přepětí k poškození přechodu PN a tím ke snížení intenzity svítivosti LED a snížení jejich
životnosti.

Testy odolnosti proti přepětí
Společnost CITEL otestovala několik vzorků svítidel LED různých výrobců a jejich odolnost proti přepětí.
Testy se prováděly napětím 6 kV vlnou 1,2/50 µs a 8/20 µs. Testy se prováděly jednak při přepětí mezi vodiči L a
N, jednak při přepětí vodiče L proti zemi (PE). Výsledkem bylo, že naprostá většina svítidel bez přepěťových
ochran v těchto testech již při prvním testu neobstála a došlo k jejich úplnému zničení.
Následně byla světelné zdroje LED testována při použití přepěťových ochran. V testech s přepěťovou
ochranou obstála všechna svítidla bez výjimky a to i při jejich opakování. Stejným testům byly podrobeny i
napájecí zdroje (předřadníky) pro LED a výsledky byly obdobné. Při testu opakovaným přepětím (15 po sobě
jdoucích impulsů6 kV) při použití přepěťových ochran obstály všechny napájecí zdroje bez poškození. Tyto testy
jasně dokumentují nezbytnost použití přepěťových ochran.
Pro spolehlivý provoz svítidel LED a pro dosažení jejich vysoké životnosti je nezbytně nutné použít
přepěťovou ochranu.
Průzkum prováděný společností CITEL v Německu ukázal, že všichni větší dodavatelé svítidel LED mají
problémy s přepětím. Jediný rozdíl mezi nimi byl, že někteří se nebojí to otevřeně přiznat, zatímco jiní to spíše
zatajují.

Normy pro přepěťové ochrany pro svítidla LED
Při volbě přepěťové ochrany je vhodné postupovat v souladu s následujícími normami:
IEEE C632.41.2 (USA) resp. s mezinárodní normou IEC 60364.
Podle normy IEEE C632.41.2 se vyžadují 2 úrovně odolnosti proti přepětí a to v závislosti na míře rizika
výskytu přepětí:
- malá úroveň rizika úderu blesku: test 6 kV/3 kA
- vysoká úroveň rizika úderu blesku: test 10 kV/10 kA
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Napěťový test se provádí při zapojení naprázdno vlnou 1,2/50 µs, proudový test při zapojení nakrátko
vlnou 8/50 µs.
Pro veřejné osvětlení venkovních prostor (LED na vysokých stožárech) je nutné splnit požadavky pro
vysokou úroveň rizika v souladu s IEEE C632.41.2, tedy test 10kV/10kA.
K tomu přistupuje požadavek mezinárodní normy IEC 60364-4-443, podle níž jsou svodiče přepětí
zapotřebí vždy, pokud je zařízeno napájeno venkovním vedením nebo pokud je intenzita úderu blesků v dané
oblasti větší než 2,5 (počet úderů blesku za rok na km2).
Podle mezinárodní normy IEC 60364-5-534 zvolený svodič přepětí musí vyhovovat normě IEC 61643-1
a jeho jmenovitá hodnota výbojového proudu (In při vlně 8/20 µs) musí být větší nebo rovna 5 kA.

Hlavní důvody použití externích přepěťových ochran
Vlastní napájecí zdroj LED (nazývaný též jako elektronický předřadník) má impulsní výdržné napětí do 3
kV (1,2/50 µs) a je tedy zřejmé, že je zapotřebí použít přepěťovou ochranu zapojenou před napájecí zdroj LED.
Rozhodně nevyhoví požadavkům normy na test10 kV/10 kA. Dalším problémem je, že vlastní LED je
namontována přes tenkou izolační podložku přímo na chladič, který bývá uzemněn, a proto není možné
dosáhnout vysokého impulsního výdržného napětí. Z toho opět vyplývá nutnost použít externí přepěťovou
ochranu.

Varistor zabudovaný v napájecím zdroji a nevýhody tohoto řešení
Někteří výrobci napájecích zdrojů se snaží ochranu přepětí řešit „vnitřním“ varistorem, zabudovaným na
vstupu do napájecího zdroje.
Ani toto není správné řešení. Jednak zatížitelnost vnitřního varistoru výbojovým proudem bývá někdy
relativně nízká – řádově do 1 kA, což opět nesplňuje požadavky normy a ani není postačující v případě úderu
blesku (poznámka: výbojový proud přepěťové ochrany CITEL pro svítidla LED je 10 kA). Dále umístění varistoru
těsně u elektronického obvodu napájejícího zdroje (nebo přímo na desce zdroje) nezajišťuje ochranu zdroje,
neboť varistor svede pouze část výbojového proudu a zbytek teče přes elektroniku zdroje, což má za následek
výpadek celého napájecího zdroje (koordinace mezi varistorem a napájecím zdrojem s ohledem na minimální
vzdálenost mezi nimi není a ani nemůže být totiž zajištěna).
Zabudování varistoru do napájejícího zdroje (předřadníku) není v souladu s normami IEC - viz dále.
V případě selhání varistoru (při velkém výbojovém proudu) je vždy nutné vyměnit celý napájecí zdroj
(předřadník), což je finančně značně náročnější, než výměna externí přepěťové ochrany. Navíc v případě selhání
varistoru není na rozdíl od přepěťové ochrany žádná signalizace příčiny poruchy.

Závěr
Z výše uvedených důvodů vyplývá, že jediné správné technické řešení je použít externí přepěťovou
ochranu. Toto řešení má následující výhody:
• Je v souladu s normami
• Zajišťuje vysokou bezpečnost a zvyšuje životnost svítidla LED
• Signalizace poruchy, snadná údržba
• Eliminuje nutnost zajištění vysoké napěťové odolnosti proti impulsnímu napětí na všech částech
svítidla (vodiče, konektory, isolace mezi LED a chladičem)

Mezinárodní norma IEC 60598 ve své části 1 specifikuje všeobecné požadavky pro svítidla
včetně požadavků na jejich bezpečnost.
Přepěťové ochrany pro svítidla LED musí splňovat požadavky normy IEC 61643-1 (norma pro přepěťové
ochrany pro napětí nn). Pro svítidla třídy I platí, že v průběhu testu napěťové odolnosti svítidel mohou být
přepěťové ochrany odpojeny.
Poznámka: Pro svítidla třídy II mohou být přepěťové ochrany zapojeny mezi napájecí vodiče a kovové
části, ale nesmí být během testu napěťové odolnosti odpojeny.

Test napěťové odolnosti podle normy IEC 60598-1:
Pro svítidla třídy II se během testu napěťové odolnosti přepěťová ochrana neodpojuje a musí vydržet po
dobu 1 minuty napětí 2.920 VAC (4*U napájecí + 2000 V) mezi fází a zemí (zapojení Common Mode).
Jmenovitý výbojový proud pro přepěťovou ochranu typu 2 musí být podle normy IEC 61643-11
minimálně 5kA (8/20 µs) a to jak pro svítidla třídy I tak i pro svítidla třídy II. Rozdíl je v tom, že pro svítidla třídy I je
přepěťová ochrana spojena se zemí; zatím co u svítidel třídy II není (jedná se pouze o ochranu mezi vodiči L a
N), zapojení proti zemi je možné pouze tehdy, pokud vydrží test elektrické odolnosti s napětím min. 3000 V AC.

Přepěťové ochrany pro svítidla LED
Společnost CITEL proto vyvinula a zavedla do výroby řadu přepěťových ochran MLP typu 2+3, které
účinně chrání svítidla LED, a to i proti přepětím s vysokou energií. Přepěťové ochrany této řady jsou určeny k
ochraně veřejného osvětlení, osvětlení tunelů a vnější osvětlení objektů – všude tam, kde je zapotřebí zajistit, aby
nedošlo ke zkrácení životnosti či k výpadku svítidel LED v důsledku přepětí. Podobně to platí i pro svítidla LED ve
výrobních a prodejních halách apod. Řada přepěťových ochran MLP je speciálně navržena pro aplikace svítidel
LED a nabízí zákazníkovi široký výběr vhodných typů přepěťových ochran s možností zvolit si krytí, způsob
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připojení, třídu ochrany elektrických zařízení před úrazem elektrickým proudem I nebo II, ochranu proti přepětí
buď pouze napájecího napětí, nebo i komunikační linky pro regulaci intenzity osvětlení DALI nebo RS485 (jestliže
ji svítidla LED obsahují), dálkovou signalizaci stavu přepěťové ochrany či bez dálkové signalizace apod. tak, jak
to provozovatelé svítidel LED vyžadují. Tak širokou škálu výrobků žádný jiný výrobce přepěťových ochran pro
svítidla LED nenabízí.
Přepěťové ochrany řady MLP se vyrábějí ve dvojím provedení podle způsobu připojení:
• s kabelovým vývodem zajišťujícím krytí IP65 (obr. 1)
• s násuvnou svorkovnicí pro rychlé a snadné připojení kabelů,krytí IP20 (obr. 2)
Dále je možné volit třídu ochrany elektrických zařízení před úrazem elektrickým proudem I nebo II.
Společnost CITEL dodává přepěťové ochrany MLP již asi 1 rok. Na základě zkušeností z prodeje a
připomínek hlavních zákazníků byla stávající řada rozšířena o tzv. kompaktní provedení MLP-C, které se bude
dodávat od 2. pololetí 2014.
Řada MLP-C se vyznačuje menšími rozměry (asi 1/2 až 1/3 oproti MLP), menším počtem variant
(pokrývá nejčastěji požadované provedení) a nižší cenou (obr. 3). I tato kompaktní řada MLP-C splňuje test
10kV/10kA podle normy IEEE. Pro řadu výrobců může být kompaktní řada MLP-C výhodným řešením díky
menším rozměrům a nižší ceně.

Umístění přepěťových ochran
Přepěťové ochrany řady MLP resp. MLP-C se umísťují nejlépe do hlavice stožáru před napájecí zdroj
svítidla LED. Není-li umístění do hlavice stožáru možné, např. z prostorových důvodů, lze umístit přepěťovou
ochranu do patice stožáru, toto řešení je však méně optimální kvůli možné indukci do kabelů mezi přepěťovou
ochranou a LED. Do napájecího rozvaděče napájejícího určitou sekci stožárů veřejného osvětlení doporučujeme
umístit přepěťovou ochranu typu 1 s bleskovým proudem 12,5 kA/pól nebo 25 kA/pól (obr. 4).

