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Poslání Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení. 
Veřejné osvětlení je významnou veřejnou službou, jejíž provoz je zajišťován z rozpočtů měst a obcí. Hlavním 

úkolem veřejného osvětlení je: 
- podstatné zlepšení bezpečnosti silničního provozu zvláště v městech a obcích, a to nejen provozu 

motorových vozidel a povrchové veřejné dopravy, ale zvláště chodců, pohybujících se po komunikacích, 
- ochrana osob a majetku před všemi vlivy kriminality, 
- dotváření vzhledu měst a obcí vhodným architektonickým řešením veřejného osvětlení v závislosti na stávající 

historické a architektonické situaci dané lokality, 
- vhodným venkovním osvětlením historických či jinak zajímavých objektů vyzdvihnout jejich jedinečný vzhled   

v setmělé krajině. 
Jak je z tohoto krátkého výčtu vidět, kvalitní návrh, realizace, provoz a údržba veřejného osvětlení není práce 

jednoduchá a pro zajištění je třeba mít znalosti z různých oborů.  
Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení sdružuje ve svých řadách jak zástupce největších provozovatelů      

a správců veřejného osvětlení, zástupce firem zabývajících se návrhem a výstavbou veřejného osvětlení a v neposlední 
řadě i zástupce dodavatelských firem. Toto jedinečné seskupení odborníků pomáhá řešit složité situace v oblasti 
návrhu, výstavby, provozu a údržby veřejného osvětlení, ale i správy a legislativy týkající se tohoto oboru. 

Členové Společnosti mají možnost se 2x ročně setkat na pravidelných Technických seminářích, kde si mohou 
vyslechnout zajímavé přednášky z oboru a vyměnit si vzájemně své zkušenosti z oblasti své působnosti. Další 
možností, jak získat informace z oboru je Zpravodaj SRVO, který vychází zpravidla 4x ročně a obsahuje vedle 
přednášek a referátů z Technických seminářů další zajímavé statě a postřehy, výklady norem, novinky z oboru, 
odpovědi na otázky, ale i vnitřní záležitosti Společnosti. 

Další z neméně důležitých činností Společnosti je její vliv na tvorbu zákonů, ve kterých se jedná o veřejné 
osvětlení. V poslední době to byl zákon o ovzduší, kde je obsažena pasáž o světelném znečištění, což přímo souvisí     
s veřejným osvětlením.  

Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení při své práci využívá nejnovějších poznatků z oboru, které čerpá 
jednak z platných norem a předpisů, doporučení CIE i z praktických zkušeností  ze zahraničí. Pochopitelně využívá 
zkušeností z regionů naší republiky, a to prostřednictvím svých členů – provozovatelů a správců veřejného osvětlení     
z největších měst ČR. 

Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení není uzavřena sama do sebe, snaží se pomoci i těm, kteří nejsou 
členy Společnosti.  

 
 

O vzniku a historii Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení. 
 
Odkdy vlastně začít psát historii Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení? 
Společnost v dnešní podobě vznikla transformací, a je tedy přímým pokračovatelem, tématické skupiny č.12 

CIE/ČSVTS Veřejné osvětlení, které v tehdejším Československu úspěšně a nepřetržitě působila již od roku 1961.  
Impulsem k vlastnímu vzniku SRVO bylo ukončení činnosti zmíněné tematické skupiny a snaha jejich členů     

o kontinuitu činnosti v této oblasti. Za datum vzniku je tedy možno považovat 11. duben 1991, kdy byla společnost 
zaregistrována na MV ČR podle § 10 Zákona č.83/90 Sb., o sdružování občanů. Vrcholným orgánem Společnosti jsou 
valné hromady členů, na nichž probíhají volby volených orgánů. 

První ustavující valná hromada se uskutečnila v souvislosti se seminářem Veřejné osvětlení měst a obcí           
v  Plzni 24.4.1991.  

K 31.12.1991 měla Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení 32 členů. 
Od roku 1992 vydává Společnost svůj informační bulletin, Zpravodaj SRVO.  
Od roku 1994 se konají pravidelná setkání SRVO vždy na jaře a na podzim.  Pro Technické semináře se vžil téměř 
familiérní název „Setkání přátel veřejného osvětlení“. Vždyť i toto označení naznačuje atmosféru při setkání panující. 

V předsednictvu Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení od jejích počátků do současné doby pracovala       
a pracuje řada odborníků z oboru, kteří se podílejí dobrovolně v rámci svých sil a možností na tom, že Společnost 
pracuje. Stala se širokou platformou pro výměnu názorů, navázání kontaktů a možná přinesla některým z nás nové 
podněty a impulsy pro jejich práci. 

  
Členská základna Společnosti se v průběhu let obměňovala. Někteří ztratili zájem o spolupráci, jiní se věnují 

jiným oborům činnosti, další členové přistoupili. V současné době má společnost 145 členů z České republiky                
a ze Slovenska. 

Už jsme se zmínili, že jedním z  nosných momentů činnosti Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení jsou 
pravidelná setkávání jejích členů. Jejich podoba až do současné podoby pravidelných jarních a podzimních setkání 
postupně krystalizovala. Zprvu se setkání uskutečňovala zpravidla v rámci akcí pořádaných jinými organizacemi, anebo 
byla v rámci konferencí a seminářů.  Od roku 1995 se pořádání těchto pravidelných sešlostí ujímaly jednotlivé subjekty. 
Zpravidla subjekty, zabývající se správou či údržbou veřejného osvětlení v daných místech, a dobří lidé, kteří se uvolili 
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k ne vždy malé práci s organizací akce. Všem těmto chceme poděkovat a připomenout všem, že na těchto lidech leží 
zdar a podoba našich setkání. A nemůžeme zapomenout ani na sponzory našich setkání. 

Nemalý přínos těchto setkávání na různých místech republiky, ale i na Slovensku, vidíme nejen v možnosti 
poznat výsledky činnosti zpravidla hostitelské organizace přímo na místě, ale na našich setkáních stále častěji přijímají 
pozvání zástupci obecních či městských zastupitelstev a na průběhu jednání se mohou přesvědčit, že problematiku 
veřejného osvětlení z hlediska měst a obcí nelze vnímat jako okrajovou záležitost. 

 
Pro informaci, čím se zabýváme, o čem se radíme a jak si vyměňujeme zkušenosti, je možné shlédnout rejstřík 

uveřejněných článků ve zpravodaji SRVO na našich stranách www.srvo.cz , abychom objasnili šíři problematiky, kterou 
se společnost zabývá.  
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1.základy světelné techniky 
1.1.1.-Zrakový systém , zrakové mechanizmy. 

Viditelné světlo je zpracováno zrakovým orgánem ve zrakový vjem. Proces vnímání je velice složitý jev,             
při kterém fyziologické a také psychofyzikální vlivy mají větší vliv než jevy čistě optické. Zrakový orgán je 
definován jako soubor složený z oka, optických nervových drah, podkorových zrakových center a části mozkové 
kůry, jenž mění světelný podnět (záření) v komplex nervových podráždění vytvářejících zrakový vjem. 
 
Oko je smyslový orgán obsahující optický aparát a přijímací systém - sítnici, sloužící k vytvoření převráceného, 
souměrného a neskutečného obrazu. Sítnice je tvořena systémem fotoreceptorů (čípky, tyčinky) a dále velmi 
složitým systémem neuronů (nervových buněk) a nervových (reléových) spojů, které dopadající obraz registrují, 
provádějí jeho selekci. Užitečnou část informace o obrazu zpřesní a transformují do přenosového systému 
nervových vláken formou nervových podráždění. Nervová vlákna z celé sítnice se sjednocují ve zrakovém nervu, 
který vyúsťuje v konečné fázi ve zrakovém mozkovém centru. Centrum nejen pasivně přijímá informace, nýbrž 
také systémem zpětných vazeb řídí funkci, jak optického aparátu oka, tak i sítnice, aby přijímaná informace byla 
co nejpřesnější a zároveň, aby byla oproštěna v co největší míře od rušivých vlivů působících na vstup zrakového 
ústrojí.  
 
Vidění, neboli zrakové vnímání, je proces poznávání okolního prostředí. Jedná se o proces příjmu zrakové 
informace, rozlišení rozdílu (kontrastu) jasů,  barev a tvarů, a na základě tohoto identifikace a analýza. To je 
poznávání předmětů a vztahů mezi nimi a nakonec zařazení do našeho vědomí, buď k okamžitému použití       
pro danou činnost, nebo k uložení do paměti. Cílem vidění je tedy poznávání. 
 
Mezi základní zrakové mechanizmy patří akomodace a adaptace.  
 
Akomodace je samovolné přizpůsobení se oka vzdálenosti pozorovaného předmětu. Oko dosahuje akomodací 
zaostření obrazu na sítnici. Akomodace je aktivní proces dosahovaný nervovou činností, při které se mění 
zakřivení čočky oka. Nejbližší bod, který může plně akomodované oko vidět ostře, se nazývá blízký bod. Tento 
bod se s přibývajícím věkem vzdaluje a to od 10 cm u dětí do 50 cm u padesátileté osoby. 
 
Adaptace je přizpůsobení se oka různým hladinám osvětlenosti. Oko je schopno vnímat při osvětlenostech        
od hodnot 0,25 lx až do 105 lx. Adaptace je dvojí. Adaptace na tmu trvá až 40 minut. Adaptace na světlo trvá 5 až 
7 minut. Optický systém oka je charakterizován ostrostí zobrazení v úrovni sítnice.  
 
Mezi nejznámější vady oka patří krátkozrakost, která se kompenzuje rozptylnými čočkami a dalekozrakost, která 
se kompenzuje spojnými čočkami. Pokles akomodační schopnosti věkem se nazývá stařecké vidění. Část 
prostoru, kterou může pozorovatel postřehnout upřeným pohledem bez pohybu oka a hlavy se nazývá zorné 
pole. 
 
Pro posouzení zrakové obtížnosti prováděné práce je důležitý útvar tzv. kritický detail, který si oko umísťuje      
do centra zorného pole. Kritickým detailem je např. u žáka písmeno v sešitě, u hodináře kolečko nebo šroubek    
v hodinkách atd. Pro přímé rozlišení kritického detailu je rozhodující jeho bezprostřední okolí. Kritický detail          
s bezprostředním okolím tvoří pozorovaný předmět. Okolí navazující na bezprostřední okolí se nazývá pozadí. 
Zbývající část zorného pole, která se na rozlišení kritického detailu podílí nepřímo se nazývá vzdálené pozadí. 
Rozlišení předmětů je založeno na schopnosti zrakového orgánu rozeznat rozdíly jasů rozlišovaných detailů, 
které musí být dostatečné. Kontrast jasů K je definován na základě znalostí jasu rozlišovaného detailu La a jasu 
pozadí Lb dle vztahu: 

 
Nejmenší rozlišitelný rozdíl jasů se nazývá práh rozlišitelnosti jasu. 
Zrakový orgán není stejně citlivý na záření různých vlnových délek. Největší citlivost oka při dobrém osvětlení je 
na vlnové délce okolo 5,55.10-7 m. Spektrální citlivost zraku normálního fotometrického pozorovatele je dána 
křivkou spektrální citlivosti, která je normovaná. Při nočním vidění dochází k posunu křivky z maxima 5,55.10-7 m 
na hodnotu 5,07.10-7 m. 
 



Jak projektovat veřejné osvětlení z pohledu společnosti SRVO 

Vydala:Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení pro potřeby projektantů v roce 2005 

5

Barevné vidění je schopnost rozlišovat pestré barvy, to znamená barvy mající barevný tón. Barevné vidění 
usnadňuje identifikaci barevných předmětů v prostoru a rozšiřuje naše identifikační možnosti. Barevné vidění      
se vysvětluje tzv. třísložkovou teorií. To znamená, že v sítnici oka jsou tři různé typy fotoreceptorů, z nichž každý 
je jinak citlivý na různé vlnové délky. Jeden je citlivý na červenou, druhý na zelenou a třetí na modrou barvu. 
Všechny ostatní barvy vnímá tím, že dochází k aditivnímu mísení těchto tří základních barev v různých poměrech. 
 
Vyskytují-li se v zorném poli oka příliš velké jasy nebo jejich rozdíly nebo vzniknou-li časové kontrasty jasů, které 
výrazně překračují meze adaptability zraku, vzniká oslnění. Oslnění ruší zrakovou pohodu, zhoršuje                  
až znemožňuje vidění.  
 
Podle příčiny se rozlišuje jednak oslnění přímé, způsobené nadměrným jasem svítících částí svítidel              
nebo hlavních světelně činných povrchů prostoru (např. stropu a stěn při nepřímém osvětlení), jednak oslnění 
odrazem, způsobené odrazy svítících ploch na lesklých částech pozorovaných předmětů a jejich bezprostředního 
okolí. Při náhlé změně adaptačního jasu (např. při náhlém přechodu z tmavšího do světlejšího prostředí), kterému 
se zrakový systém nestačí dostatečně rychle přizpůsobit, dochází k oslnění přechodovému. Zvláštním případem 
je oslnění závojové, které vzniká, je-li před pozorovaným pozadím prostředí s vyšším jasem, např. při pozorování 
přes osvětlenou záclonu, při mlze před světlomety, zrcadlení ve skle a podobně.  
 
Z hlediska světelné techniky je nejdůležitější oslnění kontrastem (relativní oslnění), způsobené tím, že se             
v zorném poli vyskytnou jasy ( např. vlivem primárních či sekundárních zdrojů) příliš vysoké v porovnání s jasem, 
na který je zrak adaptován. Podle psychofyziologických následků se oslnění kontrastem člení na: 

 
Dynamický režim oka souvisí se dvěma mechanismy zrakového orgánu. Jsou to rychlost vnímání a setrvačnost 
zrakového vjemu.  
 
Rychlost vnímání je dána převrácenou hodnotou doby od vzniku světelného podnětu v zorném poli do jeho 
uvědomění. Tato doba je především funkcí jasu. Při jasu předmětu v zorném poli 0,l5 cd.m-2 je to l s, při jasu 1 
cd.m-2 je to asi 0,5 s a zmenšuje se při zvyšování jasu až do 300 cd.m-2. Toto zjištění je důležité všude tam, kde 
je třeba rychle reagovat. Rychlost vnímání ovlivňuje také zraková pozornost, kontrast jasů, mění se s fyzickým     
a duševním stavem atd.  
 
Setrvačnost zrakového vjemu je schopnost adaptačních mechanizmů udržet zrakový vjem ještě určitou dobu 
potom, co světelný podnět skončil. Uvádí se, že např. blesk, který trvá několik µs vyvolá vjem, trvající asi 0,3 s. 
Mění-li se intenzita světelných podnětů s frekvencí větší než je tzv. frekvence splývání, je zrakový vjem stejný 
jako při nepřerušovaném světelném podnětu s intenzitou rovnou aritmetickému průměru intenzit přerušovaných 
podnětů.  
 
Je-li frekvence světelných podnětů nižší než frekvence splývání, může míhající světlo vyvolat nepříjemný pocit, 
čímž je narušen zrakový vjem. Bylo zjištěno, že rušivost je ovlivněna hlavně amplitudou, tvarem a frekvencí 
světelných podnětů. Nejvíce ruší frekvence mezi 8 –12 Hz. Největší míhání světla v závislosti na kolísání napětí 
vyvolávají žárovky, následují vysokotlaké výbojky, nejméně míhají zářivky. 

 

1.1.2.-Základní světelně technické pojmy a veličiny 
Přehled pojmů a veličin 

• Světelný tok [Φ] = lm (lumen) 
Světelný tok udává, kolik světla celkem vyzáří zdroj do všech směrů. Jde o světelný výkon, 
který je posuzován z hlediska lidského oka. 

• Svítivost [I] = cd ( kandela) 
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Veličina udává, kolik světelného toku Φ vyzáří světelný zdroj nebo svítidlo do prostorového úhlu Ω v určitém 
směru. 

 
 

• Prostorový úhel [Ω] = sr (steradián) 
Prostorový úhel je úhel při vrcholu kužele. Jeho velikost je definována jako poměr kulové plochy A, kterou 
vyřezává úhel Ω v kulové ploše o poloměru r a druhé mocniny tohoto poloměru (Ω = A2 / r). Prostorový úhel má 
hodnotu 1 steradián, když vyřízne z kulové plochy koule o poloměru 1 m plochu 1 m2. 

 
• Osvětlenost (intenzita osvětlení) [E] = lx (lux) 

Veličina udává, jak je určitá plocha osvětlována, t.j. kolik lm světelného toku dopadá na 1 m2. 
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• Světlení [H] = lm.m-2 (lumen na metr čtvereční) 
Tato veličina stanovuje velikost světelného toku vycházejícího z plochy. 
 

• Jas [L] = cd.m-2 (kandela na metr čtvereční) 
Jas je měřítkem pro vjem světlosti svítícího nebo osvětlovaného povrchu. 