Princip funkce přepěťové ochrany
Úkolem přepěťové ochrany je bezpečně svést přepětí k zemi a tím ochránit napájecí zdroj a diody LED
před zničením. Přepěťové ochrany CITEL jsou dimenzovány tak, že naprostou většinu přepětí spolehlivě svedou
k zemi, aniž by došlo k jejich poškození či zničení. Pouze v případě extrémně vysokých přepětí (méně než 0,5%
všech přepětí) může dojít k poškození přepěťové ochrany a potom je zapotřebí přepěťovou ochranu vyměnit.
Znamená to, že naprostou většinu přepětí svede přepěťová ochrana bezpečně k zemi, aniž by se uživatel
veřejného osvětlení o tom vůbec dozvěděl.

Obr. 1 Přepěťová ochrana MPLxx/W s kabelovým
vývodem

Obr. 2 Přepěťová ochrana MPLxx/P se šroubovou
svorkovnicí

Obr. 3 Přepěťové ochrany MPL-C se šroubovou a pružinovou svorkovnicí
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Obr. 4 Umístění přepěťových ochran pro veřejné osvětlení LED

Možnosti rekonstrukce historických svítidel na technologii LED
Ing. Jakub Černoch, jednatel Osvětlení Černoch s.r.o.
Náš technický seminář se odehrává v situaci, kdy jsme všichni poněkud rozčarování ze zamítnutí dlouho
a napjatě očekávaných dotací na rekonstrukci veřejného osvětlení. Je asi zbytečné rozvádět úvahy o tom, jaké
následky toto rozhodnutí bude mít pro naší práci, chtěl bych se spíše zamyslet nad tím, co i za této situace
můžeme pro další rozvoj veřejného osvětlení udělat. Hlavním tématem mého příspěvku je možnost rekonstrukce
historických svítidel na technologii LED, navíc se pokusím na tomto tématu ilustrovat, že použitím posledních
novinek v oboru LED lze dosáhnout i na takové technické parametry, které dovolí projekty rekonstrukce VO
financovat metodou EPC.
V České republice jsou nejvíce rozšířeny historické svítilny odpovídající vzoru, jenž pochází z konce
devatenáctého století (obr. 1).

Obrázek 1
Tyto svítilny sloužily jako vzor firmě Elektropodnik a později i dalším firmám, jediným rozdílem bylo
použití nejdříve rtuťové a později sodíkové výbojky místo plynem žhavených punčošek. Příkon standardní
historické svítilny se 70 W sodíkovou výbojkou je cca 83-85 W a díky použití skleněného rozptylného prstence
okolo výbojky má svítidlo poměrně malou celkovou účinnost. Pro účely měření jsme svítidlo „očesali“ tak, aby
zůstaly jen opticky činné části a elektroinstalace (obr. 2).
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Obrázek 2 Svítidlo Elektropodnik (později Eltodo a.s.) 70W HPS na goniofotometru

Získaná eulum data nám umožnila v programu Relux simulovat osvětlení plochy při umístění tohoto
svítidla na sloupu o výšce 3,9 m:

Obrázek 3 Osvětlenost svítilnou Elektrosvit 70W HPS
Pro porovnání jsme změřili ještě variantu tohoto svítidla od firmy Pechlát (obr. 4), která se liší jiným
provedením skleněného rozptylného prstence s nižšími ztrátami:

Obrázek 4 Svítidlo Pechlát 70W HPS na goniofotometru
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Simulace osvětlení plochy v programu Relux vypadá za stejných podmínek pro toto svítidlo následovně:

Obrázek 5 Osvětlenost svítilnou Pechlát 70W HPS
Výsledné hodnoty osvětlenosti shrnuté do tabulky vypadají takto:
Tabulka 1
Typ svítidla

Udržovaná osvětlenost

Minimální osvětlenost

Maximální osvětlenost

Elektrosvit 70W HPS

6,7 lx

1,6 lx

19,4 lx

Pechlát 70W HPS

9 lx

2,1 lx

21,1 lx

Měření tedy potvrzuje mírně lepší účinnost svítidla od firmy Pechlát. Příčinou nízké účinnosti historických
svítilen je jednoznačně rozptylný prstenec okolo výbojky, který pohlcuje značnou část světelného toku, zároveň
ale zabraňuje oslnění. Proto není řešením použít místo výbojky jednu z mnoha LED náhražek, problém s malou
účinností optické soustavy by i toto řešení silně degradoval. Jedno z možných řešení spočívá v nahrazení
původního řešení sestavou LED s optickým systémem, který zajistí výrazně lepší distribuci světelného toku.
Příklad takového řešení je na obr. 8.

Obrázek 6 Svítidlo GasLED na goniofotometru
Jsou zde použity špičkové LED od firmy Cree typ XP-G2 s teplotou chromatičnosti 2700 K a skleněná
optika s úhlem vyzařování 120°. Výsledkem je příjemné „teplé“ světlo odpovídající světlu halogenové žárovky
nebo původní plynové lampy, optické prvky LED jsou navíc mnohem podobnější původním žhaveným
punčoškám. Plocha je díky použité optice osvětlena velmi rovnoměrně ve srovnání s původní variantou se
sodíkovou výbojkou.
Modul sestávající z chladiče, šestice LED s optickými prvky a napájecího zdroje je možné dodat včetně
nosného plechu, který má rozměry shodné s původním plechem, nesoucím elektro výzbroj pro sodíkovou
výbojku. Tím je montáž zjednodušena na otevření svítidla, povolení a utažení obvykle 4 šroubů a jedné
svorkovnice. Modul je možné napájet s příkonem 22 nebo 32 W, navíc je možné napájecí zdroj vybavit dálkovým
řízením po napájecí lince a snížit tak světelný tok svítidla např. v pozdních nočních hodinách. Rozumné nastavení
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časového diagramu umožňuje docílit přibližně 30% úsporu elektrické energie. Výsledky simulace v Reluxu na
základě naměřených dat pro příkon 22W (obr. 9) a 32 W (obr. 10) jsou poměrně přesvědčivé.
Tabulka 2
Typ svítidla

Udržovaná osvětlenost

Minimální osvětlenost

Maximální osvětlenost

Elektrosvit 70W HPS

6,7 lx

1,6 lx

19,4 lx

Pechlát 70W HPS

9 lx

2,1 lx

21,1 lx

GasLED 22W

6,7 lx

0,2 lx

11,5 lx

GasLED 32W

9 lx

0,3 lx

15,6 lx

Obrázek 7 Osvětlenost svítidlem GasLED 22W

Obrázek 8 Osvětlenost svítidlem GasLED 32
S příkonem 22 W bylo dosaženo stejné udržované osvětlenosti jako u svítidla Eelektropodnik 70W HPS
o příkonu 84W, s příkonem 32 W pak je dosaženo stejné udržované osvětlenosti jako u svítidla Pechlát 70W
HPS.
Úspora elektrické energie díky modulům se symetrickou optikou je tedy vyjádřená vynikajícím
koeficientem 2,6-3,8, takže návratnost této investice vychází v rozmezí 2-4 roky dle typu a ceny elektrické
energie. Taková návratnost umožňuje na projekt rekonstrukce veřejného osvětlení uplatnit metodu EPC, což
bude v nejbližších letech asi jediná dostupná metoda financování. Naměřené výsledky a následné simulace
ukazují, že správně provedená rekonstrukce historických svítidel na LED zdroje je vysoce návratná i bez
započtení snížených nákladů na údržbu. To je dáno velmi neefektivním využitím světelného toku u historických
svítilen, malým měrným tokem vysokotlakých sodíkových výbojek při menších příkonech a zdařilou optimalizací
použitých optických prvků.
Podotýkám, že takto upravená svítidla jsou vhodná díky symetrické charakteristice především pro
nasvícení otevřených prostranství. Dalším krokem, který se logicky nabízí, je osazení historických svítilen
asymetrickou optikou pro osvětlení ulic. Díky tomu je světelný tok LED zdroje podstatně lépe využit a naskýtá se
zde další prostor pro snížení spotřeby nebo zlepšení osvětlení. Zde si nedovolím uvádět přesná čísla, protože
takovéto svítidlo není s čím srovnávat a skutečnou vypovídací hodnotu má až konkrétní projekt.
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Obrázek 9 Osvětlenost s modulem GasLED s asymetrickou optikou
LED modul s asymetrickou optikou je na obrázku 10. Technika LED se ale neustále vyvíjí, poslední rok
přinesl řadu novinek, z nich bych se zmínil o nástupu COB (Chip On Board) viz obr. 11 a silikonové optiky

Obrázek 10 LED modul s asymetrickou optikou

Obrázek 11 COB

Výkon diskrétních LED je omezen u běžně dostupných typů hranicí 10 až 15 W, pro vyšší světelné toky
musíme proto používat sestavy více LED, kde je každá vybavena samostatnou optikou. To vede k rychlému
nárůstu ceny s příkonem svítidla a prakticky to tak blokuje velmi lákavou cestu ke zvýšení měrného toku svítidel
s LED. Pokud totiž provozujeme současné LED na menší než maximální příkon, jejich měrný výkon se pohybuje
v hodnotách 130 až 150 lm/W, ale cenové navýšení výhodu vysokého měrného výkonu eliminuje. U COB je tomu
jinak, maximální dosažitelné výkony jsou až 150 W a to s jedním optickým systémem. Provozujeme-li takto
výkonný COB s polovičním a menším příkonem a silikonovou optikou, snadno dosáhneme měrného výkonu
světelného zdroje přes 140 lumen/W při dosažení velmi přijatelné pořizovací ceny svítidla. Po odzkoušení tohoto
principu u moderních svítidel pro veřejné osvětlení jsme proto přikročili i k výrobě modulu pro rekonstrukci
historických svítidel, vybaveného COB a silikonovou optikou (obr. 12).