 
• Měrný světelný výkon [η] = lm.W-1 (lumen na watt) 

Udává, s jakou účinností je ve zdroji světla elektřina přeměňována na světlo, t.j. kolik lm světelného toku se získá 
z 1 W elektrického příkonu. 
 

• Teplota chromatičnosti [Tc] = K (kelvin) 
Teplotou chromatičnosti zdroje je označována ekvivalentní teplota tzv. černého zářiče (Planckova), při které je 
spektrální složení záření těchto dvou zdrojů blízké. Zvýší-li se teplota absolutně černého tělesa, zvýší se podíl 
modré části spektra a sníží se červený podíl. Žárovka s teple bílým světlem má např. teplotu chromatičnosti 2700 
K, zářivka se světlem podobným dennímu má teplotu chromatičnosti 6000 K. Spektrum žárovek a halogenových 
žárovek je velmi blízké černému zářiči, takže je zřejmá souvislost mezi spektrem a teplotou chromatičnosti. 
 

• Index barevného podání [Ra] = - (bezrozměrná veličina) 
Každý světelný zdroj by měl podávat svým světelným tokem barvy okolí věrohodně, jak je 
známe u přirozeného světla nebo od světla žárovek. 
Měřítkem pro tuto vlastnost se stává všeobecný index barevného podání Ra daný rozsahem 100 ÷ 0. 
 

• Barva světla 
V barvě světla můžeme rozlišovat tři důležité skupiny: 
- teple bílá < 3300 K 
- neutrální bílá 3300 ÷ 5000 K 
- denní bílá > 5000 K 
Při stejné barvě světla mohou mít světelné zdroje různé vlastnosti v podání barev. 
 

• Provozní účinnost svítidel 
Je důležité kritérium pro hodnocení svítidla. Udává poměr světelného toku vycházejícího                            
ze svítidla ke světelnému toku zdroje, kterým je svítidlo osazeno. (Pozor na použití svítidla pro jiný zdroj, než        
pro který bylo určeno, může dojít ke snížení účinnosti.) 
 

• Činitel využití 
Je důležitý pro hodnocení celkové účinnosti osvětlovací soustavy. V případě venkovního osvětlení je ho možno 
definovat jako poměr užitečného světelného toku, (který dopadá na plochu, kterou chceme osvětlovat) k toku 
světelných zdrojů. Činitel využití v tomto pojetí  zahrnuje, jak provozní účinnost svítidel, tak směrování světelného 
toku soustavy do užitečného směru. 
 

• Oslnění 
Vyskytují-li se v zorném poli oka příliš velké jasy nebo jejich rozdíly, popřípadě vzniknou-li velké prostorové         
či časové kontrasty jasů, které významně překračují meze adaptability zraku, vzniká oslnění. Oslnění je tedy 
nepříznivý stav zraku, k němuž dochází, je-li sítnice nebo její část vystavena jasu vyššímu, než na jaký je oko 
adaptováno. Oslnění je tím větší, čím větší je jas oslňujícího zdroje ve srovnání s jasem adaptačním, čím větší je 
prostorový úhel, pod kterým je z daného místa oslňující zdroj vidět. Dále záleží na poloze oslňujícího zdroje 
vzhledem k ose pohledu pozorovatele. Oslnění hodnotíme indexem oslnění, eventuelně činitelem oslnění. 
 

• Život světelného zdroje 
Život světelného zdroje je doba funkce zdroje do okamžiku, kdy přestal splňovat stanovené požadavky. Obvykle 
se vyjadřuje v hodinách. V průběhu činnosti probíhají ve světelném zdroji různé procesy, které způsobují 
postupné změny jeho parametrů, a určují tak možnosti jeho funkce. V této souvislosti se používá pojem užitečný 
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a fyzický život. Ukazatelem je křivka úmrtnosti, která udává, kolik zdrojů z daného souboru svítí v časovém 
průběhu až do 50% výpadků. 
 
Užitečný život je doba funkce zdroje, během níž si jeho parametry zachovávají hodnoty ležící v určitých 
stanovených mezích. Např. u zářivek je užitečný život definován jako doba, během níž neklesne jejich světelný 
tok pod 70% počáteční hodnoty. 
Fyzický život je celková doba svícení do okamžiku úplné ztráty provozuschopnosti (např. u žárovek do přerušení 
vlákna, u výbojek do ztráty schopnosti zapálit výboj). 
 
1.1.3 Základní výpočetní vztahy a pojmy 

• Měrný (světelný) výkon 
 

  
Φ…světelný tok 
P…elektrický příkon 
U zdrojů bez předřadníků, to znamená žárovek, je výkon zdroje totožný s příkonem svítidla. U zdrojů 
s předřadníkem, jako jsou zářivky anebo výbojky, je nutno k příkonu světelného zdroje přičíst příkon předřadníku. 
Např. jednotrubicové svítidlo s zářivkou 36 W bude mít při klasickém předřadníku příkon asi o 5 W vyšší, to je 41 
W. Navýšení příkonu pokrývá ztráty v předřadníku (tlumivce). 
 

• Svítivost 

 
Ω…prostorový úhel 

• Osvětlenost (intenzita osvětlení) 

 
A…osvětlená plocha 

• Jas 

 
SP…viděná svítící plocha 

• Světlení 

 
ΦV…světelný tok vyzářený svítidlem 
AV…plocha, ze které světelný tok vyzařuje 

• Celková rovnoměrnost osvětlenosti (jasů) 

 
• Podélná rovnoměrnost jasů 

   
Emin…minimální osvětlenost v poli kontrolních bodů 
EP…průměrná osvětlenost v poli kontrolních bodů 
Lmin… minimální jas v poli kontrolních bodů 
LP… průměrný jas v poli kontrolních bodů 
Lmax… maximální jas v poli kontrolních bodů 
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Prostorové rozložení svítivosti 
Ve světelné technice potřebujeme znát při výpočtech osvětlení svítivosti v různých směrech. Prostorové rozložení 
svítivosti určujeme pomocí fotometrických ploch svítivosti. 

 
Fotometrická plocha svítivosti je plocha, která vznikne tak, že se zjistí hodnoty svítivosti zdroje světla ve všech 
směrech prostoru a nanesou se prostorově od bodu zdroje jako radiusvektory. Spojením všech koncových bodů 
těchto radiusvektorů dostaneme zmíněnou fotometrickou plochu svítivosti. Při výpočtech obvykle postačuje znát 
jen některé řezy touto plochou, a to rovinami procházejícími bodovým zdrojem. V rovinách řezů se takto dostanou 
čáry (křivky) svítivosti v polárních souřadnicích např. viz obr. 2.6. Počátek diagramu svítivosti se umísťuje do tzv. 
světelného středu zdroje či svítidla (můžeme si jej představit jako bod, do něhož je soustředěn uvažovaný zdroj). 
Základní či vztažný směr diagramu svítivosti, od něhož se měří úhly, se obvykle umísťuje do normály k hlavní 
vyzařovací ploše zdroje či svítidla. Jednotlivé čáry svítivosti se získávají měřením na speciálních zařízeních 
(goniofotometrech) a výrobci svítidel, popř. zdrojů, je uvádějí v dokumentaci. 
 
Čáry svítivosti se obvykle udávají v určitých polorovinách vybraných z některých ze tří typů svazků rovnoběžných 
rovin, jejichž průsečnice (osa svazku) prochází světelným středem svítidla, popř. zdroje. Na obr. 2.7, 2.8, 2.9 jsou 
znázorněny soustavy fotometrických polorovin A-α, B-β, C-γ doporučených Mezinárodní komisí pro osvětlování 
CIE. Nejčastěji se používá svazek polorovin C-γ, jehož osa je kolmá k hlavní vyzařovací ploše svítidla či zdroje.   
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V některých případech je však výhodnější využít čáry svítivosti v polorovinách ze svazku rovin, jehož osa je 
totožná s podélnou (A-α), popřípadě s příčnou (B-β) osou svítidla. 
 
Aby čáry svítivosti svítidel udávané v katalozích byly nezávislé na skutečném světelném toku použitých zdrojů 
svítidel, přepočítávají se diagramy svítivosti na světelný tok 1000 lm. Skutečná svítivost Iγ svítidla se zdrojem, 
jehož tok je Φz, se určí vynásobením svítivosti Iγ´ přečtené z diagramu svítivosti pro 1000 lm poměrem Φz / 1000. 
 
Prostorové rozložení svítivosti by bylo možné znázornit také popsáním bodů na povrchu jednotkové koule 
hodnotami svítivosti odpovídajícími směru spojnice světelného středu s daným bodem na povrchu koule (střed 
koule je ve světelném středu uvažovaného zdroje).Poloha jednotlivých bodů na povrchu koule, a tím i uvažovaný 
směr v prostoru, se určuje v síti rovnoběžek a poledníků. Spojením bodů stejných hodnot svítivosti na povrchu 
koule vzniknou čáry nazývané izokandely. Nakreslením sítě izokandel se získá izokandelový diagram. Praktická 
realizace prostorové souřadnicové soustavy je však obtížná. Výhodnější je využít některého ze způsobů 
zobrazení povrchu koule, popř. polokoule v rovině. 
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Osvětlenost (intenzita osvětlení) bodového zdroje 
Osvětlenost bodového zdroje (žárovky nebo výbojky) lze vypočítat pomocí čtvercového a kosinového zákona viz. 
obr. 2.10 dle následujícího vztahu: 

 
Osvětlenost lze považovat při navrhování osvětlovacích soustav za nejdůležitější veličinu, protože počet luxů      
pro jednotlivé pracovní činnosti a prostory je předepsán v normách a pro projektanty jsou tyto hladiny osvětlenosti 
závazné. 
 
Pro výpočet horizontální osvětlenosti v kontrolním místě P viz. obr. 2.11 platí vztah: 
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1.1.4 - Světelně technické vlastnosti hmot 
Světelný tok Φ, který dopadá na povrch nějakého tělesa se od tohoto povrchu částečně odrazí Φρ, částečně 
projde Φτ a část tohoto toku je tělesem pohlcena Φα. Činitelé odrazu ρ, propustnosti τ a pohlcení α jsou dány 
vztahy: 

 
 

• Barevné vlastnosti zdrojů a předmětů 
Světlo vybuzuje nejen zrakový vjem, ale také barevný počitek. Barevné vlastnosti primárních zdrojů se označují 
názvem chromatičnost, barevné vlastnosti sekundárních zdrojů se označují názvem kolorita. Záření každé 
vlnové délky viditelného světla budí zcela určitý barevný počitek. Každému barevnému počitku odpovídá určitá 
spektrální barva, kterou popisujeme barevným tónem. Jednotlivé barevné tóny viditelného (bílého) světla se 
nacházejí v následující tabulce: 

 
Barvy, které mají barevný tón jsou barvy pestré, ostatní jsou barvy nepestré. Nepestré barvy nemají barevný tón 
a tvoří spojitou řadu od bílé až po černou. Ke specifikaci barev se používají trichromatické soustavy a teplota 
chromatičnosti. Munsellův atlas se používá k určování kolority. Z praktického hlediska je důležitý pojem podání 
barev. Vjem barev určitého předmětu je podmíněn jednak spektrálním složením záření světelného zdroje 
osvětlujícího předmět a jednak spektrálním činitelem odrazu anebo prostupu pozorovaného předmětu.Světlo 
vybuzuje nejen zrakový vjem, ale také barevný počitek.  
 
1.1.5.- Odrazné charakteristiky povrchů vozovek 
 
1. Úvod 
Při výpočtech světelně technických veličin je pro přesný popis procesu mnohonásobných odrazů probíhajících      
v daném prostoru nutné, co nejdokonaleji zadat odrazné vlastnosti světelně činných materiálů účastnících se 
tohoto procesu. Odrazné vlastnosti světelně činných materiálů ovlivňují celkový světelný tok dopadající na 
srovnávací rovinu. Rozložení odraženého světelného toku do prostoru je závislé na úhlu dopadajícího záření        
k normále a na charakteru materiálu stěn, stropu, podlahy, nábytku a dalšího zařízení místnosti (difúzní, směrově 
difúzní,zrcadlový, smíšený). 
 
2. Měření odrazných vlastností materiálů 
V rámci studia činitele odrazu byl vyvinut a sestrojen měřící přístroj, jež je schopen měřit indikatrix jasu ve všech 
požadovaných úrovních. Samozřejmě, že se v tomto rozsahu úhlů vyskytují i úhly neměřitelné, a to z důvodů 
vzájemného zákrytu zdroje a měřeného čidla.  
U tohoto přístroje ovšem nelze měřit vzorky s velmi členitým povrchem či vzorky, jejichž rozměr není možno 
upravit na velikost, se kterou je přístroj schopný měřit. Tento nedostatek vyplývá z celkové koncepce přístroje      
a jeho rozměrů.  
 
S využitím zkonstruovaného přístroje byla provedena řada měření prostorového rozložení činitele odrazu          
pro běžně se vyskytující materiály. Měřením odrazných vlastností vzorků materiálů byly získány fotometrické 
plochy odrazu. V závislosti na úhlu dopadu světelného paprsku vykazují jednotlivé povrchy se smíšeným 
charakterem odrazu výraznější či méně zdůrazněnou zrcadlovou složku. U materiálů s leštěným povrchem určuje 
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úhel dopadu světelného toku základní směr odrazu. Na dokonalosti vyleštění povrchu je závislý rozptyl daného 
materiálu. 
 
Pro měření vzorků, u nichž nebylo možné využít stávajícího přístroje, bylo přistoupeno k měření na fotometrické 
lavici. Šlo především o vzorky vozovek, které jsou svým rozměrem a strukturou povrchu zcela neměřitelné         
na stávajícím přístroji. Dále byly měřeny vzorky vysoce leštěných plechů pro svítidla, u kterých by při řezání 
mohlo dojít k poškození povrchu. Měřící uspořádání je patrné ze schématu 1. 

 
 
Při zkoumání jednoho vzorku je zapotřebí provést značný počet měření. Zvolené uspořádání může zkoumat 
vybraný vzorek pouze pro dva úhly, a to úhel dopadu světla a úhel pozorování, neboť jasoměr, světelný zdroj       
a vzorek jsou v jedné rovině. Při dvou nezávislých veličinách je proměření jednoho vzorku velice zdlouhavý 
proces,neboť měření nejsou prováděna počítačem, jež by nastavoval požadované hodnoty úhlů. 
 
Soubor hodnot pro jeden vzorek je tvořen tabulkami rozdělenými podle úhlu dopadu. Úhel dopadu je vždy předem 
nastaven a dále jsou nastavovány úhly pozorování, aniž by se musel znovu nastavovat úhel dopadu světla.      
Pro každou měřenou rovinu je proveden soubor pozorování od 5 do 90 stupňů s krokem 5 stupňů. V případě 
měření leštěných plechů je v oblasti maxima tento krok snížen na 1 stupeň v rozsahu ± 5 stupňů                         
od předpokládaného maxima. 
 
Jak je z popisu patrné, není zatím možné měřit celkové prostorové rozložení jasu. Při daném uspořádání jsme 
schopni prozkoumat pouze situaci, při níž je světelný zdroj i pozorovatel v jedné rovině. Na možnosti 
prostorového měření velkých vzorků se nadále pracuje a bude ho možné provádět již v blízké budoucnosti. 
Soubor námi zkoumaných materiálů obsahoval difúzní, zrcadlové a smíšené vzorky. Ze souboru zkoumaných 
vzorků se zde prezentují grafy a vzorky povrchů vozovek. Povrchy vozovek jsou při tom zastoupeny dvěma 
vzorky, a to vzorkem nově položené vozovky a vzorkem vozovky již používané viz. obr 1 a obr 2. 

 
 
 
 
Pro povrch vozovek je charakteristickým rysem jeho struktura. Nepoužitý asfalt je ve své barvě výrazně tmavší     
a jeho povrch je méně členitý. Povrch již používané vozovky je hrubší s výraznými nánosy nečistot. Již na první 
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pohled byl patrný rozdíl v odrazných vlastnostech obou  materiálů a tento rozdíl byl měřením potvrzen, což 
dokládají graficky zpracované výsledky měření (viz graf 1 a 2). 
 

 

 
3. Závěr 
Ze změřených průběhů je patrný rozdíl mezi zkoumanými vzorky. Jak již bylo výše uvedeno, nový vzorek je 
výrazně tmavší, což se projevilo na jeho difúzní části odrazu. Změřené charakteristiky vynikají zrcadlovou 
složkou, zvláště pro ploché úhly dopadu. 
 
Vzorek druhý je oproti vzorku nové vozovky světlejší a z tohoto titulu má větší difúzní složku odrazu. Zrcadlová 
složka se u tohoto vzorku projeví jen pro velmi plochý úhel dopadu světla. V současné době je připravováno 
měření indikatrixu jasu, tak aby bylo možné nastavit úhel dopadu světla, úhel pozorování a úhel vzájemného 
natočení rovin pozorování a roviny dopadu světla. S takto získanými charakteristikami bude možné zpracovat 
matematický popis fotometrické plochy odrazu, který umožní zdokonalení návrhu osvětlovacích soustav. 
 