Obrázek 12 Modul s COB a silikonovou optikou
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Pro COB se nyní prosazují optické prvky vyrobené ze silikonu vstřikováním, jejich výhodou je vynikající
stabilita, snadné utěsnění prostoru okolo LED a velmi přijatelná cena. Tyto silikonové optické prvky jsou nyní
k dispozici jak v symetrickém provedení tak jako asymetrická optika. Srovnání s diskrétním řešením pro teplotu
chromatičnosti 2700 až 3000K je velice zajímavé:
Měrný výkon
světelného zdroje
při příkonu 32W

Typ zdroje

Světelný tok zdroje při
příkonu svítidla 22W

Měrný výkon
světelného zdroje při
příkonu 22 W

Světelný tok zdroje
při příkonu svítidla
32W

6x LED XP-G2

1980 lumen

107 lumen/W

2687 lumen

94 lumen/W

1x COB CXA2540

2700 lumen

140 lumen/W

3900 lumen

125,8 lumen/W

Závěr
Při vhodné konstrukci modulů lze u náhrad světelných zdrojů historických svítidel dosáhnout špičkových
parametrů, které umožní profinancovat takovou rekonstrukci jen z úspor spotřeby i za současné nepříznivé
situace.

Pasport veřejného osvětlení
Ing. Jiří Skála, SRVO
Zásadní problémy VO
Nedostatky v evidenci majetku - chybějící pasport VO
Veřejné osvětlení je technickou infrastrukturou obce a je zároveň jejím majetkem (případně majetkem
technických služeb, jejichž zřizovatelem je obec). Povinnost zpracování pasportu veřejného osvětlení je ukotvena
ve dvou zákonech a to v zákonu o obcích a ve Stavebním zákonu.
Zákon o obcích
Zákon 128/2000 Sb.ze dne 12. dubna 2000o obcích ukládá v § 38 povinnosti v oblasti hospodaření
obce. Dle odst. 1. musí být majetek obce využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly
vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku.
Obec vede evidenci svého majetku.
Veřejné osvětlení, které je majetkem obcí nebo jimi zřízenými organizacemi (zpravidla technickými
službami), je však většinou evidováno jako položka v ekonomických výkazech majetku. Protože je tato evidence
svázána s hodnotou majetku, nelze dohledat jakékoli návaznosti na další průběh rekonstrukcí, rozšíření či obnovy
veřejného osvětlení.
Ekonomická evidence majetku je tudíž z pohledu pasportu veřejného osvětlení nedostatečná.
Stavební zákon
Rozsah zpracování pasportu veřejného osvětlení je (bohužel nedostatečně) definován ustanoveními
zákona 183/2006 Sb.ze dne 14. března 2006o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)ve znění
zákona č. 68/2007 Sb. Dle ustanovení § 161odst. 1,zákona 183/2006 Sb. jsou vlastníci technické infrastruktury
vést o ní evidenci, která musí obsahovat polohové umístění a ochranu, a v odůvodněných případech, s
ohledem na charakter technické infrastruktury, i výškové umístění.

Lhůty zpracování pasportu VO
V době přijetí zákona 183/2006 Sb. se zároveň stanovila lhůta pro zpracování evidence technické
infrastruktury a to ve dvou časových etapách.
Podle ustanovení § 185, odst.2,zákona 183/2006 Sb. měly obce jakožto vlastník poskytnout technickou
infrastrukturu dokončené a zkolaudované přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ve lhůtě do 9 měsíců po dni
nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. do 30. 9. 2007) úřadu územního plánování polohopisnou situaci technické
infrastruktury. Do 6 let po dni nabytí účinnosti tohoto zákona poskytne polohopisné údaje této situace v
souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) v měřítku katastrální mapy
nebo měřítku podrobnějším. Způsob zpracování polohopisné situace technické infrastruktury stanovuje
Nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na
celém území státu a zásady jejich používání.
Pokud vlastník technické infrastruktury jakožto právnická nebo podnikající fyzická osoba nesplní
některou z povinností podle § 161 odst. 1, zákona 183/2006 Sb. dopustí se správního deliktu a podle § 181,
odst.6, písm a) zákona 183/2006 Sb. se uloží pokuta do 500 000 Kč.
I přes zákonná ustanovení 183/2006 Sb. i výši pokuty za jejich nesplnění do 31.12.2012 jsou stále obce,
které pasport veřejného osvětlení nemají nebo jejich pasporty neodpovídají požadavkům zákona 183/2006 Sb.
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Zřejmě zásadní příčinou stávajícího stavu byla nedostatečná komunikace o důvodech nutnosti pasportů
VO s obcemi, stav finančních možností obcí, neexistence dotací pro splnění stanovených povinností a také i
neexistence prováděcího předpisu, který by jednoznačně definoval rozsah pasportu VO.
Cílem digitalizace technické infrastruktury (a to nejen VO) je efektivní sdílení informací o území a také
zrychlení zpracování podkladů pro stavební řízení. V důsledku nekompletních informací o území je zajišťování
podkladů pro stavební řízení od vlastníků technické infrastruktury stále zdlouhavé.

Stávající stav
Stávající stav domnělých pasportů VO je velmi různorodý. Ze stran obce jsou za pasporty VO vydávány:
• Výkresové části projektových dokumentací
• Mapové listy
• Souhrnné tabulky
• Geografické informační systémy s databází
Souhrnné tabulky
S nástupem tabulkových programů (např.Excel) se první pasporty začaly zpracovávat ve formě tabulek
různých formátů a rozsahů. Zpočátku se jednalo pouze o evidenci počtu stožárů veřejného osvětlení v dané ulici,
později k tomu začaly přibývat informace o typu stožáru, svítidla, kabelu, příkonu apod. Takto zpracované (byť
sebepodrobnější tabulkové) rozpisy nelze považovat za splnění požadavků zákona 183/2006 Sb.
Projektová dokumentace
Výkresová část projektové dokumentace (plán skutečného provedení stavby)je nepostradatelným
podkladem pro aktualizace pasportu VO. Sama o sobě však za pasport VO nemůže být považována, neboť zcela
neodpovídá požadavkům zákona 183/2006 Sb. (výkresová část neobsahuje polohopisné údaje v S-JTSK).
Mapové listy
Mapový list je předem definovaný výřez katastrálního území, na kterém jsou zobrazeny kabelová vedení,
stožáry a rozvaděče veřejného osvětlení. Informace na mapovém listu shrnují kompletní grafické údaje o zařízení
VO a jsou velice užitným podkladem pro servisní organizace, projektanty apod. V případě, že tyto mapové listy
vznikají překreslováním (bez geografického informačního systému), nelze považovat mapové listy za splnění
požadavků zákona 183/2006 Sb.
Geografické informační systémy s databází
V případě využívání geografických informačních systémů k pasportizaci veřejného osvětlení, jehož
minimální struktura je zobrazena viz Obrázek 7,jsou ustanovení zákona 183/2006 Sb. splněna. V mapové části
jsou polohopisné údaje zařízení (umístění zařízení, umístění kabelových rozvodů) a v databázové části jsou
potřebné informace. Z důvodu neexistence pravidel vedení pasportu VO tvoří databázové systémy různorodou
strukturu, která vznikala dle potřeb obcí. Rozsah databáze plně odráží, zda byl předem definován cíl, k čemu měl
pasport VO ve finále sloužit.

Pasport VO dle litery zákona
Z ustanovení zákona 183/2006 Sb. musí pasport VO obsahovat polohopisné údaje. Pokud se budeme
striktně držet tohoto ustanovení, lze za pasport považovat pouze mapovou část geografických informačních
systémů, kde je zařízení veřejného osvětlení včetně kabelových rozvodů a rozvaděčů veřejného osvětlení
zakresleno.

Obrázek 6 - GIS - mapová část
V současné době jsou však již i geografické systémy vybaveny rozsáhlými databázemi, v kterých jsou
uchovávány popisné a technické informace a tak lze konstatovat, že pasport VO lze v minimální podobě zobrazit
v blokovém schématu – viz Obrázek 7.
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Obrázek 7 - Schéma pasportu VO (minimální rozsah)
Litera zákona je si splněna ale takovýto pasport nelze využít k ničemu jinému než ke splnění litery
zákona. Je vhodné si uvědomit, že pasport VO není jen zákonnou povinností, pasport VO může při dobře
nastaveném systému pomáhat při každodenní činnosti. Vhodně zvolený systém pasportu VO může pomáhat při
tvorbě podkladů pro obnovu nebo rekonstrukci zařízení veřejného osvětlení, při zpracování podkladů pro
energetický audit a výrazně tak zefektivnit například zpracování podkladů pro žádosti o dotace, kde je energetický
audit nutným podkladem.
Geometrická přesnost pasportu VO
Geometrická přesnost skutečného provedení stavby, tj. přesnost umístění stavby v trojrozměrném
prostoru a přesnost jejího tvaru, je závislá na několika vlivech:
•

je ovlivňována platnými právními předpisy, obecně závaznými technickými normami a úrovní
odborných znalostí autorizovaných projektantů, stavbyvedoucích a úředně oprávněných
zeměměřických inženýrů.
• je ovlivňována tím, jak jsou právní předpisy a technické normy respektovány ve stavebních
projektech a projekty interpretovány při geodetickém vytyčení prostorové polohy a tvaru stavby.
• závisí na úrovni kvality odborné součinnosti technického dozoru investora a stavbyvedoucích s
geodety při stavebních a montážních činnostech - při projektem (smlouvou o dílo)
předepsaných nebo jednorázově sjednaných kontrolních měřeních a při využití geodetické
dokumentace skutečného provedení objektů stavby pro navazující stavební nebo montážní
činnosti.
Je třeba dodat, že to vše je limitováno výší finančních prostředků stavebníků (investorů) a úrovní
odbornosti pracovníků stavebních úřadů a dalších správních úřadů, kteří mají mít vše pod kontrolou v příslušných
územních a stavebních řízeních, a při stavebním dohledu podle stavebního zákona.
Základním kritériem, ovlivňujícím výslednou kvalitu každé stavby, je přesnost jejich geometrických
parametrů. Pokud se nedodrží předepsané odchylky jednotlivých geometrických parametrů stavby, znehodnotí se
tím výsledná funkce těchto parametrů.