Popisované výzkumné práce byly prováděny v rámci výzkumných záměrů: Tvorba a monitorování životního 
prostředí, dílčí úkol Světelná a tepelná pohoda prostředí (MSM 212300016) a Výzkum efektivnosti a kvality 
spotřeby energie, dílčí úkol Úspory energie (MSM 212300017). 
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1.1.6.- Orientační přehled parametrů světelných zdrojů 
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2.Svítidla ve veřejném osvětlení 

2.1.1.-Úvod 
Svítidla jsou přístroje, které tvoří základní prvky osvětlovacích soustav. Skládají se z částí světelně činných          
a částí konstrukčních. Světelně činné části slouží ke změně rozložení světelného toku, k rozptylu toku, k zábraně 
oslnění, snížení jasu, po případě ke změně spektrálního rozložení světla. Konstrukční části svítidla slouží             
k upevnění zdroje, k upevnění světelně činných částí, ke krytí zdrojů i světelně činných částí před vniknutím 
cizích předmětů a vody, musí vyhovovat z hlediska ochrany před nebezpečným dotykovým napětím. Svítidla musí 
splňovat podmínky jednoduché a snadné montáže, jednoduché údržby, dlouhého života a spolehlivosti. Kromě 
svítidel se ve světelné technice používají světlomety, které se od svítidel liší tím, že vyzařují směrově soustředěný 
svazek paprsků a používají se k osvětlování z velkých vzdáleností. 
 
Obecné požadavky na svítidla VO: 
1) světelně-technické vlastnosti 

• světelná účinnost má být vysoká t. j. 80 – 85 %, 
• svítidlo musí usměrnit světlo pouze do požadovaných směrů, 
• rozložení svítivosti v jednotlivých rovinách má umožnit docílení požadovaného jasu,resp. intenzity 

osvětlení, 
• zábrana oslnění se vyžaduje a je předepsána u vyšších stupňů osvětlení v závislosti na zařazení 

příslušné komunikace do stupně osvětlení, 
• stálost světelně technických vlastností, 

2) konstrukční řešení 
• požaduje se jednoduchá montáž, 
• přístup k světelnému zdroji, svorkovnici, předřadníku apod. má být nekomplikovaný a bez použití 

speciálního nářadí, 
• krytí optické části má vyšší požadavky než prostor pro elektroinstalační materiál, 
• doba životnosti svítidla se posuzuje podle doby stálosti světelně-technických vlastností, 
• možnost recyklace použitých materiálů, 

3) tvarové a barevné řešení 
• vhodnost použití pro motoristické komunikace, 
• vhodnost použití pro pěší zóny, 
• respektování urbanistiky a památkově ceněných oblastí, 
• tvar svítidla by neměl podléhat krátkodobým módním vlivům. 

 
2.1.2 Světelně technické parametry svítidel 
Světelný tok svítidla 
Světelný tok svítidla ΦSV, který je svítidlem opticky upraven, je dán rozdílem světelného toku všech zdrojů ΦZ 
umístěných ve svítidle a světelného toku ztraceného ΦZTR, který se ztratil při optickém zpracování. Rozdělení 
svítidel podle rozložení jejich světelného toku je znázorněno v tabulce č. 2.5. 
 
Účinnost svítidla 
Účinnost svítidla charakterizuje hospodárnost svítidla a její hodnota je dána poměrem svět. 
toku svítidla ke svět. toku zdrojů dle vztahu: 

 
Maximální účinnost by měl z tohoto hlediska holý světelný zdroj v objímce. Ten však není možné použít               
s ohledem na oslnění, nevhodné směrování vyzařovaného světla a ochrany před povětrnostními vlivy. Z hlediska 
maximálního využití dodávané elektrické energie je třeba dosahovat vysokých hodnot této veličiny. U běžných 
svítidel se pohybuje účinnost v rozmezí od 0,3 do 0,9. 
 
Zářivky mají světelný tok závislý na teplotě a dle CIE se pro zářivková svítidla definuje optická a provozní 
účinnost. Optická účinnost se stanovuje z hodnot světelného toku svítidla a zdrojů při provozních teplotách. 
Provozní účinnost je určena tokem svítidla při provozní teplotě a tokem zdroje při jmenovité teplotě, která se 
uvažuje pro zářivky 25 °C. 
Svítivost svítidel 
Prostorové rozložení svítivosti svítidla je souměrné anebo nesouměrné. Souměrné rozložení může být rotační      
či souměrné k jedné anebo více axiálním rovinám. 
 
Svítivosti se udávají nejčastěji pomocí fotometrického systému C-γ. U svítidel s rotačně symetrickou plochou 
svítivosti postačí křivka v jedné fotometrické rovině. U zářivkových svítidel se zpravidla udávají dvě křivky a to      
v rovinách C0 a C90. U venkovních svítidel se z důvodů zábrany oslnění předepisují pro dané stupně oslnění 
maximální hodnoty svítivosti a to pro určité směry ve vybraných rovinách v soustavě C-γ. Rozložení svítivosti 
daného svítidla lze též znázornit pomocí izokandelového diagramu. 
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Pro vystižení tvaru čáry svítivosti svítidla se používá činitel tvaru křivky KF a úhlové pásmo maximální svítivosti. 
Činitel tvaru křivky je dán poměrem maximální svítivosti Imax a střední svítivosti Istř dle vztahu: 

 
Rozdělení svítidel podle tvaru křivky svítivosti je uvedeno v tabulce 2.6. 

 
Jas svítidel 
Jas svítidla je definován jako podíl svítivosti v daném směru a velikosti průměru svítící plochy do roviny kolmé       
k uvažovanému směru viz vztah. 

 
Iγ… je svítivost svazku světelných paprsků (svítící plochy) 
A…je velikost svítící plochy viditelné pozorovatelem 
 

γ…je velikost svítící plochy viditelné pozorovatelem 
U svítidel pro osvětlování vnitřních prostorů se pro kontrolu na oslnění udávají často jasy v kritické oblasti úhlů    
od 45 °do 85 °ve vodorovném směru pohledu. 
Geometrické parametry 
Patří sem především úhel clonění δ, který udává míru zaclonění světelného zdroje svítidlem.Je to nejmenší ostrý 
úhel mezi vodorovnou rovinou a přímkou spojující okraj svítidla se světelným zdrojem. U čiré žárovky je to její 
vlákno, u opálové zářivky nebo výbojky je to povrch baňky. Doplňkový úhel do 90° k úhlu clonění se nazývá úhel 
otevření svítidla. 
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2.1.3.- Konstrukční prvky svítidel 
Konstrukční prvky a materiály, používané pro všechny druhy svítidel, mají kromě svých vlastních funkcí splňovat 
ještě další požadavky. Jsou to především: 

• světelná stálost 
• tepelná stálost 
• odolnost proti korozi 
• mechanická pevnost 

Světelná stálost je důležitou veličinou, která určuje u mnoha materiálů jejich životnost.Stálým působením 
světelného a ultrafialového záření, zesíleného teplem a vlhkostí, dochází k trvalým změnám, např. žloutnutí, 
vybělení, zkřehnutí, tvoření trhlin nebo praskání.  
Tepelná stálost konstrukčních prvků má zvláštní význam, protože provozní teploty na svítidle dosahují často 
hodnot na hranicích přípustnosti. Pokud jsou tyto hodnoty překročeny, dochází k trvalým změnám, např.               
k deformaci, zkřehnutí, zuhelnění a praskání - tvoření trhlin. 
Odolnost kovů proti korozi musí být zajištěna účelnou povrchovou ochranou, která mimo to ovlivní ještě vzhled     
a světelně technické vlastnosti materiálu. Aby bylo vyhověno přípustným podmínkám použití, požadovaným 
světelnětechnickým parametrům a estetickým požadavkům, používají se následující povrchové úpravy: lakování, 
poniklování, pochromování, emailovaní, pozinkování, kadmiování, nanášení umělých hmot, leštění a eloxování.    
U plastů je odolnost proti korozi zaručena, a proto nevyžadují dodatečná opatření. 
Mechanická pevnost je mírou stability konstrukčních prvků, především u plastů a křemenných skel. Vlivem záření, 
tepla, chladu a vlhkosti se může změnit mechanická pevnost, a tím i spolehlivost svítidla.  
Konstrukční prvky se dělí na tři skupiny - prvky (části): 

• světelnětechnické (světelně činné) 
• elektrotechnické 
• mechanické 

K používaným odrazovým materiálům světelně činných částí se používají: skleněná zrcadla, lakované povrchové 
plochy, opálová, světlo rozptylující skla, plasty nebo tkaniny. 

 
 
K propustným materiálům světelně činných částí se používají: 
Křemenné sklo (čiré sklo, ornamentní sklo, opálové sklo, matované sklo, refraktorové sklo),světlo - propouštějící 
plasty, světlo - propouštějící tkaniny. 
Elektrotechnické části svítidel slouží k připojení, upevnění a provozu světelných zdrojů a svítidel. Patří sem: 
objímky žárovek, vypínače, zásuvky a vidlice, vnitřní vedení vodiče, vnější vedení, připojovací a propojovací 
svorky, svítidlová krabice, předřadné přístroje, zapalovač, kondenzátory. Jednotlivé části musí odpovídat 
použitým světelným zdrojům. 
Obr. 2.38 Příklad světelně činné části svítidla VO 
Použitím jiných světelných zdrojů se mění i připojovací podmínky. Některé části se vyskytují u všech svítidel, jiné 
jen tam, kde to vyžadují podmínky použití nebo světelné zdroje. 
Mechanické části svítidel slouží nejen jako ochranné nebo nosné části světelných zdrojů, ale i světelně 
technických a elektrotechnických konstrukčních prvků. Slouží k upevnění svítidel. Podstatné konstrukční díly 
svítidel, které se počítají k mechanickým konstrukčním prvkům jsou: ochranná skla, ochranná mříž, nosná 
konstrukce, zaostřovací zařízení, závěsy, upevňovací části, vidlice, klouby a stojany pro svítidla pro místní 
osvětlení. Protože jednotlivé díly mají velmi rozdílný význam a jsou různě zatíženy, najdou zde použití různé 
materiály. Jako ochranná skla jsou převážně používaná křemenná skla. Svítidla musí mít potřebnou mechanickou 
pevnost a musí být odolná vůči korozi, vyhovět předepsaným oteplovacím zkouškám a být elektromagneticky 
slučitelná. 
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2.1.4.- Třídění svítidel 
Svítidla je možné rozdělit do skupin podle jejich vlastností, přičemž lze volit různá kritéria. Podle použitého 
světelného zdroje rozeznáváme svítidla žárovková, zářivková, výbojková,popř. i jiná. Podle oblasti použití            
je možné rozlišit svítidla vnitřní a venkovní. 
Podstatné vlastnosti aplikační jsou ovšem dány světelně technickými vlastnostmi.Nejjednodušší světelně 
technické třídění svítidel je třídění podle CIE, založené na prostorovém rozložení světelného toku do horního        
a dolního poloprostoru. Podrobně je uvedeno v tab. 2.5. 
Pro rozdělení svítidel podle tvaru křivky svítivosti se v praxi používá několik způsobů.Například třídění podle tzv. 
BZ - klasifikace svítidel. Svítidla jsou rozdělena podle tvaru křivek svítivosti do 10 tříd, jak je zřejmé z tabulky 2.6. 
 

 

 
Toto třídění do jisté míry odpovídá i způsobu podle dřívějších čs. norem. Jde o zařazení svítidel podle tabulky     
do 7 typů, přičemž je dáno úhlové pásmo, v němž může ležet maximum svítivosti, a pro každý typ též činitel tvaru 
křivky svítivosti. 
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Rozdělení svítidel podle elektrotechnických vlastností odpovídá elektrotechnickým předpisům. Podle ochrany 
před nebezpečným dotykovým napětím tak lze v souladu s ČSN 34 1010 a 36 0000-1 rozlišit svítidla třídy 0, I, II   
a III. 

• Svítidlo třídy 0 má pouze základní izolaci, to znamená, že nemá prostředky na připojení ochranného 
vodiče. 

• Třída I znamená, že svítidlo má prostředek pro připojení vodivých částí na ochranný vodič. 
• Svítidlo třídy II obsahuje jako ochranu před nebezpečným dotykem dvojitou nebo zesílenou izolaci. 
• Třída III označuje svítidla na bezpečné napětí. 

 
Svítidla musí být konstruována tak, aby jejich živé části nebyly přístupné, je-li svítidlo instalováno a připojeno     
pro normální používání, ani když je svítidlo otevřené za účelem výměny světelných zdrojů nebo předřadníků. 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem musí být zachována při všech způsobech montáže a polohách 
svítidla. 
 
Pro krytí svítidel platí ČSN EN 60 529 (33 0330), podle níž se druh krytí svítidla označuje zkratkou IP 
(International Protection) a dvojčíslím. První číslice (od 0 do 6) vyjadřuje ochranu před nebezpečným dotykem 
živých nebo pohybujících se částí a před vniknutí cizích předmětů, druhá (od 0 do 8) ochranu před vniknutím 
vody. Nejmenší krytí svítidel na nízké napětí je IP 20. Pro venkovní prostředí je třeba krytí před deštěm, tedy 
alespoň IP 23. Krytí IP 54 je běžné krytí svítidel proti stříkající vodě. Konstrukčně obdobně jsou tvořena svítidla     
s krytím IP 65, která však mají mnohem vyšší užitnou hodnotu. Krytí svítidel VO se dnes používá od IP 43 přes IP 
54 až do IP 66. Vyšší ochrana proti vniknutí prachu a vody znamená prodloužení života optického systému 
svítidla a snížení nákladů na jeho údržbu (čištění). Nejčastěji používané způsoby k zajištění IP 65 nebo IP 66 jsou 
použitím: 

• speciálního těsnění, které umožňuje dýchání optické komory bez jejího znečištění 
• uhlíkového filtru, který zabraňuje nasávání znečištěného vzduchu okolí. 

 
Použití svítidel do určitého prostředí je dáno hlavně normou ČSN 333310. Zvláštní kategorii tvoří svítidla              
v nevýbušném provedení, která se mohou používat v prostorách s nebezpečím výbuchu, např. v dolech. 
 
Podle požární bezpečnosti se svítidla dělí na ta, která jsou určena pro bezprostřední montáž na hořlavý materiál   
a svítidla pro montáž na nehořlavý materiál. 
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3.Veřejné osvětlení 
3.1.1.-Základní pojmy a členění 
 
Pod pojmem "veřejné osvětlení" se obecně rozumí: 

• osvětlení vnitřních částí měst a obcí 
• osvětlení vnějších částí měst a obcí 
• osvětlení parků 
• osvětlení silnic, dálnic a vozovek se silnou dopravou 
• osvětlení podjezdů a podchodů 
• osvětlení tunelů 
• osvětlení odstavných ploch (parkovišť apod.) 
• slavnostní osvětlení (osvětlování významných budov, uměleckých děl, památek atd.). 

 
Moderní urbanistické řešení vyžaduje další členění na: 

• osvětlení sídlišť 
• osvětlení obchodních čtvrtí nebo částí měst vyhrazených jen pro chodce (pěší zóny, pěší centrální 

oblasti měst ) 
• osvětlení základního komunikačního systému měst, mimoúrovňových křižovatek. 

 
Každý z těchto druhů osvětlení je charakterizován účelem, kterého lze osvětlením dosáhnout.Historicky 
nejstarším je činitel bezpečnosti. Již od středověku měli majitelé důležitých budov za povinnost opatřit fasády 
budov pochodněmi nebo jinými osvětlovacími prostředky a také toto osvětlení udržovat. 
 
Rozvojem plynového a později elektrického osvětlení přibyl další sociální prvek, než je jen prostá bezpečnost 
osob a majetku, význam osvětlení pro zlepšení vzhledu města. 
 
Vývoj rychlých dopravních prostředků, zejména osobních automobilů a jejich masový rozvoj i u nás, si vynucuje 
zásadní zlepšení všech činitelů vázaných na vozovku a její okolí. 
 
Základní prvky veřejného osvětlení 
Veřejné osvětlení je mnohaprvkový provozní soubor, který lze rozdělit do tří zásadních částí: 

• osvětlovací systém 
• napájecí systém 
• ovládací (řídící) systém 

 
Osvětlovací systém 
V tomto členění zahrnuje světelné zdroje, svítidla, nosné a podpěrné prvky (stožáry,výložníky, převěsy) 
 
Světelné zdroje 
Dominantní postavení ve světelných zdrojích pro veřejné osvětlení měst a obcí představují vysokotlaké sodíkové 
výbojky o výkonech 50, 70, 100, 150, 250, 400 W. V některých vyspělých státech, kde již bylo přikročeno              
i k osvětlování celistvých úseků dálnic a silnic s výlučně motoristickým provozem i vysoce výkonné nízkotlaké 
sodíkové výbojky. Pro správce je rozhodující posouzení velikosti světelného výkonu na instalovaný watt a život 
zdroje. 
 
Svítidla 
Je nutná odborná orientace správce v nepřeberném množství typů a druhů svítidel nejrůznějších výrobců              
a dovozců. Kriteriem musí být především fotometrická účinnost (podíl světelného toku dopadajícího na vozovku    
a celkového světelného toku emitovaného zdrojem světla), stupeň krytí světelně-činné (optické) části svítidla 
(nutno požadovat IP 65, s uzavřenou optikou a výměnami zdrojů do objímky v bajonetovém uzávěru s filtrem, 
který umožňuje tzv. "dýchání" svítidel bez nasávání atmosférických nečistot, zabraňuje svým provedením zásahu 
"lidského faktoru" při údržbě - např. vypadnutí těsnící gumy – s následným znečištěním světelně-činné části 
hmyzem a spadem. Dalším kriteriem musí být kvalita předřadníku (tlumivka, zapalovač, odrušení, kompenzace) 
 
Nosné a podpěrné prvky 
V podstatě rozhodují o životnosti celého zařízení, proto je nutné vyžadovat atest výrobce. Je nutno používat 
výhradně stožáry se zesílenou ochrannou manžetou v místě vetknutí do země, případně stožáry přírubové, 
stožáry s nejdokonalejší povrchovou úpravou (nejlépe vnější i vnitřní žárové pokovení). Důležité je i správné 
provedení základu stožáru a vstupu kabelového napájení do něj. 
 
Napájecí systém 
Tvoří elektrický rozvod z napájecích rozváděčů, přičemž již hlavní přívodní kabel z distribuční transformovny 
rozvodných závodů je v majetku a správě VO. Rozvody zapínacích rozváděčů se v místech nejkratšího přiblížení 
větví, propojují tzv. havarijní smyčkou - t.j. nezapojený kabel zaústěný do stožárových rozvodnic nejbližších 
sousedních stožárů různých zapínacích bodů. Problémem napájecího systému VO je možné přepětí v síti 
(zejména v noční době při odlehčení zatížení energetické sítě), které výrazně zkracuje život světelných zdrojů. 
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Proto je v poslední době dán důraz na doplňování napájecího systému VO stabilizátory a současně napěťovými 
regulátory. Při jejich výběru hraje hlavní roli pořizovací cena, spolehlivost, poměr výkonu regulátoru a skutečného 
rovnoměrně rozloženého instalovaného příkonu zapínacího rozváděče. 
 
Ovládací systém 
Má zajistit spolehlivé zapínání a vypínání podle spínacího kalendáře VO, případně regulaci a zpětnou kontrolu 
stavu (svítí - nesvítí), nejlépe z jednoho místa. Ovládání je zpravidla provedeno: 

• samostatnými ovládacími kabely od hlavního zapínacího místa 
• kaskádním spojením (zapnuté VO od posledního stožáru zapíná další rozváděč) 
• systémem HDO 
• časovými spínači (hodinami - méně vhodné, časté přestavování, velká tolerance časů) 
• fotoelektrickým spínačem (při dobrém seřízení - vhodnější než spínací hodiny) 
• ručním zapínáním a vypínáním (neužívá se v praxi) 

 
Jsou již zkoušeny modernější způsoby ovládání VO - dálkovým způsobem, rádiem, využitím počítačové sítě, 
telefonních linek apod. Je nutné posoudit místní podmínky a možnosti a zvolit nejvhodnější způsob pro danou 
oblast. Výklad ČSN 360400, 360410, které připouští vícestupňovou regulaci osvětlení. Ale pro první tři stupně 
osvětlení vyžaduje zachování celkové rovnoměrnosti 1 : 2,5, je mnohdy velmi svérázný a neodborný. Nelze         
si regulaci vykládat jako možnost vypínání osvětlovací soustavy (úseků, každý druhý stožár apod.), regulaci         
je možno provádět pouze snížením světelného toku zdrojů při současném snížení instalovaného příkonu svítidel. 
K tomu je nutné vybavit zapínací místa příslušným regulátorem napětí soustavy. 
 
Základní názvosloví 
Dle ČSN 36 0400 jsou uvedeny nejčastěji se vyskytující technické výrazy a popsán jejich smysl. 
 
Světelné místo - je každý stavební prvek v osvětlovací soustavě (stožár, nástěnný výložník nebo převěs) 
vybavený jedním nebo více svítidly, nebo každé svítidlo v tunelech, průchodech apod. 
 
Zapínací místo - je elektrický rozváděč, který slouží k napájení a spínání veřejného osvětlení v určité oblasti, 
případně, kde se měří spotřeba el. energie. V rozváděči může být i jiné zařízení pro ovládání a regulaci osvětlení. 
 
Světelný zdroj - je zdroj záření určený pro přeměnu některé formy energie ve světlo (žárovka, zářivka, výbojka 
apod.) 
 
Svítidlo - samostatné světelně-technické zařízení upravující světelný tok zdroje (jednoho nebo několika)              
k žádanému účelu. Obsahuje části potřebné k upevnění a ochranu světelných zdrojů a přívod energie k nim. Dále 
se dělí zejména na: 

• výložníkové - k upevnění na výložník nebo podobnou konzolu 
• dříkové (také sadové) - k upevnění svisle přímo na dřík stožáru 
• převěsové - k upevnění na převěs. 

Osvětlovací soustava - kompaktní soubor prvků tvořící funkční zařízení, které splňuje požadavky na úroveň 
osvětlení prostoru. Zahrnuje svítidla, podpěrné a nosné prvky, elektrický rozvod, rozváděče, ovládací systém. 
 
Osvětlovací stožár - podpora, jejíž hlavním účelem je nést jedno nebo několik svítidel a který sestává z jedné 
nebo více částí: dříku, případně nástavce; případně výložníku 
 
Dříkový stožár - stožár bez výložníku, který bezprostředně nese svítidlo (dříkové svítidlo). 
 
Jmenovitá výška - vzdálenost mezi montážním bodem na ose vstupu výložníku (dříku stožáru) do svítidla           
a předpokládanou úrovní terénu u stožárů kotvených do země a nebo spodní hranou příruby stožáru u stožáru     
s přírubou. 
 
Úroveň vetknutí - vodorovná rovina vedená místem vetknutí stožáru. 
 
Vyložení - vodorovná vzdálenost mezi montážním bodem na ose vstupu výložníku do svítidla a osou stožáru 
(svislicí) procházející těžištěm příčného řezu stožáru v úrovni terénu. 
 
Výložník - část stožáru, která nese svítidlo v určité vzdálenosti od osy dříku stožáru; výložník může být 
jednoramenný, dvouramenný nebo víceramenný a může být připojen k dříku pevně nebo odnímatelně. 
 
Úhel vyložení svítidla - úhel, který svírá osa spojky (spojovací část mezi koncem dříku nebo výložníku                
a svítidlem) svítidla s vodorovnou rovinou. 
 
Osvětlovací výložník - výložník k upevnění svítidla na budovu, na výškovou stavbu nebo na jiný stožár než 
osvětlovací. 
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Elektrická část stožáru (elektrovýzbroj) - rozvodnice pro osvětlovací stožár (ve skříňce na stožáru, pod paticí,   
v prostoru pod dvířky bezpaticového stožáru) a elektrické spojovací vedení mezi rozvodnicí a svítidlem. 
 
Patice - samostatná část osvětlovacího stožáru, která tvoří kryt elektrické výzbroje. 
 
Převěs - nosné lano mezi dvěma objekty, na kterém je umístěno svítidlo. 
 
3.1.2.-Návrh veřejného osvětlení  
 
Základní požadavky 
Návrh veřejného osvětlení obsahuje tyto body: 
 
1) zatřídění komunikace 
2) přiřazení stupně osvětlení dané komunikaci 
3) volba vhodného světelného zdroje a svítidla 
4) návrh geometrických parametrů soustavy 
5) kontrolní výpočet dosahované úrovně a kvality osvětlení 
6) zpracování odpovídající dokumentace 
 
Zatřídění komunikace 
Pro stanovení potřebné osvětlenosti respektive jasu je třeba nejprve provést zatřídění podle 
tab. 3.1 normy ČSN 73 6110. 

 
 
 
Zatřídění komunikací je třeba konzultovat s referátem dopravy příslušného orgánu správy (okresní, krajská nebo 
obecní úřad), popřípadě se stavebním úřadem. Po zatřídění komunikací již lze stanovit požadavky na osvětlení 
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komunikace podle tabulek č. 3.1, norem ČSN 36 0410 Osvětlení místních komunikací a ČSN 36 0411, Osvětlení 
silnic a dálnic, a to podle Změny č. 1 obou norem platných od 1.5.1992 (Tab. 3.2, Tab. 3.3). 
 
Přiřazení stupně osvětlení 
Zatřídění silničních a dálničních komunikací je provedeno dle ČSN 360411: 

 

 
 
Oslnění a adaptační pásma 
Oslněním se hodnotí dvojím způsobem: 

• příslušný stupeň oslnění se stanoví podle omezení svítivosti použitých svítidel v rozsahu polorovin C0 až 
C15 a C165 až C180. Tento způsob hodnocení se používá ve většině případů 

• stupeň oslnění se hodnotí podle relativního zvýšení prahu rozlišitelnosti kr. V ČSN 36 0400, tab. 3 je 
uvedena maximální hodnota tohoto činitele. Toto hodnocení se používá ve zvláštních případech, např. 
osvětlení mimoúrovňových křižovatek za použití vysokých stožárů. 
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Adaptační pásma se zřizují na komunikacích, kde hlavním účelem veřejného osvětlení je osvětlení pro motorovou 
dopravu, jestliže rychlost pohybu vozidla je větší než 60 km/hod. 
 
Norma stanovuje délky dílčích úseků adaptačních pásem i způsob jejich provádění, pro který platí tyto zásady: 

• použití svítidel s menším příkonem, avšak se stejným typem světelných zdrojů 
• prodloužení roztečí stožárů při zachování typu soustavy a závěsné výšky. 

 
Adaptační pásmo zabezpečuje postupné snížení úrovně VO na hladinu průměrného jasu 0,2 cd.m-2, při které již 
výjezd do tmy nečiní oku řidiče větší problémy. 
 
Adaptační pásma ve městě – u vjezdů a výjezdů k obchodním centrům: 
Jasy rozdílně osvětlených úseků komunikace jsou v poměru větším než 1 : 10, investoři supermarketů požadují 
na výjezdě intenzitu osvětlení 100 lx, navazující komunikace je dimenzována na prům. osvětlenost 4 lx. Je nutno 
zvolit adaptační pásmo. Správce VO při schvalování PD výše uvedené stavby musí požadovat doložení výpočtu 
VO ve všech místech navazující komunikace na vjezd či výjezd parkoviště nové stavby obchodního centra. 
 
Geometrie osvětlovací soustavy, stožáry 
 
Rozdělení komunikací 

• na směrově rozdělené a směrově nerozdělené 
• na jednosměrné a obousměrné 
• podle počtu dopravních pruhů na dvou, tří, čtyř a šestipruhové 

 
Soustavy 

• osová 
• jednostranná 
• vystřídaná 
• párová 

 
Stožáry, svítidla, světelné zdroje 
Osvětlovací stožáry jsou typové. K závěsné délce stožáru je nutno navrhnout výložník, délka vyložení je 
normalizována dle ČSN 34 8340. Sklon výložníku je zpravidla vodorovný, max. úhel vyložení 4°, na toto vyložení 
jsou konstruována svítidla pro VO, jejich konstrukce zaručuje, že řidič nebude oslněn zdrojem při obvyklém směru 
pohledu. Nakloněním svítidla nedochází k podstatnému zvýšení rovnoměrnosti, klesá však průměrná intenzita 
osvětlení a zvyšuje se riziko oslnění. Volba svítidel a zdrojů viz kap. 2.3 a 2.4. 
 
Kontrolní výpočet dosahované úrovně a kvality osvětlení 
Není předepsána jednotná závazná metoda pro výpočet veřejného osvětlení. Kontrola parametrů se však provádí 
dle výpočetních metod přílohy ČSN 36 0400. Je nutné provést bodový výpočet kontrolního místa – plocha mezi 
dvěmi světelnými místy. V příčném směru je dostačující provádět výpočet ve třech kontrolních bodech v každém 
jízdním pruhu. V podélném směru, při rozteči světelných míst do 50 m je dostačující provádět výpočet v 10 
kontrolních bodech. Při rozteči větší než 50 m smí být rozteč kontrolních míst maximálně 5 m. Při předepsaném 
rozmístění kontrolních míst se průměrná počáteční hodnota intenzity osvětlení, případně jasu, určí jako 
aritmetický průměr hodnot v jednotlivých kontrolních bodech. Nutno tuto hodnotu upravit udržovacím činitelem. 
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3.1.3.-Doporučení pro osvětlení důležitých a  nebezpečných míst. 
 
Oblouky 
Oblouky o poloměru 1000 m a více lze osvětlovat stejně jako přímé úseky komunikace. U menších poloměrů       
v jednostranné soustavě mají být svítidla z důvodu optického vedení umístěna na vnějším obvodu ve zkrácených 
roztečích. 
 
Úrovňové křižovatky 
Platí zásada, že bez ohledu na typ soustavy na navazující komunikaci, se vždy umísťuje svítidlo po levé straně 
vozovky, zhruba 3 m před ohybem křižovatky. Křižovatka se osvětluje na stupeň osvětlení odpovídající 
nejvyššímu stupni osvětlení komunikaci ústící do křižovatky. Pokud nastane případ, že se kříží dvě komunikace, 
jejichž osvětlení se liší víc než o 1 stupeň, musí se na méně osvětlené komunikaci provést na úseku v délce 
minimálně 1 prvku osvětlovací soustavy zvýšení osvětlení tak, aby byla zaručena adaptace lidského oka. 
 
Mimoúrovňové křižovatky 
Při osvětlování z vysokých stožárů se stupeň oslnění hodnotí podle relativního zvýšení prahu rozlišitelnosti. 
Uspořádání světelných míst má vytvářet správné optické vedení řidiče a nezkreslovat představu o uspořádání 
křižovatky. 
 
Železniční přejezdy 
Přejezdy mají zpravidla v místě křížení s komunikací jiný povrch než je na komunikaci a proto nelze při výpočtu 
uvažovat o jasových hodnotách. Dle ČSN 36 0410, čl. 3.6.4. se požaduje, aby na přejezdech byla dosahována 
stejná intenzita osvětlení jako na navazující komunikaci. U přejezdů nepřesahujících šířkou rozteč soustavy, není 
potřebné provádět zvláštní opatření, pouze u mnohakolejových přejezdů je nutno přilehlá místa posílit. 
 
Osvětlení zastávek MHD 
V prostoru zastávky má být zajištěna průměrná intenzita osvětlení 8 lx, při rovnoměrnosti osvětlení 1 : 3.            
Na komunikacích vyšších stupňů osvětlení je automaticky tato intenzita zaručena. Pro dobrou orientaci řidiče 
MHD se doporučuje posílit osvětlení v místech zastávek o 50%. 
 
Přechody pro chodce 
Na komunikacích je provozováno veřejné osvětlení na principu negativního kontrastu. Tento způsob osvětlení je 
tedy potřebné podporovat i v místě přechodu, tzn. neumísťovat svítidlo těsně před přechod nebo nad něj, což 
zbytečně zvyšuje osvětlení chodce a vyrovnává tak kontrast s pozadím. Vzhledem k zákonu č. 361/2000 Sb.       
o provozu na pozemních komunikacích je nutno věnovat zvýšenou pozornost osvětlení přechodů pro chodce –   
při návrhu osvětlovací soustavy umísťovat stožáry VO ke stávajícím přechodům dle výše uvedených zásad,       
při budování nových přechodů respektovat stávající soustavy VO, případně navrhnout posílení stávajícího VO. 
Tento požadavek nelze požadovat dodatečně na správci VO, již při návrhu nových osvětlovacích soustav a také 
nových přechodů pro chodce je nutno učinit potřebná opatření pro bezpečnou rozlišitelnost chodce. V rámci 
dokumentace nového přechodu pro chodce je nutno řešit i osvětlení přechodu. Návrh osvětlení přechodu je nutno 
odsouhlasit se správcem zařízení VO Ostravskými komunikacemi, a.s., souhlasné stanovisko je nedílnou 
součástí PD nového přechodu pro chodce. 
 
Veřejné parkoviště otevřené 
Požadovaná intenzita osvětlení parkoviště je 20 lx. Na výjezdu a vjezdu do parkoviště je nutno hladinu osvětlení 
přizpůsobit navazující komunikaci. Nejedná se o parkoviště, která jsou provozována na dočasně volných 
plochách (prolukách) i v centru města.  
 