Rozsah pasportu VO
Kvalitní pasport veřejného osvětlení slouží jako podklad při rekonstrukcích a obnovách stávajících
soustav veřejného osvětlení včetně zpracování energetických auditů nebo posudků. V podstatě lze konstatovat,
že kvalitní pasport poskytuje auditorovi nebo projektantovi dokonalý obrázek o soustavě veřejného osvětlení –
jeho geometrii vzhledem k osvětlovanému prostoru, výšce stožárů, umístění svítidel včetně jejich příkonu.
Informace z kvalitního pasportu lze využít přímo bez nutnosti získávat potřebné informace před každým
projektem, dotačním titulem apod.
Aby bylo možné definovat konkrétní rozsah pasportu VO, je nutné obec na začátku definovala účel jeho
využívání. Pasport VO je souhrn informací (polohopisné, informační, technické a termínové), který dává věrný
pohled na aktuální rozsah veřejného osvětlení v dané lokalitě. Z toho však vyplývá, že pořízení pasportu
veřejného osvětlení není jednorázový akt, který končí pořízením pasportu VO (tedy splněním zákonných
povinností). Pasport (nejen) veřejného osvětlení je určitým způsobem aktivum obce, je živým organizmem, který
lze využívat při každodenní práci – tedy nejen k evidenci majetku v jeden definovaný okamžik. Rozsah využívání
pasportu VO záleží na účelu, pro který byl zpracován. Účel užití pasportu VO musí být stanoven na samém
začátku (před pořízením pasportu VO).
• Účel pořízení pasportu VO se může týkat následujících oblastí:
• Evidence popisných informací k místu umístění stožáru VO
• Evidence zákonných lhůt revizí, prohlídek a dalších pravidelných činností
• Popis jednotlivých konstrukčních prvků, z kterých je stožár VO seskládán včetně evidence stáří
jednotlivých prvků
• Využití stožáru VO pro další účely – pronájem stožáru (označníky ulic, bezpečnostní kamery,
reklamy apod.).
• Pravidelné hodnocení hospodaření s energií (sledování plánované spotřeby se skutečností)
• Způsob aktualizace pasportu VO
• Rozsah využití pasportu VO v rámci své činnosti
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Blokové schéma pasportu VO, který obsahuje všechny výše uvedené oblasti je zobrazen na Obrázek 8.

Obrázek 8 - Blokové schéma pasportu VO (doporučený rozsah)
Karta zařízení
Karta zařízení obsahuje základní informace, které se vztahují obecně k celému zařízení. Těmito
informacemi jsou základní a technické informace a dále evidence rozsahu platnosti lhůt pravidelných činností.
Konstrukční prvky
Konstrukčním prvkem jsou významné výrobky nebo zboží používané při rekonstrukcích, opravách a
škodách zařízení, které tvoří součást celého zařízení. V případě, že dojde při obnově, rekonstrukci nebo opravě
zařízení k použití nového konstrukčního prvku, je nutné tuto informaci v pasportu VO zaznamenat.
Doplňky
Doplňkem je ve smyslu pasportu VO jakékoliv zařízení, které je požadováno evidovat v návaznosti
k danému zařízení (doplněk je k zařízení upevněn a/nebo odebírá el. energii), které je součástí pasportu zařízení
(Dopravní značka, reklama, zavěšený kabel cizí společnosti, telefonní hovorna atd.).
Hospodaření s energií
Cílem této části pasportu VO je využívat nástroje a procesy pro zvyšování energetické účinnosti
zařízení, což by mělo vést ke snižování nákladů a emisí skleníkových plynů prostřednictvím systémového
přístupu k managementu energií. Systém hospodaření s energií vede k praktickému řešení hospodaření s energií
a vymezuje konkrétní odpovědnosti na snižování nákladů při hospodaření s energií.
Ke každé kartě odběrného místa jsou evidovány hodnoty spotřebované el. energie a to jak od
obchodníka el. energie (uvedené na fakturách na úhradu spotřebované el. energie), tak i namátkové kontrolní
odečty provedené vlastními zaměstnanci.
Aktualizace pasportu VO
Při pořízení pasportu VO je nutné zajistit i pravidelnou aktualizaci pasportu VO. Aktualizaci lze zajistit
přímo v databázi prostřednictvím zaměstnanců obce, provozovatele veřejného osvětlení (technické služby,
externí provozovatele) nebo externě prostřednictvím správce pasportu VO (hromadný export činností, které se na
zařízení VO realizovaly za určité časové období). Bez zajištění aktualizace pasportu VO se znehodnocuje prvotní
investice do pasportu VO a v mnohých případech nezbývá než provést pasport VO zcela od začátku.

Rozsah využití pasportu VO
Využití pasportu VO v rámci každodenní práce nebo při přípravě podkladů pro obnovu zařízení nebo
tvorbu energetických auditů je rozmanité. Ve všech případech využívání pasportu zařízení lze konstatovat, že je
možné využít obě části pasportu zařízení – databázovou i mapovou část. Na následujících obrázcích jsou
uvedeny příklady využití pasportu zařízení pro rychlý pohled na zařízení VO v konkrétní obci.
Zatřídění komunikací do tříd osvětlení
Z hlediska osvětlení obce a tvorby atraktivního prostředí na nejrušnějších místech obce je zatřídění
komunikací do tříd osvětlení. Každé komunikaci je přiřazena konkrétní třída osvětlení, která definuje hladinu
osvětlenosti nebo jasu. Konkrétní třída osvětlení je na obrázku prezentována jednou barvou. Obr.5
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Obr.5 Zatřídění komunikací do tříd osvětlení
Další využití stožárů veřejného osvětlení (Doplňky)
V případě, kdy je součástí pasportu VO evidence i všech doplňků (názvy ulic, dopravní značky, reklamy
apod.), lze tyto informace využít nejen k samotným kontrolám oprávněnosti využití ale také k dalšímu
rozhodování o žádosti na umístění dalšího doplňku. Existence doplňku na stožáru veřejného osvětlení je
znázorněno černou barvou.

Obr. 6 Další využití stožárů veřejného osvětlení (Doplňky)
Koroze zařízení
Pokud je kontrola technického stavu zařízení prováděna v pravidelných intervalech, lze výsledky těchto
kontrol zaznamenávat do pasportu VO a následně získat obraz technického stavu stožárů v celé obci. Konkrétní
technický stav je prezentován příslušnou barvou.

Obr. 7 Koroze zařízení
Příkony zařízení
Z hlediska hospodaření s energií je velice vhodným materiálem k hodnocení energetické náročnosti
veřejného osvětlení nejen průměrný příkon svítidla ale také mapa zobrazující příkony svítidel.

Obr 8 Příkony zařízení
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Výška stožárů
Pro zpracování urbanistických studií nebo architektonických záměrů je mapa s výškou stožárů
nepostradatelným materiálem.

Obr 9 Výška stožárů

Správně vedený pasport VO zachraňuje i životy lidí
I v dnešní době si málokdo uvědomuje, že rozsah veřejného osvětlení je nejhustší sítí orientačních bodů
v terénu v celém městě – tedy i v parcích, lesoparcích, vnitroblocích, kde je orientace velice obtížná. Pokud jsou
stožáry VO označeny identifikačními čísly, které jsou jedinečné v dané obci, lze tyto souřadnice předat na
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, který je zároveň gestorem geografického informačního
systému využívající Integrovaný záchranný systém.

Obr 10 Využití pasportu VO v rámci IZS

Hlavní cíle obnovy VO
Vytvoření digitalizovaných komplexních pasportů
Ověření polohy technického zařízení pro splnění zákonné povinnosti správce sítě
Veřejné osvětlení v ČR se bouřlivě rozvíjelo v 60. a 70. letech minulého století. Způsob pořizování
polohopisného umístění staveb veřejného osvětlení nebyl často pořizován. Nutno také podotknout, že nejvíce
nedostatků v přesném určení polohopisného umístění je v kabelové síti veřejného osvětlení, kde ani plány
skutečného provedení stavby neodpovídají skutečnému průběhu kabelového vedení. Výsledkem tohoto stavu je,
že zařízení veřejného osvětlení nebylo/není zakresleno na správném místě.
Požadavek na zpřesnění polohopisného umístění veřejného osvětlení je obsažen v ustanoveních
zákona 183/2006 Sb., NV č. 116/1995 Sb. a vyhlášky 31/1995 Sb. Termín splnění této povinnosti byl v souladu
s ustanovením § 185, odst.2 zákona 183/2006 Sb. stanoven do 31.12.2012.
Pravidelnou aktualizací pasportů VO se kromě polohopisného umístění postupně zpřesňuje i databázová
část, která je velmi potřebným podkladem pro plánování obnovy veřejného osvětlení. Obnova soustavy veřejného
osvětlení je tak dalším krokem ke zpřesnění celkových pasportů VO.
Zpřesnění majetkové evidence
Po zavedení digitalizovaných pasportů veřejného osvětlení a kontrolních mechanismů počítačových
programů se postupně odstraňují nedostatky v evidenci rozsahu majetku veřejného osvětlení.
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Základem zpřesnění majetkové evidence rozsahu veřejného osvětlení je pasport VO v kterém je
zaznamenáno každé zařízení veřejného osvětlení pomocí jedinečného číslo zařízení. Ze zkušenosti je možné
konstatovat, že po zavedení pasportu VO obec teprve zjistí rozsah svého majetku, který do té doby pouze
odhadovala. Rozdíly v počtu veřejného osvětlení jsou v mnohých případech alarmující.
Využití pasportu jakožto výchozího podkladu pro dlouhodobou koncepci rozvoje VO
Dlouhodobá koncepce rozvoje veřejného osvětlení je založena na následujícím přístupu zástupců měst a obcí:
• Představa o podobě osvětlené obce
• Informace o rozsahu a stavu stávajícího VO
• Nastavení financování veřejného osvětlení
• Časový a finanční plán obnovy veřejného osvětlení
• Technické řešení obnovy veřejného osvětlení
Nejdůležitějším koncepčním krokem je shoda o představě osvětleného prostředí v noci, která by měla
respektovat architektonicko-urbanistickou hodnotu území, prostorovou strukturu sídla i funkční skladbu území.
V důležitých případech lze podpořit projednávání shody vytvořením vizuální prostorové analýzy konkrétní části,
která pomocí 3D počítačové grafiky vytvoří představu o budoucím osvětleném nočním prostředí.
Při tvorbě návrhu obnovy veřejného osvětlení se vychází z aktuálního technického stavu zařízení, stáří
jednotlivých konstrukčních prvků zařízení (v případě možnosti i z informací o závadách na jednotlivých
zařízeních), umístění a efektivity využití zapínacích míst z pohledu instalovaného příkonu, energetické náročnosti
veřejného osvětlení jako celku, nákladů na provoz veřejného osvětlení, zatřídění komunikací do tříd osvětlení
v souladu s požadavky na osvětlení nočního prostředí odsouhlasené zástupci měst a obcí.
Z výše uvedeného koncepčního přístupu měst a obcí k obnově veřejného osvětlení je patrné, že pasport
VO tvoří jeden ze základních pilířů při tvorbě této koncepce. V případě, kdy tento pasport VO schází, musí se
pasport dodatečně zpracovávat a výsledkem je podstatné prodloužení přípravných prací i navýšení ceny.

Právo a bezpráví ve veřejném osvětlení z pohledu projektanta
Ing. Jaromír Suchánek
Veřejné osvětlení je soubor technických prostředků sloužících k osvětlení komunikací, chodníků, pěších
zón, veřejných plocha objektů za účelem zajištění bezpečnosti osob a majetku v době nedostatku denního
osvětlení.

Hierarchie právních předpisů ČR
Ústava ČR
Ústavní zákony ČR
Mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách
Zákony ČR a ostatní mezinárodní smlouvy
Nařízení vlády, vyhlášky a výnosy ústředních orgánů
Obecně závazné vyhlášky a nařízení samosprávných územních celků
Technické normy, doporučení a instrukce

Listina základních práv a svobod:
Čl. 5 Každý má právo na svobodu a osobní bezpečnost
Z ústavních zákonů plyne právo občana na osobní bezpečnost.

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 35
(2) Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84, 85 a 102, s výjimkou
vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s
místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování
potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů,
potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.
§38
(1) Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími
ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Obec vede
účetnictví podle zákona o účetnictví.
(2) Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. S
nepotřebným majetkem obec naloží způsoby a za podmínek stanovených zvláštními předpisy,15) pokud tento
zákon nestanoví jinak.
Veřejné osvětlení je majetkem obce a musí být využíváno účelně a hospodárně.
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Zákon o obcích nestanovuje jmenovitě, že obec musí zřídit VO, tedy podle tohoto zákona VO zřídit
nemusí, ale musí poskytovat veřejnou službu ve smyslu kvalitního užívání veřejných prostorů a
komunikací.

Zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
§ 2 Základní pojmy
V tomto zákoně se rozumí ….
k) veřejnou infrastrukturou pozemky, stavby, zařízení, a to: :
1. dopravní infrastruktura, například stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť a s nimi
souvisejících zařízení;
2. technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení technického
vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby a zařízení pro nakládání s
odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronické
komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody;
3. občanské vybavení, kterým jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělávání a výchovu,
sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva;
(3) Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na
jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu
trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Stavba, která slouží
reklamním účelům, je stavba pro reklamu.
§125 - Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci
odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případech, kdy dokumentace stavby
nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit
dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník
dokumentaci novému vlastníkovi stavby. Neplní-li vlastník stavby výše uvedenou povinnost, stavební úřad mu
nařídí, aby pořídil dokumentaci skutečného provedení stavby. Pokud není nezbytná úplná dokumentace
skutečného provedení stavby, uloží stavební úřad pouze pořízení zjednodušené dokumentace ( pasport stavby).
§ 154 Vlastník stavby a zařízení
(1) Vlastník stavby je povinen:
a) udržovat stavbu podle § 3 odst. 4 po celou dobu její existence,
b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě, které ohrožují životy či zdraví osob nebo
zvířat,
d) uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě od dokončení
stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje,
e) uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí,
osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady týkající se
stavby.
(2) Vlastník zařízení, které podléhá tomuto zákonu, je povinen
a) udržovat zařízení v řádném stavu po celou dobu jeho existence,
c) umožnit kontrolní prohlídku zařízení, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
d) uchovávat dokumentaci skutečného provedení zařízení, rozhodnutí, souhlasy a jiné důležité doklady
týkající se zařízení po celou dobu jeho existence.
Zařízení VO není ve stavebním zákoně definováno výslovně, a to ani jako stavba, ani jako zařízení.
Z pohledu §2 zákona je VO zařízením technické infrastruktury obce - občanského vybavení.
Vzhledem k vlastnostem veřejného osvětlení (nemovitost, stavba spojená se zemí pevným základem,
tzn. stavba, která není přemístitelná z místa na místo bez narušení její podstaty) se jedná o stavební dílo, tedy
o stavbu.
Vlastník VO je povinen zajistit jeho řádný provoz, údržbu, revize a dokumentaci (minimálně
pasport).
§ 161 Vlastníci technické infrastruktury
(1) Vlastníci technické infrastruktury jsou povinni vést o ní evidenci, která musí obsahovat polohové
umístění a ochranu, a v odůvodněných případech, s ohledem na charakter technické infrastruktury, i výškové
umístění.
§178
(6) Vlastník technické infrastruktury se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost podle § 161.
§179
Za přestupek podle § 178 lze uložit pokutu
do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), d) a e), odstavce 3 písm. a), b) a c) a
odstavců 2, 4, 5 a 6,
Vlastník VO je vystaven riziku vysoké správní pokuty, nemá-li dokumentaci skutečného
provedení stavby.
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Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
§9
Vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát. Vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj, na jehož území se silnice
nacházejí, a vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí.
Vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba.
§ 13
Příslušenstvím dálnice, silnice a místní komunikace jsou
a) přenosné svislé dopravní značky, a dopravní zařízení,
b) hlásiče náledí, hlásky a jiná zařízení pro provozní informace,
c) veřejné osvětlení, světelná signalizační zařízení sloužící k řízení provozu
§ 14
(1) O součástech a příslušenství průjezdního úseku dálnice a průjezdního úseku silnice platí ustanovení
§ 12 a 13 s těmito odchylkami:
a) zábradlí a obdobná zařízení jsou součástmi pouze na mostních objektech a na zdech,
b) součástmi ani příslušenstvím nejsou zábradlí, řetězy a jiná zařízení pro zajištění a zabezpečení
přechodů pro chodce, veřejné osvětlení, světelná signalizační zařízení sloužící k řízení provozu, silniční
vegetace.
(3) Součástmi ani příslušenstvím dálnic, silnic a místních komunikací dále nejsou inženýrské sítě,
energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení včetně sloupů těchto vedení, pokud neslouží výlučně
vlastníkovi dotčené komunikace, reklamní tabule a poutače všeho druhu, stánky a jiná pojízdná nebo přenosná
prodejní zařízení.
V průjezdním úseku obce není VO příslušenstvím dálnice a silnice. Je však příslušenstvím
místních komunikací.
Bezprávím proti obcím je ustanovení §14 odst.1,b) zákona, kterým se stát (kraj) zbavuje povinností
vlastníka stavby a jaksi „samozřejmě“ ji přenáší na obec, která silnice zdědila po „společném socialistickém
vlastnictví“.

Vyhláška č. 104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
§ 9 Údržba a opravy komunikací
Cílem údržby a oprav je odstranit závady ve sjízdnosti, opotřebení nebo poškození komunikace, jejích
součástí a příslušenství. Rozsah a způsob provedení závisí na vyhodnocení výsledků prohlídek, popř. na
doporučeních systému hospodaření s vozovkou.
V průjezdním úseku obce není VO příslušenstvím dálnice a silnice. Je však příslušenstvím
místních komunikací.
Bezprávím je, že vlastník dálnice a silnice (stát, kraj) nemá povinnost zajišťovat provoz a údržbu
VO v průjezdním úseku obce!
§ 25 Veřejné osvětlení
Dálnice a silnice se vždy osvětlují v zastavěném území obcí.
Mimo toto území se osvětlují jen zvlášť určené úseky, jako např. na hraničních přechodech, v tunelech a
na jejich přilehlých úsecích, výjimečně na křižovatkách, za podmínek obsažených v závazných ČSN 73 6102 a
ČSN 73 7507. Osvětlení lze zřídit i v oblastech, kde to zdůvodňuje intenzita dopravy, případně četnost chodců a
cyklistů. Podrobnosti obsahují doporučené české technické normy uvedené v příloze č. 1 pod č. 33, 34, 35, 49 a
51.
Normy uvedené v příloze č.1 (ČSN 360400 Veřejné osvětlení, ČSN 360410 Osvětlení místních
komunikací, ČSN 360411 Osvětlení silnic a dálnic) byly nahrazeny řadou ČSN (EN) 13201 Osvětlení pozemních
komunikací. Ve smyslu tohoto zákona (§25) představuje odvolání na ČSN EN jejich závaznost.
Bezpráví způsobuje trpné vyjádření textu §25, které zadává značnou nejasnost, protože dálnice,
ani silnice se samy neosvětlí!! (Oříšek i pro jazykozpytce). Bezpráví vidím v neplnění povinnosti vlastníka
dálnic a silnic (stát, kraj) zřídit, obnovovat, rekonstruovat VO v zastavěném a průjezdním území obce.
Plyne-li z textu §25 vyhl.104/97 Sb. povinnost zřídit VO v zastavěném území obce a to na normou
stanovené technické úrovni, pak z povahy věci (VO) nese tíži této povinnosti vlastník komunikace. Problémy
v tomto ohledu zřejmě nečiní situace, kdy vlastník pozemní komunikace současně vlastní i veřejné osvětlení
(místní komunikace). Jiná situace však nastává, když vlastník takové komunikace současně nevlastní přiléhající
VO (dálnice a silnice). Pokud tedy například přes obec vede silnice II. třídy, její osvětlení podle ČSN EN
13201-1 až 4 musí zajistit primárně kraj, byť veřejné osvětlení vlastní dotyčná obec.
Podrobně se touto problematikou z hlediska práva zabývá paní JUDr. Petra Nováková, Ph.D. ze
společnosti Kocián Šolc Balaštík AK, s.r.o., která k danému problému uvádí:
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„Je tedy v zásadě na uvážení povinného subjektu (tj. kraje/státu), jakými prostředky osvětlování
daných komunikací zajistí. V úvahu přitom přichází několik možností: od zřízení (stavby) vlastního
veřejného osvětlení, přes jeho odkoupení nebo pronajmutí od stávajícího vlastníka (např. obce), až k
dohodě o spolupráci se stávajícím vlastníkem, který pro něj za náhradu bude zajišťovat danou povinnost.
Ať už bude povinný subjekt danou povinnost plnit sám nebo prostřednictvím třetí osoby, měl by to být on,
kdo bude nést náklady s tím související (zejména dodávky elektřiny a provoz, údržba a opravy veřejného
osvětlení)“.
Zmíněné nejasnosti a „bezpráví“ vedou k současnému stavu:
a) Obce vlastní VO a má se automaticky zato, že je výhradně jejích povinností zajišťovat
budování VO a jeho obnovu a provoz v zastavěném a průjezdním území obce.
b) Vlastníku je zákonem umožněno porušování jiného zákona – stát nebo kraj nemá k VO
v průjezdním úseku obce žádnou povinnost.
c) Stát není schopen zajistit dostatečné dotace financování (viz nezajištění dotací na období 20142020) pro obnovu, rozšíření a uvedení do normativního stavu VO.
d) Pro případné poskytnutí dotace (např. program EFEKT 2015) pak stát (potažmo EU) vyžaduje
mimo jiné nákladné doklady, plnění osvětlení přísně podle ČSN EEN 13201.
Veškerá povinnost řešit a financovat VO je tak přenesena na obce a jejich rozpočty. A to je
bezpráví!