Tunely, podjezdy, podchody, průchody a pasáže 
Tato problematika není řešena normou. Při navrhování osvětlení tunelů je vhodné se řídit doporučením „Zásady 
pro osvětlování tunelů a podjezdů“ - Ing. J. Kotek, 1992. Osvětlení v noci - úroveň jasu a jeho rovnoměrnosti by 
měla být stejná jako na navazující komunikaci. Tunely a podjezdy kratší než 25 m ve dne nepotřebují umělé 
osvětlení. V tunelech a podjezdech o délce 25 až 75 m není ve dne umělé osvětlení potřebné, je-li ve vzdálenosti 
rovné délce celkové brzdné dráhy před vjezdem do tunelu vidět celý profil výjezdu z tunelu nebo při nízké hustotě 
provozu. V ostatních případech se osvětlují dle metodiky výpočtu, např. Příloha A „Technologické vybavení tunelů 
pozemních komunikací“, ELTODO a.s., 1997. Podchody lze osvětlovat jako vnitřní komunikace s ohledem         
na akomodaci zraku při vstupu a východu, intenzita osvětlení v noci - 20 až 50 lx, osvětlení závisí na hladině 
okolního venkovního osvětlení, ve dne dle důležitosti daného prostoru 20 až 100 lx s výrazným přisvětlením 
vstupů, rovnoměrnost osvětlení - 1 : 5. Doporučuje se osvětlovat svítidly z nerozbitného materiálu - např. 
polykarbonátů. Osvětlení průchodů, pasáží a polyfunkčních domů - kritériem pro osvětlení těchto objektů 
veřejným osvětlením je vlastnictví objektu. Majitel objektu je povinen o svůj objekt pečovat. Pokud je dům            
či objekt obce nebo města, pak je nutno průchody, které jsou využívány veřejností celých 24 hodin denně osvětlit 
z VO, jinak je součástí VO osvětlení vchodu a východu. Ostatní osvětlení je provozováno na náklady majitelů 
objektů. Při privatizaci či výstavbě nových takovýchto budov je nutno zjistit za jakých podmínek byl objekt prodán 
či vybudován, zda bylo zřízeno věcné břemeno a učiněna písemná dohoda mezi majitelem VO a majitelem 
objektu o jeho provozování. 
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Cesty pro cyklisty 
Cyklistické stezky mají být osvětleny v zastavěné části obce a místech křížení s komunikacemi s motorovou 
dopravou. Již při návrhu cyklistické stezky musí být součástí projektové dokumentace také posouzení osvětlení 
této komunikace. Je nutno posoudit stávající osvětlení, pokud je nevyhovující provést návrh nové osvětlovací 
soustavy nebo posílení stávající soustavy, nelze vybudovat cyklistickou stezku a následně požadovat po správci 
VO její osvětlení. Je nutno navrhovat tuto místní komunikaci včetně veřejného osvětlení jako kteroukoliv jinou 
místní komunikaci (silnici, chodník) ve městě. Vzhledem na rychlost pohybu cyklistů musí být tyto stezky 
osvětleny lépe než chodníky pro pěší. Na stezkách paralelních s cestami pro auta jsou cyklisté ještě oslňováni 
reflektory předjíždějících automobilů. 

Na osvětlení je nutno použít svítidla s extrémně širokou křivkou svítivosti se zdroji malého výkonu. 
Pěší zóny 
Z hlediska ČSN 73 6110, projektování místních komunikací, jsou pěší zóny zatříděny do funkční třídy D1 a D3 - 
zklidněné komunikace. Pro ně jsou minimální požadované hodnoty osvětlení určeny V. a VI. stupněm osvětlení 
dle ČSN 36 0410. Dále je ale nutné při osvětlování pěších zón respektovat několik hledisek a dle nich stanovit 
požadavky na osvětlení. Na pěší zóně se objeví úplně jiný způsob vnímání urbanistického prostoru. Tam, kde 
předtím člověk musel vnímat hustou automobilovou dopravu, může nyní bez obav kráčet a vnímat architekturu     
a jiné detaily městského prostředí. Pěší zóna plní funkci rekreační, relaxační, informační, obchodní a nákupní. 
V závislosti na urbanistickém, společenském a historickém významu zóny, bohatosti obchodní sítě nebo hustotě 
pěšího provozu se zóny rozdělují do tří skupin: 

• P1 - prostor pěší zóny urbanisticky dominantní, společensky a historicky významný, s bohatou obchodní 
sítí, silným pěším provozem 

• P2 - prostor pěší zóny méně významný nebo navazující na prostor P1 
• P3 - okrajová část pěší zóny 

Kromě zajištění potřebné horizontální intenzity osvětlení se klade důraz na vertikální osvětlenost, protože převaha 
zrakových informací je na vertikálních plochách. Osvětlení vertikálních ploch má význam pro viditelnost nejen 
chodců, ale také vchodů do domů, různých značek, nápisů apod. Jakost plastického podání tváří osob se hodnotí 
ve směru převažujícího pohybu chodců pomocí poloválcové intenzity osvětlení. Na ulicích obvykle v podélném 
směru komunikace, na náměstích a jiných prostranstvích obvykle ve dvou na sobě kolmých rovinách. 

 
 

Požadavky na omezení přímého oslnění svítidly nejsou u pěších zón tak vysoké jako pro komunikace                   
s motorovou dopravou. Protože se používají i svítidla umístěná pod úrovní očí, požaduje se omezení svítivosti      
i do horního poloprostoru. K zajištění zrakového komfortu chodců pro omezení oslnění jsou následující podmínky: 

 
 
Celkové působení pěší zóny lze ovlivnit vhodným osvětlením vybraných objektů, pak je nutno toto osvětlení dát 
do souladu. Doporučené hodnoty jasu významných městských budov s individuálním osvětlením jsou uvedeny    
v následující tabulce: 
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Na pěší zóně jsou rovněž reklamy, jejichž propustné hodnoty jasu jsou uvedeny v následující tabulce: 

 
 
Tvar a velikost svítidel je třeba citlivě zvážit, aby odpovídaly danému historickému stylu. Jestliže tato soustava 
nezajišťuje potřebnou úroveň osvětlení, je potřeba, aby bylo použito ještě jiného osvětlovacího systému (např. 
světlomety skrytě instalované na přilehlé budově). Návrh osvětlovací soustavy musí být v souladu s urbanistickou 
skladbou okolí. Při návrhu osvětlení, a to nejen pěších zón, je nutno respektovat zvláště památkové zóny             
a památková pásma. 
 
3.1.4.-Osvětlování přechodů 
 
Na komunikacích je provozováno veřejné osvětlení na principu negativního kontrastu. Tento způsob osvětlení je 
tedy potřebné podporovat i v místě přechodu, tzn. neumísťovat svítidlo těsně před přechod nebo nad něj,           
což zbytečně zvyšuje osvětlení chodce a vyrovnává tak kontrast s pozadím. Vzhledem k zákonu č. 361/2000 Sb. 
o provozu na pozemních komunikacích je nutno věnovat zvýšenou pozornost osvětlení přechodů pro chodce –   
při návrhu osvětlovací soustavy umísťovat stožáry VO ke stávajícím přechodům dle výše uvedených zásad,       
při budování nových přechodů respektovat stávající soustavy VO, případně  
navrhnout posílení stávajícího VO. Tento požadavek nelze požadovat dodatečně na správci VO, již při návrhu 
nových osvětlovacích soustav a také nových přechodů pro chodce je nutno učinit potřebná opatření                  
pro bezpečnou rozlišitelnost chodce. V rámci dokumentace nového přechodu pro chodce je nutno řešit i osvětlení 
přechodu. Návrh osvětlení přechodu je nutno odsouhlasit se správcem zařízení VO Ostravskými komunikacemi, 
a.s., souhlasné stanovisko je nedílnou součástí PD nového přechodu pro chodce. 
 
Osvětlení přechodů z pohledu Ing. Aleny, Muchové – PTD –, Ostrava, ptdov@iol.cz 
 
Vytváření bezpečného dopravního prostředí v sobě zahrnuje jak systematické odstraňování míst častých nehod, 
tak i výstavbu dopravně inženýrských opatření. Opatřeními velmi úzce souvisejícími s vytvářením bezpečného 
dopravního prostředí jsou rovněž opatření na budování bezpečných přechodů pro chodce.  
 
V poslední době jsou správci veřejného osvětlení zaplavováni požadavky na dodatečné osvětlení přechodů, 
samozřejmě barevně odlišeným světlem. Je velmi jednoduché říci, osvětlete, lépe řečeno přesvětlete přechody    
a klesne nehodovost. Jedním ze základních podkladů by měla být dostatečně přesná analýza nehod s těžkými 
osobními následky (úmrtím, nebo těžkým zraněním). Česká republika se řadí mezi státy s velmi dobrým 
zpracováním dat o nehodovosti. Přesto je třeba vyřešit dva základní problémy, zpřesnit lokalizaci a čas 
jednotlivých nehod a na základě přesné lokalizace a časové analýzy přistoupit k odstraňování příčin nehodovosti. 
Ze statistik máme rozbory velmi nebezpečných přechodů ve městech, ale nezjistili jsme, zda tyto nehody byly       
v noci, za šera, při provozu veřejného osvětlení či v denní době při dostatečném denním světle. 
 
Bezpečnost silničního provozu patří mezi priority vyspělé společnosti a nedodržování pravidel silničního provozu 
je bráno jako sociálně patologický jev. Způsoby jak bezpečnost silničního provozu zvyšovat se různí a jedním 
z méně nákladných je, neodpustím si zdůraznit, i celková výchova k disciplinovanosti a ohleduplnosti. V České 
republice se mnoho známých tváří hrdě hlásí k nedodržování pravidel silničního provozu, týká se to zejména 
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rychlosti. Naopak ve vyspělých státech se tito lidé mediálně prezentují většinou opačně. Ale to je již jiná 
problematika bezpečnosti silniční dopravy. 
 
Definice přechodu pro chodce 

• Zákon č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích definuje v § 2, odstavec d) přechod      
pro chodce je místo na pozemní komunikaci určené pro přecházení chodců, vyznačené příslušnou 
dopravní značkou. Platné právní předpisy pro pozemní komunikace: 

• Zákon o pozemních komunikacích, ve znění zák. č. 102/2000 Sb., zák. č. 132/2000 Sb. a zák. č. 
489/2001 Sb., 

• zák. č. 256/2002 Sb., zák. č. 259/2002 Sb. a zák. č. 320/2002 Sb. 
• Vyhláška č. 104/1997 Sb, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhl. č. 

300/1999 Sb., 
• vyhl. č. 355/2000 Sb., vyhl. č. 367/2001 Sb. a vyhl. č. 555/2002 Sb. 

 
O veřejném osvětlení je zmínka ve vyhlášce č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, v čl. 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, 
a 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 doporučení České 
technické normy.... 
 
Co říká norma o osvětlení přechodů 
 

• ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací v čl. 165 je uvedeno - přechod pro chodce se 
doporučuje intenzivněji osvětlit, popř. i odlišným zabarvením světla a světelný zdroj umístit pokud možno 
1,5 až 2 m před přechod. 

 
• ČSN 36 0400 Veřejné osvětlení tato zatím platná norma má doporučení na osvětlení přechodů            

pro chodce v čl. 4.2.9. V článku je uvedeno, že svítidla se nemají umísťovat těsně k přechodu nebo nad 
něj. Světelná místa pro rozlišení chodce při negativním kontrastu (tmavá silueta chodce vůči světelnému 
pozadí) se doporučují umístit podle Obrázek 1 

 
Tato norma je účinná od 1.10.1985, což je již téměř 20 let. Při tvorbě normy pro veřejné osvětlení nebyla hustota 
silniční dopravy tak vysoká jako dnes, proto nebylo nutno specielně nasvětlovat přechody pro chodce.               
Na kmenovou normu navazující normy ČSN 36 0410 Osvětlení místních komunikací a ČSN 36 0411 Osvětlení 
silnic a dálnic zatříďují jednotlivé komunikace do stupňů osvětlení dle funkční třídy místní komunikace či silnice. 
Tabulky požadovaných hodnot intenzity osvětlení, jasů, rovnoměrnosti osvětlení a stupně osvětlení, byly 
novelizovány v květnu 1992. 
Požadavky na umělé osvětlení přechodů pro chodce dle ČSN 36 0410 Osvětlení místních komunikací je možno 
uvést následovně: 
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1. dle zařazení komunikace do stupně osvětlení dle tabulky v čl. 3.1 
 
2. posuzovat přechod pro chodce dle čl. 3.1.1.a) nebezpečné úseky častých dopravních nehod a zvýšit intenzitu 
osvětlení resp. jasu na dvojnásobek hodnot uvedených ve výše zmíněné tabulce 
 
Návrh ČSN EN 13201-2 
V normě je řečeno: Účelem místního osvětlení přechodů je přitáhnout pozornost řidičů motorových vozidel          
na přítomnost přechodů pro chodce a osvětlit chodce na nebo u přechodu pro chodce. V příloze B jsou popsány 
základní zásady pro nasvětlení přechodů. V podstatě se potvrzuje, že pokud je dobře osvětlena komunikace jako 
celek, je dostatečné osvětlení přechodů tak, aby se dosáhlo negativního kontrastu chodce obdobně jako              
v doporučení ČSN 36 0410 - chodec je viditelný jako tmavá silueta na světlém pozadí. Nyní si dovoluji citovat: 
Použití místního osvětlení přídavnými svítidly se zvažuje v případě záměru přímo osvětlit chodce na přechodu      
a stojícího u přechodu a upozornit řidiče motorových vozidel na přítomnost přechodu. Typ přídavných svítidel      
a jejich umístění a orientaci vůči oblasti přechodu pro chodce je nutno volit tak, aby se dosáhlo pozitivního 
kontrastu, ale aby se přitom nezpůsobilo nadměrné oslnění řidičů. Jedním z možných řešení je umístit svítidla 
blízko před přechodem ve směru přijíždějících motorových vozidel a jejich světlo nasměrovat tak, aby dopadalo 
na tu stranu chodce, která je přivrácena k přijíždějícím vozidlům. V případě komunikace s obousměrným 
provozem je nutno svítidla umístit před přechodem v každém z obou směrů jízdy, a to vždy na té straně vozovky, 
po níž vozidla přijíždějí. Vhodná jsou svítidla s asymetrickým rozložením, protože způsobují menší oslnění řidičů. 
Místní osvětlení lze uspořádat tak, aby v kterémkoli místě přechodu, na straně přivrácené k přijíždějícím 
vozidlům, zaručovalo dostatečnou osvětlenost chodců. Svislá osvětlenost chodců musí být výrazně vyšší než 
vodorovná osvětlenost přilehlé vozovky zajištěná běžným osvětlením komunikace. V oblastech na obou koncích 
přechodu, kde chodci čekají před vstupem do vozovky, je také nutno zajistit dostatečnou osvětlenost. Osvětlení 
omezené na oblast přechodu pro chodce a na úzký pás kolem něj vyvolává divadelní efekt, který pomáhá upoutat 
pozornost. 
Praktické poznatky 
Jak jsem už úvodem konstatovala, v poslední době jsou správci veřejného osvětlení zaplavováni požadavky       
na dodatečné osvětlení přechodů. Zvláště páni radní a policie jsou v tomto bodu velmi aktivní a média jim zdatně 
pomáhají. Je třeba zvážit, zda je vždy samospasitelné přesvětlit přechod. Ne všechny požadavky jsou založeny 
na rozumových argumentech, ale do popředí často vystupuje řečnická rétorika a média ovládající masy přičemž 
kvalita zůstává na úrovni pouhého řečníka. Člověk není stroj a řečníci nejsou nepřekonatelné autority, a proto 
bychom se podle toho měli chovat. To, že něco slyšíme každý den, nemusí být vždy pravda. Je velmi jednoduché 
koupit od prodejce doporučované a v tisku opěvované svítidlo a nějak je nainstalovat s pocitem, že jsme světoví    
a dbáme mimořádně na bezpečnost. Vzalo se jako zákon, že nejvhodnější je dát do blízkosti přechodu svítidlo 
250W s halogenidovou výbojkou bez ohledu na okolí.  
Nejčastější chyby: 
1. není provedeno měření stávající hladiny osvětlení komunikace 
2. v návaznosti není proveden světelně technický výpočet a navrženo vhodné svítidlo 
3. ve snaze minimalizovat náklady, se umísťuje svítidlo na nevhodná místa 
4. osvětlí se pouze jeden směr vozovky a druhý zůstává v pološeru či ve tmě 
5. nasvětlí se pouze jeden jízdní pruh z každé strany na tří a čtyřproudových vozovkách. Příklady jsou uvedeny 
na obrázcích níže. Obrázek 2 - nasvětlení pouze jednoho jízdního pruhu a tím ohrožení chodce na druhé, temné 
části přechodu. Obrázek 3 – nejlépe je nasvětlen chodník pod svítidlem, příklad špatného vyložení svítidla. 
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Závěr 
Ve zkratce můžeme říci, že lidské oko dokáže pracovat v rozsahu osvětlení 9-ti řádů. Oko vnímá jasy a 
rovnoměrnost jasu, vidí předmět, který má jas 1 cdm-2 i předmět s jasem 100 cdm-2 , ale samozřejmě ne ve stejný 
okamžik. Poměr jasů vyšší než 1 : 10 způsobuje nepohodu, oslnění. Oko nezpracuje najednou signály v celém 
rozsahu, ale adaptuje se na malou část podle převládající úrovně osvětlení. Při vyšších úrovních zpracuje 3 řády, 
při nižších 1 řád. Přechod ze tmy do světla – adaptace desetiny sekundy, přechod ze světla do tmy – adaptace 
promptní 2 až 10 minut, adaptace sekundární 10 minut až 1 hodina. 
Oslnění má za následek chvilkové, někdy se nám zdá, mžitkové oslepení, nevidění a je otázkou, jak dlouhou 
dráhu při tom automobil ujede, kdy řidič nevidí. Důsledkem toho může být dopravní nehoda, takže „bezpečným“ 
nasvětlením přechodu můžeme přispět ke snížení pozornosti řidiče, k opačnému efektu než bylo zamýšleno. 
Při posuzování dodatečného osvětlení přechodu pro chodce nelze jen jednoznačně prosazovat, že ve všech 
okolních městech mají moderní svítidla a my ne. Pokud výsledky měření na komunikaci a na přechodu ukáží, že 
je nutno přechod dosvětlit, je vhodné postupovat následovně: 
1. vyhotovit světelně technický výpočet a projekt pro realizaci dodatečného osvětlení přechodu, pokud se staví 
nový osvětlovací stožár, je nutno vyhotovit dokumentaci pro stavební povolení a před realizací mít pravomocné 
stavební povolení 
2. osadit stožáry pro umístění svítidel asi 1 m před nájezdovou hranu přechodu, je nutno určit správné 
asymetrické svítidlo, se správnou křivkou, aby se nesvítilo mimo přechod 
3. délku vyložení navrhnout v závislosti na konkrétních podmínkách (vzdálenost stožáru od hrany komunikace, 
šířka komunikace) 
4. navrhnout závěsnou výšku svítidla nižší než je výška stožárů soustavy příslušné komunikace 
5. na směrově rozdělené vícepruhové komunikaci svítidla umístit nad všechny jízdní pruhy, stožáry se umísťují 
nejen na straně k chodníku, ale i ve středním dělícím pásu, pokud to místní podmínky nedovolí, je vhodné osvětlit 
přechod celkovou osvětlovací soustavou, provést doplnění, či výměnu stávajících svítidel 
Literatura a odkazy 
[1] ČSN 36 0400, VYDAVATELSTVÍ ÚNM, Praha 10 – Hostivař , 1987 
[2] ČSN 36 0410, VYDAVATELSTVÍ ÚNM, Praha 10 – Hostivař, 1987 
[3] Návrh ČSN EN 13201-2, 2004 
[4] Zákon č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích 
[5] Vyhl. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 
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Návrh zásad dimenzování přídavného osvětlení přechodů pro chodce s pozitivním kontrastem 
zpracovaný Ing. Kotkem – ELTODO EG, a.s., kotekj@eltodo.cz 

 
Úvod 
Světelně technické požadavky na přídavné osvětlení přechodů pro chodce s pozitivním kontrastem 

dosud v ČR nejsou  zformulovány. Tento návrh je předkládán k odborné diskusi. 
 
Základní požadavky 
K osvětlení přechodu pro chodce s pozitivním kontrastem by bylo teoreticky možno  přistupovat např. 

jako k úsekům s častými dopravními nehodami a v souladu s ČSN 36 0410 resp. ČSN 36 0411, čl. 3.1.1 (kde se 
uvádí, že se hodnoty intenzity osvětlení resp. jasu zvyšují nejvýše na dvojnásobek mimo jiné z důvodu 
bezpečnostních, jedná-li se o úseky  častých dopravních nehod) a na přechodu pro chodce navrhnout 
dvojnásobně vyšší úroveň osvětlenosti nebo jasu v porovnání s navazujícími úseky komunikace. 
Zdvojnásobením osvětlenosti resp. jasu na přechodu se ovšem jistě nedosáhne divadelního efektu, který má 
podle ČSN EN 13201-2 upoutat pozornost řidičů. K dosažení divadelního efektu musí být relativní hladina 
osvětlení přechodu musí být vůči hladině osvětlení navazujících úseků pozemní komunikace podstatně vyšší.  

 
Při osvětlení přechodu pro chodce s pozitivním kontrastem je vhodnější inspirovat se čl. 3.2, který se 

zabývá adaptačními pásmy. Z jeho znění lze odvodit, že na neosvětlené komunikaci by povrch komunikace 
v místě přechodu pro chodce neměl být osvětlen na průměrný jas Lpk 0,8 cd/m2 nebo vyšší. Budeme-li uvažovat 
novou stupnici osvětlení zavedenou ČSN EN 13201-2, můžeme uvedenou hodnotu 0,8 cd/m2 transformovat      
na hodnotu 1,0 cd/m2. Průměrný jas povrchu komunikace na přechodu pro chodce na neosvětlené komunikaci by 
pak měl být nejvýše 0,75  cd/m2. Uvedená hodnota by měla být použita pro světlé okolí přechodu pro chodce. 
V případě tmavého okolí přechodu by průměrný jas povrchu komunikace na přechodu pro chodce                     
na neosvětlené komunikaci měl být nejvýše 0,5 cd/m2. 

 
V případě přechodu pro chodce na osvětlené komunikaci by jas povrchu komunikace v místě přechodu 

pro chodce neměl být větší než desetinásobek jasu povrchu navazujících úseků komunikace. Spodní hranici 
osvětlení přechodu se navrhuje stanovit jako čtyřnásobek jasu povrchu navazujících úseků komunikace.          
Pro rozhodnutí, kde se v rozpětí intervalu násobků  4 až 10 krát jas povrchu navazujících úseků komunikace 
pohybuje, je rozhodující adaptační úroveň jasu řidiče, tedy nejen jas povrchu navazujících úseků komunikace, 
ale i úroveň jasu okolí přechodu pro chodce. V případě tmavého okolí pozemní komunikace se navrhuje zhruba 
šestinásobek jasu povrchu navazujících úseků komunikace (koeficient v rozpětí 4 až 8 krát jas povrchu 
navazujících úseků komunikace), v případě světlého okolí pozemní komunikace se navrhuje zhruba 
osminásobek jasu povrchu navazujících úseků komunikace (koeficient v rozpětí 6 až 10 krát jas povrchu 
navazujících úseků komunikace).  

 
Vzhledem k obtížnosti stanovení jasu povrchu pozemní komunikace na přechodu pro chodce (bílé 

vodorovné značení atd.) se při dimenzování doporučuje vycházet z osvětleností. Navrhuje se nejprve výpočtem 
ověřit jas a osvětlenost na povrchu navazujících úseků komunikace a výpočtem zjištěnou průměrnou hodnotu 
osvětlenosti použít po vynásobení výše zmiňovaným koeficientem osvětlení přechodu pro chodce.  

Tento koeficient by ovšem měl být upraven tak, aby respektoval odlišné odrazné vlastnosti v oblasti 
přechodu pro chodce, způsobené vodorovným dopravním značením bílé barvy (zebra). Výše uvedený koeficient 
by se měl tedy upravit, a to asi nejlépe v poměru činitele odrazu povrchu komunikace bez vodorovného značení 
ku průměrné hodnotě činitele odrazu povrchu komunikace v oblasti přechodu (vážený průměr).  

Příklad: Dejme tomu, že povrch komunikace má činitel odrazu 0,1 a povrch v oblasti přechodu 0,4. 
Jejich poměr tedy nabývá hodnoty 0,25, takže bychom hodnotu koeficientu osvětlení přechodu měli uvažovat 
čtvrtinovou. Místo výše uvedeného rozpětí 4 – 8 bychom tedy měli uvažovat rozpětí 1 – 2, místo rozpětí 6 – 10 
pak 1,5 až 2,5.  

 
Výše uvedený postup je určen pro odvození potřebného příkonu svítidel používaných skupinou 

ELTODO (Zebra a OP 03), neřeší vůbec požadavky na svislou osvětlenost v oblasti  přechodů pro chodce a její 
rovnoměrnost, tedy požadavky související s viditelností chodců na přechodu pro chodce.  

 
Požadavky na rovnoměrnost osvětlení 
Požadovat stejnou celkovou rovnoměrnost osvětlení jako na běžné komunikaci osvětlené z hlediska 

řidiče motorových vozidel (cca U0 ≥ 0,4) by zřejmě bylo přehnaně přísné. Na druhé straně si nejsem jist, zda       
by hodnota celkové rovnoměrnosti U0 ≥ 0,15 (platná pro polokulovou osvětlenost - třída osvětlení A dle ČSN EN 
13201-2) nebyla příliš benevolentní.  

 
Snad bychom předběžně mohli v oblasti přechodu pro chodce požadovat U0 ≥ 0,2.  
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Pole bodů pro hodnocení osvětlení osvětlenosti a celkové rovnoměrnosti 
A) Na přechodu 
1. Uvažovat 3 body napříč každého jízdního pruhu (stejně jako platí dle norem ČSN 360400 a ČSN EN 

13201). 
2.  V podélném směru komunikace (napříč přechodu) 3 body, jeden v ose přechodu a po jednom          

na každém okraji přechodu (zebry) s tím, že jejich maximální rozteč nesmí překročit 5 m (tedy stejný požadavek 
jako při hodnocení osvětlení komunikace). 

 
B) Na chodnících obou stranách komunikace před vstupem na přechod 
1. Body ve stejném uspořádání (ve stejných roztečích) jako na přechodu s tím, že budou uvažovány dva 

body ve směru příčném ke komunikaci. 
2. V podélném směru komunikace (napříč přechodu) 3 body, jeden v ose přechodu a po jednom          

na přímce proložené okraji přechodu (zebry) s tím, že jejich maximální rozteč nesmí překročit 5 m (tedy stejný 
požadavek jako při hodnocení osvětlení komunikace). 

 
Požadované průměrné hodnoty osvětlenosti a jejich celkovou rovnoměrnost posuzovat zvlášť              

na přechodu a každém chodníku.  
 
Osvětlení navazující komunikace (v případě, že je osvětlována) navrhuji počítat standardně podle ČSN 

EN 13201 s tím, že se neberou v úvahu svítidla zajišťující osvětlení přechodu s pozitivním kontrastem, ale jen 
svítidla zajišťující běžné osvětlení této komunikace. Netrval bych na tom, aby se výpočet prováděl v poli bodů 
mezi dvěmi svítidly, mezi nimiž je umístěn přechod, je-li jejich uspořádání (především rozteč) odlišné než 
v navazujících polích. Vycházel bych tedy z běžné rozteče svítidel na komunikaci. 

 
Závěr 
Tento příspěvek je myšlen jako podklad pro další diskusi jak přistupovat k osvětlení přechodů             

pro chodce, na jejímž základě bude možno postoupit dále. Uspokojivé vyřešení problematiky řešení přídavného 
osvětlení přechodů pro chodce si vyžádá provedení doplňujících výzkumných prací a následných oponentur.  

 
Použitá a související literatura 
[1] ČSN 36 0400 Veřejné osvětlení 
[2] ČSN EN 13201-2 Osvětlení pozemních komunikací - Část 2: Požadavky 
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3.1.5.-Rozvody veřejného osvětlení 
 
Rozvody veřejného osvětlení - Radim Gřes, Ing. Ing. Alena Muchová - PTD -, Ostrava , ptdov@iol.cz 
Nedílnou součástí návrhu osvětlovací soustavy veřejného osvětlení (dále VO) je návrh elektrických rozvodů, 
jejichž úkolem je zajistit přenos el. energie od místa napojení ke světelným zdrojům, spínání a vypínání 
osvětlovací soustavy, případně sledování provozu osvětlovací soustavy, ovládání a řízení vybraných parametrů 
osvětlovací soustavy apod. V tomto příspěvku si dovolím zmínit se o některých kritériích a požadavcích na návrh 
silových rozvodů VO. 

Základní požadavky na rozvody VO 
El. rozvody VO musí v prvé řadě splňovat požadavky na bezpečnost. Za všech provozních podmínek musí 
zajišťovat požadovanou bezpečnost osob, zvířat i svého okolí, nesmí být příčinou úrazu el. proudem, popálenin, 
požáru ani dalších negativních účinků na své okolí. El. rozvod VO ani spotřebiče jím napájené rovněž nesmí 
negativně působit na funkci jiných obvodů či zařízení, nacházejících se v jeho okolí a zároveň nemají být 
okolními obvody či zařízeními negativně ovlivňovány. Požadavky na bezpečnost el. rozvodů (i všech činností 
souvisejících s provozem nejenom el. rozvodů VO, ale veškerého el. zařízení obecně) jsou stanoveny                 
v příslušných technických normách, platných zákonech, vyhláškách a předpisech. Zde je na místě připomenout, 
že i při nezávaznosti platných technických norem je nutno prokázat zajištění bezpečnosti minimálně na úrovni 
požadované normou. 
Dalším důležitým požadavkem na el. rozvod VO, nezbytným pro správnou funkci celé osvětlovací soustavy, je 
spolehlivost. Ve většině případů není pro rozvody VO vyžadováno zajištění dodávky el. energie náhradním 
nouzovým zdrojem. V případech, kdy to bezpečnostní či jiné zvláštní nároky požadují, je nutno stanovit stupeň 
důležitosti dodávky a zajistit splnění požadavků z něj vyplývajících. Na spolehlivost má vliv i správný návrh jištění 
v rozvodu VO a zajištění selektivity jednotlivých jistících prvků. Upozornit je vhodné např. na kombinaci jistících 
prvků s odlišnými vypínacími charakteristikami (např. jistič – pojistka), která při nevhodné volbě přístrojů může 
mít při poruše za následek odpojení i bezporuchových větví. 
Mezi neméně důležité požadavky na el. rozvody VO patří hospodárnost, která je dána pořizovacími náklady, 
provozními náklady a náklady na údržbu, opravy a revize. Souvislost s hospodárným návrhem el. rozvodů má 
životnost rozvodů VO a veškerých materiálů, přístrojů, součástek a zařízení v nich použitých. Životnost je 
ovlivněna nejenom volbou uvedených součástí el. rozvodu (mj. i s ohledem na vnější vlivy, kterým jsou rozvody 
vystaveny), ale i kvalitou montáže a údržby. Požadavky na hospodárnost el. rozvodů VO jsou již ze svého 
principu protichůdné s většinou ostatních požadavků na rozvody VO kladených. Hlavním úkolem projektanta je 
naleznout takový kompromis, aby dodržení veškerých požadavků bylo ekonomicky přijatelné a ani při provozu 
uživatele nezatěžovalo nepřiměřeně vysokými náklady.  

Návrh rozvodů VO  
VO patří mezi vyhrazená zařízení pro výrobu, přeměnu rozvod a odběr el. energie, na která se vztahují příslušné 
zákony, vyhlášky a předpisy, mj. jsou upraveny i požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice, dané 
vyhláškou ČÚBP č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, zákonem ČNR č. 360/1992 Sb.,         
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných    
ve výstavbě v platném znění atd. Splnění stanovených podmínek je jedním z předpokladů pro získání 
způsobilosti k projektování el. zařízení. Ve většině případů je před realizací projektované stavby nutno získat 
územní rozhodnutí a stavební povolení, v některých případech je dostačující ohlášení stavby (viz. zákon č. 
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění). Podrobný rozbor legislativy v oblasti 
projektování el. zařízení přesahuje rámec tohoto příspěvku. 
Dále budou uvedeny některé důležité a všeobecně známé zásady pro návrh silového rozvodu osvětlovací 
soustavy VO. Před zpracováním projektu VO musí být provedeno zatřídění vnějších vlivů v souladu s ČSN 33 
2000-3 a osvětlovací soustava a všechny její součásti musí odolávat těmto vnějším vlivům. Toto zatřídění je 
důležitým předpokladem pro správný návrh el. rozvodů VO. Osvětlovací soustavy VO bývají v našich 
podmínkách připojeny nejčastěji k sítím typu TN (TN-C, TN-S, TN-C-S). Tyto sítě jsou nejčastější v ČR i ve 
většině zemí Evropy a jsou v současnosti většinou odborníků považovány v mnoha ohledech za bezpečnější než 
sítě typu TT. 