Zákon č. 455/19991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
§25
(1) Živnost volná je živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování tento zákon
nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou
musí být splněny všeobecné podmínky (§ 6 odst. 1).
Příloha č.4 zákona:
Živnost volná:
Pol. 63. Projektování elektrických zařízení
(Projektová činnost ve výstavbě je živnost vázaná)
Projektovat elektrická zařízení smí osoba starší 18 let, která má čistý trestní rejstřík a nemusí mít
jiného vzdělání, než jaké vyžaduje §10 vyhl. 50/78 Sb. (Ne snad, že by taková kvalifikace neměla vážnost,
ovšem u staveb týkajících se VO, kdy většinou není žádána autorizace, měl by projektant znát alespoň
základy světelné techniky).
Tento stav považuji také za bezpráví. Bezpráví vůči světelně technické profesi, vůči obcím, vůči
veřejnému osvětlení.

Závěr
Z naznačených zákonných vazeb vyplývají závěry a otázky:
1. Obec má povinnost zabezpečit bezpečnost majetku a osob, tedy také zřídit a provozovat VO na
komunikacích v jejím vlastnictví - na místních komunikacích.
2. Povinnost zřídit, provozovat, obnovovat a udržovat VO dálnic a silnic i průjezdní části obcí má
stát, popř. kraj, jako jejich vlastník, byť VO není jejich příslušenstvím.
3. Opravy, rekonstrukce a rozšíření VO komunikací, na které se vztahuje zákon č. 183/2006 Sb.
musí být provedeny podle platných norem ČSN EN.
4. Obec, jako provozovatel VO i na komunikacích, které nejsou v jeho vlastnictví, by měla jednat s
jejich vlastníky o financování provozu i investic. Stát a kraje se obohacují na úkor obcí.
?? Jak může být jasno ve věci budování, financování a provozování VO, není-li jasno v zákonech?
?? Jak má vedení obce dbát o bezpečnost obyvatel a uživatelů komunikací, není-li mu státem umožněno získání
financí na budování a provoz VO alespoň na komunikacích ve vlastnictví státu a kraje?
?? Jak má mít významná infrastruktura veřejného osvětlení vážnost, když ji může projektovat „kdokoliv“ starší 18
let s čistým rejstříkem i bez odborné světelně technické kvalifikace?
?? Jak se má obec starat o vlastní majetek s péčí řádného hospodáře, když se této povinnosti vyhýbá stát na VO
silnic v průjezdním úseku obcí?
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Reverzní (zpětný) inženýring síťových LED napájecích zdrojů
Ing. Jakub Černoch, Ing.Petr Sládek,Osvětlení Černoch s.r.o., jakub@cernoch.cz
Ohlédnutí do minulosti
Reverzní inženýring se zabývá analýzou již hotových řešení. Výsledky této analýzy mohou vést vytvoření
shodného výrobku nebo procesu, ke zdokonalení tohoto řešení nebo také k odhalení jeho slabých míst. Bylo by
proto chybou považovat tuto metodu jen za způsob kopírování stávajících výrobků, navíc bez kopírování
úspěšných strategií by lidstvo zcela určitě nedosáhlo současného stupně rozvoje.

Síťové zdroje pro napájení LED – topologie
Klasické uspořádání síťového zdroje pro napájení LED svítidel se skládá ze tří stupňů:
1. Vstupní filtr a usměrňovač – úkoly tohoto stupně je pro potlačení rušivého vyzařování
z napáječe do sítě, případně potlačení přepěťových špiček přicházejících ze sítě a převod
střídavého napětí a stejnosměrné
2. Korektor účiníku PFC (Power factor corrector) – tento stupeň zajištuje odběr proudu ze sítě
blízký sinusovému. Bez tohoto stupně by zdroj odebíral proud ze sítě jen v krátkých okamžicích
okolo maxima sinusovky a docházelo by k deformaci sinusovky v síti.
3. Vlastní snižující měnič typu „flyback“ (pro menší příkony) nebo rezonanční LLC měnič (pro vyšší
příkony a lepší účinnost).
Na obrázku 1 je charakteristické zapojení vstupního filtru a usměrňovače. Pro splnění požadavků norem
na odolnost proti přepěťovým špičkám by měl být tento stupeň doplněn ještě další přepěťovou ochranou.

Obr. 1 Charakteristické zapojení vstupního filtru a usměrňovače
Typické zapojení korektoru účiníku je na obr. 2. Vstupem je pulzující usměrněné napětí, výstupem
stabilizované stejnosměrné napětí okolo 400V, které slouží jako napájení pro poslední stupeň - snižující měnič.
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Obr. 2 Zapojení korektoru účiníku
Příkladem zapojení snižujícího měniče (rezonanční LLC) je schéma na obrázku 3.

Obr. 3 Typické zapojení rezonančního snižujícího měniče
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Síťové zdroje pro napájení LED – nejčastější prohřešky
Vstupní filtr a usměrňovač
V tomto stupni se nejčastěji objevují následující nedostatky.
1. Nedostatečné dimenzování filtračních prvků, většina zdrojů nesplňuje limity pro rušení
vyzařované do sítě. Častým prohřeškem jsou nedostatečně napěťově dimenzované fóliové
kondenzátory jak ve vstupním filtru, tak za usměrňovačem.
2. Úplná nebo částečná absence prvků pro ochranu proti přepěťovým špičkám ze sítě a proti
proudovým špičkám vznikajícím při připojení zdroje k síťovému napětí ((transily, bleskojistky,
varistory – viz obr. 4). Díky tomu dochází k „nevysvětlitelným“ poruchám zdrojů obvykle při první
bouřce nebo po opakovaném zapnutí.

Obr. 4 Prvky pro ochranu proti přepěťovým a proudovým špičkám
PFC stupeň
Nejčastějším problémem těchto stupňů je nedostatečné dimenzování kondenzátorů, které jsou zapojené
na výstupních svorkách tohoto stupně. Konstruktér tu má v zásadě dvě možnosti – použít elektrolytické nebo
fóliové kondenzátory. U elektrolytických kondenzátorů (obr. 5) je kritickým problémem jejich namáhání zvlněným
proudem a zároveň poměrně vysoká teplota okolí. Běžně používané elektrolytické kondenzátory jsou schopny
dosáhnout střední doby do poruchy cca 10-20 000 hodin, v případě speciálních typů vybraných s velkou rozervou
lze dosáhnout střední doby do poruchy až 50 000 h (přiznávám se, že jsem takový zdroj ještě neviděl). Fóliové
kondenzátory (obr. 6) zajišťují střední dobu do poruchy v řádu set tisíc hodin, ale jsou poměrně drahé a
rozměrné.

Obr. 5 Elektrolytický kondenzátor v PFC stupni

Obr. 6 Fóliový kondenzátor v PFC stupni

Snižující měnič
Typickými prohřešky jsou nevhodně dimenzované spínací prvky (obvykle transistory MOS FET), úplně
nejvíce problému jsme ale našli na pozici sekundárního usměrňovače. Na něj jsou kladeny poměrně vysoké
nároky z hlediska rychlosti, zároveň přes něj tečou často vysoké proudy a jeho výkonová ztráta je
nezanedbatelná. Optimálním řešením je použití synchronního usměrňovače (dva transistory MOSFET s řídícím
integrovaným obvodem představují téměř bezeztrátové řešení), bohužel řada konstruktérů se raději uchyluje
k jednoduššímu paralelnímu řazení usměrňovacích diod. Toto řešení má poměrně vysoké ztráty, navíc je nutné
do série s každou diodou zařadit ještě malý odpor, protože napětí v propustném směru je negativně závislé na
teplotě a tak může dojít k přetížení jedné diody na úkor ostatních.

Příklady nevhodně řešených LED zdrojů
Pro ilustraci výše uvedeného jsem zvolil dva příklady síťových zdrojů pro napájení LED. Volil jsem zdroje
velmi renomovaných značek, protože popis nedostatků tzv. “low end“ zdrojů by vydal na několik stránek. Bohužel
i přesto se v obou zdrojích podařilo odhalit několik poměrně závažných problémů a jsem přesvědčen, že
deklarované střední doby života tyto zdroje nemohou v žádném případě dosáhnout.
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Příklad 1
Zdroj pro napájení LED s maximálním výkonem 40 W při napájení 230 V stř., výstupní proud je
nastavitelný externím odporem v rozsahu 300 až 1400 mA. Výrobce deklaruje životnost zdroje 50 000 hodin.
Zdroj je umístěn v dvoudílné plastové krabičce, deska plošných spojů je zespoda pro zlepšení přestupu tepla
podložena destičkou z tepelně vodivé silikonové gumy.
Na zdroji jsme identifikovali tyto kritické body:
Primární (síťová) strana - Poddimenzovaný fóliový kondenzátor 220nF/400VDC (oranžový) za
usměrňovacím můstkem (obr. 7). Fóliový kondenzátor v této části by měl být třídy X2 (>630VDC/275VAC).
Mechanické řešení PKT cívky (modrá, Epcos) která sedí na diodě a naklání se a varistor s přehýbanými vývody
vypovídá o kvalitě inženýrské práce (obr. 8).

Obr. 7 Poddimenzovaný fóliový kondenzátor, za pozornost stojí také nakřivo namontovaný transformátor

Obr. 8 Nevhodné řešení desky plošných spojů
Sekundární strana - paralelní skládání rychlých křemíkových (FRED) diod se záporným teplotním
koeficientem napětí v propustném směru bez kompenzačních sériově řazených rezistorů je velmi nevhodná
strategie snížení zatížení jedné diody. Vhodnější je použít například dvoučipovou diodu v jednom pouzdře DPAK
a plošný spoj s tlustější měděnou fólií opatřit odmaskovanými průchody na druhou stranu desky, tak by se dioda
dobře chladila. Průchody zajistí odvod tepla do spodku plošného spoje. Elektrolytický kondenzátor 3300uF/35V,
tedy kritická součástka na tepelné namáhání z hlediska životnosti je přímo „nalepený“ silikonem na výše
zmíněných diodách, které jsou jedním z největších zdrojů tepla v napáječi (obr. 9). FRED diody na sekundárním
usměrňovači jsou zvoleny na zbytečně vysoké napětí, což zvyšuje ztráty v usměrňovači.

Obr. 9 Elektrolytický kondenzátor nalepený na sekundárním usměrňovači
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Příklad 2
Zdroj pro napájení LED s maximálním příkonem 150 W a výstupním proudem 1750 mA při napájení
napětím 230 V stř. Výrobce deklaruje životnost zdroje 100 000 hodin. Zdroj je umístěn v dvoudílné plastové
krabičce, lepidlo použité pro fixaci součástek i samotné desky ke krabičce se stává tekutým při cca 80-90°C,
přesto výrobce na krabičce uvádí maximální teplotu krabičky 95°C. Při umístění do svítidla, jehož pracovní
povrchová teplota chladiče je 50 až 60°C a prostor zdroje je tepelně spojený se svítidlem, dojde k uvolnění
plošného spoje i součástek.
Na zdroji jsme identifikovali tyto kritické body:
Primární strana - Nedostatečná ochrana před přepěťovým impulsem (pouze jeden varistor cca na 3,54,5kA). Chybí překlenovací pomalá dioda (např. 1N4007) přes PFC cívku, která omezuje proud při zapnutí
tekoucí rychlou diodou (nabíjení elektrolytického kondenzátoru). Elektrolytický kondenzátor 47uF/450VDC
(zelený) je bez rezervy z hlediska proudového namáhání. Výrobce (Aishi) uvádí maximální povolený zvlněný
proud (RMS) 817mA, v daném zapojení je kondenzátor namáhán RMS proudem 800 mA. Navíc je tento
kondenzátor při zapnutí bez zátěže namáhán nad 450VDC po dobu asi 150ms (u PFC není správně nastavená
přepěťová ochrana) a při zátěži 60% dosahuje napětí překmitu rovných 450VDC. Jde tedy o vyložené překročení
limitů výrobce a dosažení deklarované životnosti je nereálné. Celkový pohled na zdroj je na obr. 10.
Sekundární strana - Paralelní sestava 4ks Schottky/FRED diod je velmi problematické řešení, diody
nejsou vůbec tepelně spojené. Mnohem vhodnější by bylo použít dvojitou Schottky diodu v pouzdru v TO220 s
malým chladičem, případně synchronní usměrňovač s dvěma transistory MOSFET.

Obr. 10 Celkový pohled na zdroj 150 W

Závěr
Otázka spolehlivosti napájecích obvodů pro LED svítidla je z mého pohledu dlouhodobě podceňovaná.
Pokud chceme plně využít potenciál LED v oblasti doby života svítidla, je nutné kromě výběru skutečně kvalitních
LED a zajištění jejich chlazení věnovat také pozornost výběru napájecího zdroje. Doba života svítidla je daná jeho
nejslabším článkem, jímž je v mnoha případech právě napájecí zdroj. Bohužel nelze věřit deklaracím i
renomovaných výrobců a je nutné napájecí zdroje kriticky prozkoumat z hlediska konstrukce i použitých
součástek.
Literatura a odkazy:
Firemní literatura Texas Instruments UCC24610 LLC controller
Firemní literatura STMicroelectronics - L6562 Transition mode PFC
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Vliv kvality veřejného osvětlení na bezpečnost silničního provozu
Ing. Jiří Skála –Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení
Současný trend – úspory ve VO
Současným trendem, který de facto vyplývá i z aktuální ekonomické situace, jsou úspory, ať už v rámci
snižování personálních nákladů, administrativních nákladů, ale také provozních nákladů. Každý dnes hledá různé
možnosti jak uspořit.
V poslední době se objevují případy, kdy některé obce ve snaze uspořit, vypínají v nočních hodinách
veřejné osvětlení a to i na průtahových komunikacích. Nabízí se otázka, zda je takové opatření vhodné nejen
z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ale také i z hlediska možného nárůstu kriminality,
a zda-li v konečném součtu skutečně povede k úspoře finančních prostředků.
Dalším příkladem jsou pak nesprávně provedené rekonstrukce veřejného osvětlení, které pod záminkou
citelných úspor na spotřebě elektrické energie, výrazně sníží úroveň hladiny osvětlení a rovnoměrnost a tím
zhorší nejenom bezpečnost dané pozemní komunikace, ale také přispějí ke zvýšení kriminality.

Vliv úrovně hladiny osvětlení na dopravní nehodovost
Ve spolupráci s Českou společností pro osvětlování (ČSO) a Společností pro rozvoj veřejného osvětlení
(SRVO), obě jsou součástí pracovní skupiny "Osvětlení, bezpečnost, kriminalita", jejímž externím
spolupracovníkem je i ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky, byly provedeny
celkem 3 analýzy vlivu úrovně hladiny osvětlení na počet dopravních nehod na vybraných lokalitách v ČR.
Analýzy se zabývají vyhodnocením počtu a typu dopravních nehod v nočních hodinách na úsecích
frekventovaných motorizovaných komunikací před provedenou rekonstrukcí veřejného osvětlení a po ní, s cílem
prokázat přímou souvislost mezi kvalitou osvětlení a bezpečností nejenom chodců, ale i řidičů.
Také v zahraničí byly provedeny testy, které ukázaly, že při kvalitním osvětlení s dostatečnou hladinou a
především rovnoměrností, řidiči registrují pohyb na krajích silnice rychleji a z větší vzdálenosti. Mají tak více času
na zastavení, jestliže se dítě, dospělý, cyklista či zvíře, chystá zkřížit jejich cestu nebo pokud se v cestě nečekaně
objeví jiné auto.
Pro výzkum byly vytipovány silnice I., II. a III. tříd a místní komunikace I. a II. tříd, na nichž došlo k
rekonstrukci veřejného osvětlení.

Potvrzení vlivu kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost
Cílem první analýzy bylo vyvrátit či potvrdit vliv kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost na
komunikacích. Proto se zaměřila na porovnání rekonstrukcí veřejného osvětlení, které byly provedeny dle norem
a ty, které podstatným způsobem zhoršily kvalitu veřejného osvětlení. Vyhodnocením dopravní nehodovosti bylo
prokázáno, že v lokalitách, kde došlo k výraznému zhoršení úrovně hladiny osvětlení, došlo celkově k nárůstu
dopravních nehod. Naproti tomu v lokalitách, kde došlo k výraznému zlepšení úrovně hladiny osvětlení, došlo
celkově ke snížení dopravních nehod.

Vliv kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost
Druhá analýza se věnuje detailní analýze dopravní nehodovosti na úsecích, kde rekonstrukce veřejného
osvětlení zlepšila výslednou hladinu osvětlení komunikace (jednalo se o správně provedenou rekonstrukci,
respektující normy). Bylo vybráno 16, převážně hlavních komunikací, průjezdů městy či čtvrtěmi.
Na vyhodnocovaných úsecích došlo v nočních hodinách za celé vyhodnocované období (před i po
rekonstrukci veřejného osvětlení) celkem ke 180 dopravním nehodám. V období před rekonstrukcí VO došlo na
všech vyhodnocovaných úsecích v nočních hodinách ke 172 dopravním nehodám. Po provedení rekonstrukce
VO s kladným vlivem na kvalitu osvětlení - hladinu a rovnoměrnost osvětlení – došlo v nočních hodinách k 8
dopravním nehodám. Na 11-ti z 16-ti úseků po provedení rekonstrukce nedošlo k žádné dopravní nehodě.
Pokud tedy vyhodnotíme všechny úseky komunikací, kde došlo po rekonstrukci veřejného osvětlení ke
zlepšení kvality osvětlení - hladiny a rovnoměrnosti osvětlení – došlo vždy k celkovému snížení dopravní
nehodovosti. V období před rekonstrukcemi došlo v 36 případech ze 172 nehod k následkům
na zdraví – došlo ke 2 úmrtím, 4 těžkým a 30 lehkým zraněním. V různých obdobích po rekonstrukcích VO, došlo
pouze ke 4 lehkým zraněním.
Nejčastější dopravní nehodou před rekonstrukcí VO z pohledu specifického místa je nehoda v blízkosti
přechodu pro chodce (19) a na přechodu pro chodce (12). Po rekonstrukcích VO došlo ke 2 dopravním nehodám
v blízkosti přechodů, což značí snížení dopravních nehod o 53%. Ještě zajímavějším se jeví 100% snížení
nehodovosti přímo na přechodech! Za zásadní zjištění považujeme 100% pokles nehod s usmrcením a
nehod s těžkým zraněním. U nehod s lehkým zraněním pak došlo ke snížení následků dopravních nehod z
celkového počtu 30 na 4 lehká zranění! Důležitými položkou ve výsledcích jsou také 100% snížení dopravní
nehodovosti při střetu s chodcem.
S ohledem na velikost vzorku, typ komunikací a počet nehod je možné konstatovat, že vliv zlepšení
kvality osvětlení na sledovaných komunikacích byl prokazatelný a opravdu zásadní.
Zajímavé by mohlo v tomto kontextu být porovnání provedených investic a přímého ekonomického
dopadu, kterého bylo zlepšením dopravní situace dosaženo. Pro vyhodnocení celospolečenských ztrát byly
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použity výsledky zpracované za rok 2012, které zpracovalo Centrum dopravního výzkumu (1). Výše jednotkových
nákladů dle závažnosti dopravní nehody jsou následující:
• 1 usmrcená osoba 19 022 000,- Kč,
• 1 těžce zraněná osoba 5 001 000,- Kč,
• 1 lehce zraněná osoba 433 000,- Kč,
Zvýšením kvality veřejného osvětlení se na zkoumaných úsecích komunikací v nočních hodinách
snížily celospolečenské ztráty o 65 mil.Kč (pozn.: při přepočtu na stejnou časovou základnu)