Dimenzování a návrh el. rozvodů VO (vodičů, kabelů, el. přístrojů atd.) se provádí mj. podle: 
a) jmenovitého proudového zatížení 
b) velikosti úbytku napětí a ztrát 
c) účinků zkratových proudů 
d) mechanického namáhání 
e) způsobu ochrany před úrazem el. proudem 
ad a)  
Při návrhu rozvodů veřejného osvětlení musíme znát jmenovité zatížení celé osvětlovací soustavy, které je dáno 
součtem jmenovitých příkonů el. spotřebičů, připojených na daný rozvod. Pokud jsou k rozvodu VO připojeny 
pouze světelné spotřebiče, bývá součinitel soudobosti β roven 1. Z celkového příkonu určíme celkový proud, který 
je výchozí pro volbu vhodného vodiče. Pro rozvody VO je v odůvodněných případech vhodné uvažovat určitou 
rezervu, např. pro případ budoucího rozšíření osvětlovací soustavy, zvýšení příkonu svítidel, doplnění 
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slavnostního nebo vánočního osvětlení apod. Z celkového proudu a součinitele k, který zohledňuje snížení 
proudové zatížitelnosti vodiče či kabelu s ohledem na podmínky uložení (viz. ČSN 2000-5-523) určíme min. 
potřebný průřez vodičů či kabelů požadovaného typu, který je nutno ověřit podle dalších kritérií. Zvláštností 
výbojových zdrojů světla je tzv. náběhový proud, jehož velikost může po zapnutí být až o několik desítek % vyšší 
než proud jmenovitý, postupem času jeho velikost klesá a po několika minutách se ustaluje na velikosti proudu 
jmenovitého, takže by neměl způsobit vybavení běžných jistících prvků dimenzovaných na jmenovité zatížení     
(v některých případech je toto nutno ověřit, zejména dosahuje-li náběhový proud vysokých hodnot).                   
Při připojování jednotlivých svítidel do rozvodu VO je nutno dbát na pravidelné zatížení fází L1, L2, L3, aby zátěž 
byla pokud možno symetrická a středním vodičem tekl co nejmenší proud. Pravidelné střídání fází se doporučuje 
proto, aby při případném výpadku některé z fází nezůstal neosvětlený delší souvislý úsek komunikací, křižovatek 
apod. Tyto požadavky nelze samozřejmě dodržet v 1f rozvodech. Při použití výbojek se v rozvodech VO vyskytují 
vyšší harmonické složky proudů. Při výskytu těchto vyšších harmonických složek se netočivé složky v 3f rozvodu 
uzavírají přes střední vodič. V důsledku toho se tento vodič proto zpravidla dimenzuje na stejný průřez jako 
fázové vodiče (pro volbu průřezu vodičů však mnohdy bývají rozhodující další požadavky, např. na velikost 
vypínací impedanční smyčky, dovolených úbytků apod.) 
 
ad b)  
Dovolený úbytek napětí pro rozvody veřejného osvětlení, způsobený výpočtovým zatížením smí být max. 5% 
jmenovitého napětí sítě (dle ČSN 360400). Velikost napětí v žádném místě rozvodu VO (ani při stmívání 
osvětlovací soustavy) nesmí klesnout pod úroveň zápalného napětí výbojek (např. u vysokotlakých sodíkových 
výbojek se zápalné napětí pohybuje zhruba mezi 180 V až 190 V v závislosti na výrobci a stáří výbojky). Velikost 
napětí v rozvodu VO má značný vliv na velikost světelného toku, vyzařovaného výbojovými zdroji. Např.               
u vysokotlakých sodíkových výbojek je pokles napětí o 1% doprovázen poklesem světelného toku přibližně o 3%, 
což má vliv na světelně-technické parametry osvětlovací soustavy. Průřez kabelů či vodičů je tedy nutno ověřit     
i v souvislosti s velikostí úbytku napětí, který má spolu se zatížením a účiníkem cos ϕ vliv na velikost ztrát            
v rozvodech VO, které mohou být poměrně vysoké zejména u rozsáhlých a velmi dlouhých rozvodů, v případě 
nadzemních venkovních sítí VO nezřídka ještě stále jednofázových. Téměř všechna běžná svítidla jsou dnes 
dodávána, kompenzována. Připojením kompenzačního kondenzátoru do obvodu svítidla s výbojovým zdrojem 
dojde ke kompenzaci jalové složky proudu a tedy i jalového výkonu. Podle velikosti kapacity kondenzátorů lze 
kompenzovat až na účiník cos ϕ blížící se k 1. Je možno provádět i skupinovou kompenzaci pro větší počet 
světelných zdrojů. V běžných rozvodech VO však tato kompenzace nebývá používána. V zájmu objektivity je 
však potřeba podotknout, že úspory el. energie v důsledku kompenzace jsou provázeny deformací sinusového 
průběhu křivky napájecího proudu, což se projeví zpětnými vlivy (vyšší harmonické) na napájecí síť, jejich rozsah 
je závislý na rozsahu a velikosti kompenzované osvětlovací soustavy. 
 
ad c) 
Účinky zkratových proudů na rozvody VO můžeme rozdělit na tepelné a silové. V rozvodech VO bývají tyto účinky 
většinou méně významné, způsob případného ověření silových i tepelných účinků zkratových proudů na vodiče 
(kabely) a na odolnost el. přístrojů lze nalézt v odborné literatuře. Zde zmíním pouze ověření min. průřezu vodiče 
či kabelu v souvislosti s tepelným namáháním vlivem zkratového proudu: 
 

 
K      je konstanta , jejíž velikost je dána použitým materiálem  
 
Pokud je doba trvání zkratu krátká (což u rozvodů VO většinou platí), je účinek zkratového proudu nevýznamný. 
U kabelových vedení v prostředí bez nebezpečí požáru a výbuchu se uvažuje zkrat na konci kabelu. 
 
ad d)  
U kabelových zemních rozvodů VO má na mechanické namáhání vliv způsob a hloubka uložení vedení, ochrana 
vedení (použité chráničky apod.) a způsob zatěžování povrchu (pojezd vozidel, zemědělských strojů apod.).        
V případě nadzemních venkovních vedení je potřeba ověřit zejména namáhání vodičů tíhou námrazku, silou větru 
a vlastní váhou vodičů. Namáhání silou větru tvoří vodorovnou složku sil, ke které se přičítá svislá složka sil daná 
hmotností vodiče. Hmotnost námrazku působí svisle. Je potřeba určit, který způsob namáhání je významnější a 
podle něj nadzemní vedení dimenzovat. Současné působení větru a námrazku se neuvažuje. Popis způsobů 
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výpočtů mechanického namáhání venkovních vedení a stavby sítí venkovního vedení by byl rozsáhlý a přesahuje 
rozsah tohoto příspěvku (viz. [1]). V současnosti se při stavbě venkovních nadzemních rozvodů VO 
upřednostňuje použití samonosných izolovaných vodičů (např. typ 1-AES), které v porovnání s dříve používanými 
lany AlFe mají mnoho výhod. Výhody samonosných izolovaných vodičů jsou zejména ve větší spolehlivosti 
(omezení zkratů vzniklých dotykem holých vodičů), menším mechanickém namáhání podpěrných bodů               
při zachování přenosové schopnosti el. vedení, omezení nutnosti ořezů stromů, vyšší bezpečnost z hlediska 
úrazu el. proudem, kratší montáž, jednodušší práce pod napětím, menší zatížení sněhem a námrazou, případně 
další. 
 
ad e)  
Základní požadavky na ochranu před úrazem el. proudem a její provedení najdeme v ČSN 33 2000-4-41 a 
dalších souvisejících normách. Další požadavky, upřesnění či omezení pro zařízení venkovního osvětlení jsou 
uvedeny v ČSN 33 2000-7-714 z roku 2001. Např. v souvislosti s ochranou před nebezpečným dotykem živých 
částí je v čl. 714.412 uvedeno: 
Všechny živé části el. zařízení by měly být chráněny izolací nebo zábranami, nebo uzavřením (kryty) vylučujícími 
úmyslný či neúmyslný přímý dotyk. Skříně obsahující přístupné živé části musí být uzamčeny pomocí klíče nebo 
nářadí, pokud nejsou v prostoru, kde mají přístup pouze osoby s odbornou kvalifikací nebo poučené osoby. Dveře 
vedoucí k el. zařízení a umístěné méně než 2,5 m nad úrovní terénu musí být uzamčeny pomocí klíče nebo 
nářadí. Navíc musí být zřízena ochrana před přímým dotykem, jsou-li dveře otevřené, buď použitím zařízení      
se stupněm ochrany krytem nejméně IP2X nebo IPXXB daným konstrukcí nebo instalací, nebo umístěním 
zábrany nebo překážkou poskytující stejný stupeň ochrany krytem. U svítidla s výškou menší než 2,8 m           
nad úrovní terénu musí být přístup ke světelnému zdroji pouze po odstranění zábrany nebo uzavření vyžadujícího 
použití nářadí. 
 
V souvislosti s ochranou před nebezpečným dotykem neživých částí je např. v čl. 714.413 uvedeno: 
Nesmí se používat ochrana nevodivým okolím a ochrana neuzemněným místním pospojováním. 
 
Dále se budu věnovat sítím typu TN. Tyto jsou v ČR nejčastěji používané a je na ně napojována většina rozvodů 
VO, ve kterých se nejčastěji používá ochrana samočinným odpojením od zdroje v požadovaném čase, proto bude 
rozebrána v dalším textu podrobněji. Princip ochrany je popsán v ČSN 33 2000-4-41. Ochrana samočinným 
odpojením od zdroje v sítích TN spočívá v tom, že všechny neživé části el. zařízení jsou spojeny ochranným 
vodičem s nulovým bodem zdroje. Podmínkou ochrany je, aby při zkratu mezi fázovým vodičem a neživou částí 
vznikl takový vypínací proud, který je vyšší nebo roven vybavovacímu proudu předřazeného jistícího prvku       
pro daný čas odpojení. 

 
Protože se vychází z předpokladu plně zatížené sítě, musí se jmenovité napětí sítě proti zemi snížit součinitelem, 
respektujícím zatíženou síť. Pokud tento součinitel sloučíme s impedančním součinitelem, respektujícím chybu 
výpočtu impedance, získáme bezpečnostní součinitel kv, v případě měřené impedance bezpečnostní koeficient 
km. Hodnotu vypočtené impedance je nutno uvažovat při max. provozní teplotě vodičů. Pak platí: 
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Možnost použití jiných výpočetních metod upravuje čl. 413.1.3.3. N1.3. ČSN 33 2000-4-41. Velikost vypínací 
impedanční smyčky a vhodnost použitého jištění je vždy nutno zkontrolovat při prováděné revizi el. zařízení 
(výchozí, pravidelná atd.). Další podmínky ochrany jsou uvedeny v ČSN 33 2000-4-41. 
V souvislosti s ochranou samočinným odpojením od zdroje v sítích TN je potřeba připomenout, že požadavky     
na bezpečnost el. zařízení jsou vyšší než u dříve používané ochrany nulováním. Zejména zajištění dostatečně 
nízké impedance poruchových smyček pro odpojení zařízení od zdroje v požadovaném čase však může 
představovat problém. Ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 je hlavní či doplňující pospojování ve venkovních prostorech 
prakticky nerealizovatelné (jistý ekvivalent představují ekvipotencionální kruhy kolem energetických stožárů). 
Jistým řešením je aplikace proudových chráničů, která však v rozvodech VO přináší určité problémy.                
Pro správnou funkci proudového chrániče je nutno použít oddělené vodiče PE a N (tj, soustavu TN-S), což 
mnohdy není vhodné či možné. Na rekonstruované soustavy VO totiž většinou navazují stávající rozvody 
provedené v soustavě TN-C (PE a N nelze dále spojovat). Dále existují nejrůznější havarijní propojení, která        
v případě poruchy na rozvodu VO zajistí dočasné napájení VO z rozvodu nejbližšího RVO (provedeny většinou     
v TN-C), což by v případě sítě TN-S nebylo možné. Rovněž proudové chrániče vyžadují pravidelné kontroly 
funkčnosti, což prodražuje údržbu VO. Navíc v ČSN 33 2000-7-714, čl. 714.413.1, Poznámka 1 je uvedeno:  
Použitím proudového chrániče na počátku obvodu venkovního osvětlení může být v případě jediné poruchy         
v jednom osvětlovacím zařízení způsobeno odpojení celé osvětlovací soustavy. Toto může způsobit 
bezpečnostní riziko pro uživatele. 
Lze tedy vidět, že použití proudových chráničů není pro ochranu celých větví rozvodu VO zcela vhodné.              
V některých případech však je použití chráničů nezbytné (např. při použití zásuvek v rozváděčích, ve stožárech 
při napojení vánočního osvětlení ze zásuvek apod.). 
V ostatních případech bývají většinou použity pojistky či jističe (není-li použití proudového chrániče příslušnými 
normami vyžadováno), pak je nezbytné zajistit dostatečně nízkou impedanci poruchové impedanční smyčky.     
Na její velikost má vliv impedance trafa a soustavy vn (nízká, nelze ovlivnit a většinou je i obtížné zjistit její 
skutečnou velikost), druh a průřez použitého vedení a jeho délka a některé další vlivy (např. přechodové odpory, 
uzemnění apod.). Ovlivnit tedy můžeme zejména průřezy vodičů či kabelů (nákladné, v koncových větvích jsme 
omezeni max. průřezem kabelů dle typu stožáru a použité elektrovýzbroje), další možností je omezení max. délek 
větví, které jsou však dány rozsahem VO a počtem a vzájemnou vzdáleností jednotlivých rozvaděčů.                
Pro správnou funkci ochrany samočinným odpojením od zdroje je tedy nutno i vhodně navrhnout jištění.              
V souvislosti s ochranou samočinným odpojením od zdroje je důležité uzemnění. Hodnota zemního odporu 
pracovního uzemnění nulového bodu zdroje nemá překročit 5 Ω ,ve zvláštních případech 15 Ω .Celkový zemní 
odpor uzemnění vodičů PEN odcházejících z transformovny má být do 2 Ω . Vodič PEN v síti TN-C nebo PE v síti 
TN-S se musí uzemnit buď samostatným zemničem nebo spojit s uzemňovací soustavou, kromě uzlu zdroje ještě 
v místech dle čl. 413.1.3N12 ČSN 33 2000-4-41. Při poruše zůstává zavlečené napětí na neživé části do doby 
odpojení od zdroje (tento problém nevzniká v sítích TN-S). Napětí zdroje se rozdělí na úbytky na dráze 
poruchového proudu, napětí na PEN vodiči může v místě poruchy dosáhnout pro síť s U=230 V až 115 V, díky 
přizemnění však dosahuje nižších hodnot. Častým přizemňováním PEN (PE) se vytváří paralelní vodivá cesta 
zemí, což vede ke snížení zavlečeného dotykového napětí při poruše, což přispívá k bezpečnosti sítí TN. Je proto 
vhodné provádět přizemňování co nejčastěji. Je doporučeno zemničem spojovat vždy min. dva sousední stožáry, 
na jejichž kostry se připojuje vodič PEN (PE). Ochrana před atmosférickým přepětím a další požadavky               
na zemniče a provedení uzemnění jsou řešeny v ČSN 33 2000-5-54. Jak bylo zmíněno dříve, při použití 
výbojových zdrojů světla dochází ke vzniku vyšších harmonických složek proudu a nesymetrie zátěže. Netočivé 
složky proudu se v síti TN-C uzavírají PEN vodičem, což má za následek výskyt napětí na neživých částech. 
Tento neduh lze rovněž výrazně omezit kvalitním a častým přizemňováním, v sítích TN-S s oddělenými vodiči PE 
a N se nevyskytuje. Při provádění uzemnění je nutno pozornost věnovat korozi zemničů, která vzniká při spojení 
dvou různých kovů s rozdílným elektrochemickým potenciálem. Nesmí se tedy spojovat měděné a ocelové 
zemniče ani měděné a pozinkované zemniče, kdy na straně ocelového či pozinkovaného zemniče hrozí rychlá 
koroze s možným přerušením zemniče. Nelze-li se spojení uvedených kombinací kovů vyhnout, je nutno zřídit 
katodickou ochranu zemničů, což v rozvodech VO nebývá používáno a snažíme se nevhodné kombinaci kovů se 
vyhnout. 
 