Vliv bílého světla veřejného osvětlení na dopravní nehodovost
Na rozdíl od předešlých analýz, které se zabývaly změnou počtu dopravních nehod při změně kvality
veřejného osvětlení ve vztahu k ČSN EN 13 201, se třetí analýza snaží prověřit vliv bílé barvy světla při
dodržení stejné hladiny osvětlení – tedy v obou případech za podmínek stanovených ČSN EN 13 201
Na vyhodnocovaných úsecích došlo v nočních hodinách za celé vyhodnocované období (před i po
výměně světelných zdrojů) celkem ke 317 dopravním nehodám.
V období před výměnou světelných zdrojů došlo na všech vyhodnocovaných úsecích v nočních
hodinách ke 272 dopravním nehodám. Po výměně světelného zdroje za zdroj s bílým světlem došlo v nočních
hodinách k 45 dopravním nehodám. Pokud vyhodnotíme všechny úseky komunikací, došlo ve sledovaném
období k celkovému snížení dopravní nehodovosti o 52 %.
Nejčastější dopravní nehodou před výměnou světelných zdrojů z pohledu specifického místa je nehoda
v blízkosti přechodu pro chodce (67) a na přechodu pro chodce (25). Po výměně světelných zdrojů došlo k 6
dopravním nehodám v blízkosti přechodů, což značí snížení dopravních nehod o 78%, 5 dopravním nehodám na
přechodu pro chodce (snížení o 52%). Zároveň je nutné připomenout, že těchto výsledků bylo dosaženo
osvětlením celého dopravního prostoru bílým světlem, nikoli pouze osvětlením chodců na přechodech.
U nehod s těžkým zraněním došlo ke snížení následků dopravních nehod z celkového počtu 8 na 1
zranění, u nehod s lehkým zraněním pak z celkového počtu 30 na 10 následků dopravních nehod!
S ohledem na velikost vzorku, typ komunikací a počet nehod je možné konstatovat, že vliv instalace
světelných zdrojů s bílým světlem na sledovaných komunikacích byl prokazatelný.
S použitím již citovaného zdroje (1) se použitím světelných zdrojů s bílou barvou světla na
zkoumaných úsecích komunikací v nočních hodinách snížily celospolečenské ztráty o 24 mil.Kč (pozn.:
při přepočtu na stejnou časovou základnu)

Závěr
Dnes, v době třetího tisíciletí, v době technologického rozmachu, se v případě takto řešených úspor na
úkor osvětlenosti pozemních komunikací a veřejných prostranství, vracíme o několik století zpět. Namísto toho,
abychom se snažili v maximální možné míře využívat možností, které nám současné technologie v rámci
zvyšování bezpečnosti silničního provozu poskytují, vydáváme se zcela opačným směrem. Vždyť i nové
technologie dokáží výrazně snížit náklady na provoz, a ačkoliv jsou pořizovací náklady často vyšší a úspora se
tak projeví až po určité době, vynaložit takové náklady se vždy vyplatí.
Kvalitní
osvětlení
poskytuje
prevenci
vážných
či
dokonce
smrtelných
nehod
a výrazně snižuje míru úrazů chodců. Pomáhá lidem cítit se v noci na ulicích bezpečně, protože mohou
jednodušeji rozlišovat předměty, barvy, tvary a jiné detaily. Důležitým faktem eliminujícím nepříjemné pocity
úzkosti je snazší rozpoznávání tváří i na větší vzdálenosti a pocit bezpečí tak má nevyčíslitelnou hodnotu.
Vidět a být viděn je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích a za snížené viditelnosti platí dvojnásob.
Chodci přitom patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu. Na základě těchto skutečností policie ve
spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR připravila novelu zákona, která by měla nově zavést povinnost pro
chodce, pohybující se v noci nebo za snížené viditelnosti po krajnici vozovky v místě, kde není veřejné osvětlení
nebo je-li vypnuté, použít reflexní prvky umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky silničního provozu.
Smyslem tohoto návrhu není jen zavedení další povinnosti pro účastníky silničního provozu, ale zejména
vytvoření většího tlaku na uvědomování si vlastní bezpečnosti s cílem zviditelnění se v silničním provozu.
Přestože následky dopravních nehod mají v posledních letech klesající trend, neznamená to, že bychom
se měli přestat snažit zlepšovat bezpečnost dopravního prostoru. Veřejné osvětlení je jedna ze součástí, která
tento prostor pomáhá činit bezpečnějším. Statistika dopravních nehod za rok 2013 ukazuje, že k 60% dopravních
nehod, při kterých byli usmrceni chodci, došlo v noci. Z celkového počtu 134 usmrcených chodců, kteří zemřeli při
dopravních nehodách, tedy připadá 80 usmrcených chodců na noční nehody. Vezmeme-li v úvahu i tu
skutečnost, že hustota pěšího provozu je v noci minimální, jedná se o velmi alarmující číslo. Proto je nutné této
problematice věnovat pozornost i nadále a usilovat o zachování rovnováhy mezi intenzitou veřejného
osvětlení, bezpečností dopravy a pocitem bezpečnosti chodců.
Literatura:
(1) Výše ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích v roce 2012 (autoři: Ing. Alena Daňková,
Ing. Ondřej Valach, RNDr. Jan Tecl, Ing. Ondřej Gogolín)
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Veřejné osvětlení v Alžíru.
Ing. Hynek Bartík, SRVO
Na minulých setkáních nás naši členové seznamovali se svými poznatky z cest. Dnes je cestování tak
běžné, že to již není žádné novum. Ale přesto jsou země a města, kam se našinec hned tak nedostane.
O Alžíru, ostatně jako o většině severoafrických zemí, má běžný středoevropan představu velbloudů,
nomádů, nanejvýš mořského pobřeží a zbytky antických památek.
Ovšem i tato největší severoafrická republika s 34 mil obyvatel má své významné městské aglomerace,
které jsou opatřeny veřejným osvětlením. Vždyť slunce zde vychází později a zapadá dříve než ve střední
Evropě.
Podívejme se na veřejné osvětlení 2. největšího město Alžírska ORAN.
2
Město má 800 000 obyvatel, rozlohu 150 km . Ve městě je instalováno celkem cca 30 000 svítidel, z
toho 25 000 starších 30 let. Celková spotřeba el. energie je 1,3 GWh / měsíc => 15 600 MWh / rok při době
svícení 8 hod/den. Použité světelné zdroje, a to i na vedlejších komunikacích, jsou Halogenid 250W / Sodík 250W
/ Rtuť 125 a 250W, tedy podstatně vyšší příkony, než jsme z Evropy zvyklí. (O výšce a rozteči stožárů informace
chybí).
Výměna výbojek se provádí v průměru 1x za 8 měsíců (!!!!), vedení je na většině území města vzdušné
(výjimka-rekonstruované hlavní komunikace a promenády, převážně s LED svítidly).
Celkový dojem z rekonstruovaných bulvárů a promenád, osazených převážně LED svítidly, je velkolepý,
byť na naše poměry je zde poněkud přesvětleno, (obr. 3,4), v ostatních částech města tristní a to nejen stav
svítidel, vzdušného vedení, ale i rozvodnic, které jsou podle našich měřítek v katastrofálním stavu. (Obr. 1,2)
Tab. 1 Přehled příkonů v soustavě VO v Oranu
Sv. zdroj

Počet svítidel

Prům. příkon (W/ks)

Inst. příkon (kW)

Rekonstruované hl. komunikace

SHC,LED

5000

280

1400

Nerekonstruované hl. komunikace

Hg, SHC

8750

205

1800

Vedlejší komunikace

Hg

16250

130

2100

Jak je z tabulky patrno, úspory elektrické energie i v rekonstruovaných soustavách nejsou v tomto městě
prioritou.

Obr. 1 Vzdušné vedení rozvodů nejen VO

Obr. 4. Nazývají to „rozvaděč“

Obr. 3 Rekonstruovaná hlavní komunikace

Obr. 4 Rekonstruovaná promenáda, oboje LED
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Obr 5 LED zdroje

Obr 6 Továrny vedle centra

Redakčně zpracováno podle PP prezentace autora

Festival světla SIGNAL, Praha.
Ing. Jana Kotková, FCC Public, Ing. Hynek Bartík, SRVO
V říjnu roku 2013 se v Praze odehrál první velký středoevropský svátek světla, festival Signal. Do
pražských ulic se vypravilo podle údajů pořadatelů 250 tisíc lidí, aby zhlédli více než 30 světelných instalací ve
veřejném prostoru města. Podle ohlasu návštěvníků měl první ročník větší divácký úspěch, než festival roku
2014. Tyto akce se podle představ pořadatelů mají opakovat v Praze každoročně.
Z PP prezentace, promítané v Březnici, přetiskujeme několik obrázků z ročníku 2013.

Světelná instalace Staroměstské náměstí

Interaktivní oblak

Motýlí kukla nad Čertovkou

Videomaping Michnův palác
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Videomaping u muzea na Kampě

Instalace na Kafkově náměstí

Instalace na budově Nové scény

Na Kampě

Bdělé oko na Karlově mostě

Banka na Příkopech

Redakčně zpracováno podle PP prezentace autorů
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