Nezbytnou součástí návrhů rozvodů VO je i návrh spínání a ovládání osvětlovací soustavy. Z této široké 
problematiky bych se jen krátce zmínil o regulaci a stabilizaci napětí. Používání stabilizátorů napětí je výhodné 
zejména v sítích, kde se vyskytuje přepětí či podpětí. Zejména v případech přepětí dochází u výbojek                 
ke značnému snižování doby života, což lze omezit vhodným nastavením napětí. Možnost úspor energie vlivem 
regulace napětí je dána čl. 3.1.2 ČSN 360400. Způsob regulace musí zajistit dodržení požadované rovnoměrnosti 
osvětlenosti či jasu, nelze proto použít takový případ, kdy dochází ke zhasínání svítidel např. na každém druhém 
stožáru. Vhodnější je regulace napětí, tzv. „stmívání“. Lze provést snížení napětí ze jmenovitého na cca 185        
V (zápalné napětí). Tímto snížením napětí (cca 20%) lze dosáhnout snížení příkonu výbojky o cca 40%              
při snížení světelného toku o cca 60%. Max. snížení napětí můžeme využívat max. zhruba 5 až 6 hodin denně, 
což představuje v praxi ověřené snížení celkové spotřeby el. energie o 20 až 30%. Pozornost je nutno věnovat 
správnému návrhu rozvodů VO a jištění v regulovaných soustavách.V obvodech VO s ochranou před úrazem el. 
proudem samočinným odpojením od zdroje je při daném jištění rozhodující poruchový proud, který způsobí 
vybavení jistícího prvku. Poruchový proud je dán velikostí napětí a impedancí poruchové smyčky. Jelikož 
impedance smyčky zůstává při regulaci konstantní (zanedbáme-li vliv oteplení vodičů při rozdílném poruchovém 
proudu), je čas vybavení jistícího prvku závislý na velikosti napětí. A jestliže v průběhu provozu VO dojde            
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ke snížení velikosti napětí (např. regulací), dojde i ke snížení poruchového proudu a ke zvýšení vypínacího času 
jistícího prvku dimenzovaného pro jmenovité parametry, který může přesáhnout max. dovolený čas odpojení. 
Dojde-li ke snížení jm. napětí, dojde i k poklesu případného dotykového napětí, avšak jeho velikost je závislá      
na mnoha okolnostech a může překročit mez bezpečného dotykového napětí pro dané prostory.V souvislosti se 
vznikem harmonického zkreslení proudů vlivem nelineárních zátěží bych si dovolil ještě upozornit na obezřetnost 
při měření proudů v těchto obvodech. Je potřeba použít přístroje, které měří skutečnou efektivní hodnotu. Měřící 
přístroje pro měření střední hodnoty, kalibrované na efektivní hodnotu, budou v případě zkresleného průběhu 
proudu udávat nepřesné hodnoty (nižší až o 40 %), což může mít za následek poddimenzování kabelů, jistících 
prvků apod. 
 
Závěr 
 
Příspěvek si neklade za cíl obsáhnout celou problematiku projektování el. rozvodů VO, kterou lze nalézt 
v odborné literatuře, normách, zákonech, vyhláškách apod. Pokusil jsem se zjednodušeně popsat některé 
zkušenosti z projektování el. rozvodů VO včetně některých problémů a omezení, které se mohou vyskytnout. 
Pozorným čtenářům a posluchačům děkuji za vyjádření odlišných názorů či upozornění na chyby, kterých jsem se 
mohl v tomto příspěvku dopustit. 
A úplně závěrem. I na takovéto rozvody VO lze v praxi narazit: 
Literatura a odkazy 
[1] J. Habel a kolektiv, Světelná technika a osvětlování, 
FCC PUBLIC, Praha , 1995 
[2] K. Dvořáček, V. Csirik, Projektování elektrických 
zařízení, IN-EL Praha, 1999 
[3] F. Štěpán, Proudové chrániče, IN-EL Praha, 1997 
[4] Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu v platném znění 
[5] Zákon ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě v platném znění 
[6] Vyhláška ČÚBP č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti 
v elektrotechnice 
[7] Soubor norem ČSN řady ČSN 33 2000 
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3.1.6.-Projekt veřejného osvětlení 
 
Stavební zákon 
 
Základním právním pokynem pro činnost ve výstavbě a tím i projektování je zákon č.50/1976 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Nabyl účinnosti dne 1. října 1976 a byl novelizován zákonem č. 
103/1990 Sb., 425/1990 Sb., 262/1992 Sb., 43/1994 Sb., 19/1997 Sb., 83/1998 Sb. (úplné znění zákona č. 
197/1998 Sb.), nález Ústavního soudu č. 95/2000 Sb., zákonem č. 132/2000 Sb., 151/2000Sb. 
 
Co má obsahovat projektová dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení nám říká výše specifikovaný 
stavební zákon, jehož novela z roku 1992 zrušila vyhl. 43/1990 Sb. O projektové přípravě staveb. Stavební zákon 
je předpisem především procesním a o obsahu projektové dokumentace vždy hovoří v rámci požadavků            
na proces územního a stavebního řízení. 
 
Tak jako každá projektová dokumentace, tak i projekt veřejného osvětlení (dále jen VO) musí obsahovat všechny 
části - tj. průvodní zprávu, technickou zprávu jejíž součástí jsou světelně technické výpočty, ekonomickou část      
a výkresovou část. 
 
Většina elektroprojektantů se domnívá, že projektovat VO je velmi jednoduchá záležitost, ale zapomínají, že 
projekt VO není jen projektem elektrozařízení, ale také projektem stavebních prací. Neopomenutelnou součástí 
jsou také podklady pro možnost vyřešení zemních prací. V praxi se projektuje VO dvoustupňově - projekt 
územního řízení a projekt pro stavební povolení v rozsahu prováděcího projektu. U malých staveb cca do 5 mil. 
Kč stavebních nákladů se stalo „dobrým“ zvykem projektovat jednostupňově, to znamená od rozboru koncepce 
až po realizační dokumentaci stavby. 
 
Obsah dokumentace pro územní řízení 
 
Výsledkem územního řízení je rozhodnutí o umístění stavby. Návrh na umístění stavby se doloží dokumentací, 
která je úměrná místu a rozsahu prováděné stavby. 
 
Průvodní část 

• základní údaje stavby - název a adresu navrhovatele, to znamená zadavatele dokumentace, většinou 
jsou to Městské nebo Obecní úřady 

• jméno (název), adresa (sídlo) a oprávnění zpracovatele dokumentace 
• předmět územního řízení se stručnou charakteristikou území, na kterém se provádí nové VO 
• stručná charakteristika nově navrhovaného VO 
• stanoviska, souhlas posouzení popř. rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními 

předpisy - např. stanovisko ekologie, ochrany vod a půdy, popřípadě památkové péče 
• údaje o souladu návrhu s územně plánovací dokumentací, to znamená i stanovisko útvaru architekta 

města či obce 
• druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle evidence nemovitostí  

 
Technická část 

• architektonické začlenění stavby do území, vzhled VO - typ stožárů, svítidel, rozváděčů,a jeho výtvarné 
řešení 

• stručný popis předpokládaného stavebně-technického řešení 
• údaje o provozu včetně technických parametrů 
• nároky stavby na elektrickou energii, předpoklady na propojení se stávajícím VO 
• dotčená ochranná pásma nebo chráněná území 
• rozsah a uspořádání staveniště (např. uvolnění ploch, příjezdy na staveniště, případné přeložky 

inženýrských sítí, omezení existující dopravy aj.) 
• popis zajištění ochrany životního prostředí, to znamená u VO zejména ochrana vzrostlé zeleně 

 
Výkresová část 

• situační výkres současného stavu 
• situační výkres nového stavu 
• další výkresy, či obrázky navrhovaného zařízení 

 
Zhotovitel dokumentace obvykle po podepsání smlouvy obdrží mapové podklady dotčeného území stavby, zřídka 
i stávající stav VO, obvykle si ho musí doplnit od správce VO - to je příslušný obecní úřad. Následně vybere 
několik alternativ soustav VO a provede světelně technický výpočet . Po konzultaci s útvarem hlavního architekta 
města, či pověřeného architekta obce, případně pracovníkem památkového ústavu, vybere vhodnou variantu 
řešení. Pak zpracovává dokumentaci dle výše uvedených požadavků. Na závěr postupuje dokumentaci                
k vyjádřením a stanoviskům. 
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Dokladová část 
Úvodním listem dokladové části je číselný seznam jednotlivých dokladů. 

• stanoviska, souhlasy nebo posouzení jednotlivých správců inženýrských sítí, které se nacházejí              
v dotčeném území stavby 

• stanoviska, souhlasy, posouzení případně rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, hlavně orgány 
chránící životní prostředí - ekologie aj. 

• doklady o projednání dokumentace se správcem VO a zadavatelem dokumentace 
 
Obsah dokumentace pro stavební řízení 
 
Průvodní část 

• název a sídlo stavebníka - většinou jsou to Městské a Obecní úřady 
• jméno (název), adresa (sídlo) a oprávnění zpracovatele dokumentace 
• základní údaje a umístění stavby VO 
• údaje o splnění podmínek rozhodnutí o umístění stavby 
• údaje o splnění podmínek dotčených orgánů státní správy, které byly zajištěny před zahájením 

stavebního řízení 
 
Technická část 

• popis staveniště - poloha, případné zasažení do ochranných pásem, případně požadavky na kácení 
vzrostlých dřevin, likvidace zeleně, přeložky 

• provozní údaje a zatřídění prostředí prostoru, popis druhu napájecího případně ovládacího rozvodu, 
proudové soustavy, napětí a kmitočet, energetická bilance, ochrany, způsob napojení na veřejnou síť a 
způsob ovládání VO 

• výsledky výpočtů zkratových proudů 
• údaje o osvětlení - to znamená světelně technické výpočty včetně popisu svítidel a zdrojů světla 
• zásady celkového výtvarného řešení stavby, dodržení požadavků památkové péče a hlavního architekta 

města či obce 
• zásady celkového stavebně-technického řešení soustavy VO 
• použité materiály a technologie výstavby VO 
• popis zemních prací 
• bezpečnostní předpisy 

 
Výkresová část 

• celková situace stavby 
• dispozice se zakreslenými trasami napájecích a ovládacích rozvodů - schéma rozvodu, výkres zemních 

prací -výkopových rýh 
• schéma rozváděčů 
• přehledové schéma propojení rozváděčů, případně soustavy VO 
• výkresy základů stožárů a rozváděčů 
• řezy křížení s ostatními inženýrskými sítěmi 
• výkresy návrhu konstrukčního řešení, pokud nestačí textová část, obvykle při užití atypických technologií 

stavby stožárů či upevnění svítidel 
 
Realizace stavby (dříve POV) 

• podmínky na provádění stavby a opatření jimiž se chrání životní prostředí v průběhu výstavby 
• požadavky na prozatímní provoz VO, to se týká hlavně rekonstruovaných dvoustranných soustav, kdy je 

jedna strana komunikace osvětlována novou soustavou a druhá se rekonstruuje 
• podmínky pro uvedení stavby do provozu a pro užívání stavby 

 
Doklady 
 
Obdobně jako u předcházejícího stupně v podrobnějším znění. 
 
Ekonomická část 
 
Přehled nákladů stavby a souhrnný rozpočet. Je vhodné zpracovat rozpočet stavby položkově, závisí                  
na zadavateli stavby, jak se dohodne s projektantem na členění rozpočtu a obsahu položek. 
Ve veřejném osvětlení se v poslední době upřednostňují kumulované položky, protože dodavatelé stavby rychleji 
sestaví nabídkovou cenu dle tohoto slepého rozpočtu. Většina firem již má zpracovány např. kompletní položky 
na postavení jednoho stožáru, u konkrétní stavby pouze doplní cenu požadovaného typu materiálu. Je vhodné 
členit rozpočet na část demontáží, montáží a zemních prací. Velmi často jednotlivé práce provádějí rozdílně 
pracovní čety, které jsou schopny si takto zakalkulovat podíl svých prací. Jak již bylo uvedeno v úvodu, používá 
se dokumentace pro stavební povolení i pro konečné provedení stavby. 
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Praktické poznatky z projektování 
Projektová dokumentace VO by měla být zpracována projektantem - světelným technikem, elektrikářem                
a projektantem inž. sítí v jednom. Na začátku návrhu osvětlovací soustavy je třeba určit, za jakým účelem 
soustavu navrhujeme. Můžeme navrhovat osvětlení komunikace určené pro motorovou dopravu, osvětlení        
pro chodce,osvětlení společenské a osvětlení orientační. Osvětlení pro chodce se buduje na komunikacích          
s omezenou, případně vyloučenou motorovou dopravou. Osvětlení společenské  se navrhuje v místech pěších 
zón, převážně v historických a společensky významných centrech měst. Osvětlení orientační je určeno pro pěší 
komunikace s malou intenzitou provozu. Rozlišení prostorů je důležité hlavně při výběru svítidel a světelných 
zdrojů. V pěších zónách nebo centrech měst s malým motoristickým ruchem navrhujeme stylová svítidla případně 
i se zdroji s nižší energetickou účinností a lepším podáním barev. Kromě zajištění potřebné horizontální 
osvětlenosti se při návrhu osvětlení pěší zóny klade důraz na vertikální intenzitu osvětlení, protože převaha 
zrakových informací je na vertikálních plochách. Jakost plastického podání tváří osob vyhodnocujeme ve směru 
převažujícího pohybu chodců poloválcovou intenzitou osvětlení.Světelně technickým výpočtem zjistíme 
nejvhodnější osvětlovací soustavu, ale pokud nejsme schopni respektovat záludnosti terénu (vzrostlou zeleň, 
svah, terénní překážky, okna do nichž se nemá svítit) je tento výpočet samoúčelný. Co pomůže, že na dané 
komunikaci ve stávající zástavbě striktně dodržíme rozteče světelných míst, když strom zastíní důležitý vjezd      
do křižovatky nebo zvolíme tak vysoké stožáry, že osvětlují koruny stromů, ale již méně vozovku? Také se stává, 
že např. při rekonstrukci umístíme svítidlo na jiné místo, než jsou lidé zvyklí. A zjistíme, že jsou na úřadě neustálé 
stížnosti, tu svítí do oken, pak zase není osvětlen přístupový chodník k domu, někdy dokonce jsou obyvatelé zlí, 
že nevidí na zvonky. Mnohdy jsou tyto stížnosti malicherné, jindy oprávněné. Je třeba si uvědomit, že na papíru 
jdou změny vždy provést, i když mnohdy „hoří“ termín. Po dokončení stavby, všech terénních úprav, je již obtížné 
přesunout stožár nebo nějaký přidat. Návrh VO je nezbytně nutné projednat se správcem VO, ve městech, kde 
mají vypracován generel VO i s garantem tohoto dokumentu. Je třeba si uvědomit, že projekt neděláme jen proto, 
abychom si vydělali, ale hlavně navrhujeme VO pro lidi, kterým bude sloužit mnoho let. 
Součástí technického řešení světelné soustavy musí být i návrh vhodné regulace osvětlení v nočních hodinách 
jejíž součástí je i stabilizace napětí. 
Projekt VO, byť malého rozsahu, obsahující jeden výkres a maximálně pět stránek textu není dozajista tím, co má 
projektová dokumentace obsahovat a jistě budou potíže při územním a stavebním řízení a o samotné stavbě 
nemluvě. 
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3.1.7.-Evropská norma pro osvětlování pozemních komunikací   
 
Evropská norma pro osvětlování pozemních komunikací (EN 13201-2 až 4) byla schválena Evropským výborem 
pro normalizaci (CEN) v listopadu roku 2003. V České republice vstoupila v platnost 1. 5. 2004 s tím, že zatím 
byla pod označením ČSN EN 13201-2 až 4 převzata vyhlášením v původním anglickém znění. České znění 
normy by mělo být dokončeno do konce roku 2005. První část souboru, technická zpráva CEN/TR 13201-01, 
rovněž schválená CEN, pod českým označením zatím zavedena nebyla, ale je ji možno získat na ČSNI podobně 
jako ČSN EN 13201-2 až 4. Cílem tohoto příspěvku je přiblížit čtenáři způsob pojetí nové normy a s ní související 
technické zprávy, jež se má po úpravách a doplňcích stát první částí české technické normy pro osvětlení 
pozemních komunikací. Snahou bude vyřešit v ní mimo jiné návaznost na normy pro projektování místních 
komunikací, silnic a dálnic, případně i křižovatek. Tento příspěvek je zaměřen na první dvě části následujícího 
čtyřčlenného souboru. 
 
CEN/TR 13201-1 Road lighting - Part 1: Selection of lighting classes 
(Osvětlení pozemních komunikací - Část 1: Výběr tříd osvětlení) 
 
ČSN EN 13201-2 Osvětlení pozemních komunikací - Část 2: Požadavky 
 
ČSN EN 13201-3 Osvětlení pozemních komunikací - Část 3: Výpočet 
 
ČSN EN 13201-4 Osvětlení pozemních komunikací - Část 4: Metody měření 
 
Technická zpráva CEN/TR 13201-1 nabízí propracovanou metodiku přiřazení požadavků na osvětlení venkovních 
veřejných dopravních prostorů, ČSN EN 13201-2 až 4 pak vedle stupnic světelnětechnických veličin i metodiku 
výpočtu a měření požadovaných parametrů osvětlení. Klasifikace pozemních komunikací, zavedená technickou 
zprávou a normou, vychází z odlišnosti požadavků na osvětlení. Jejich pomocí lze navrhnout osvětlovací 
soustavy, které mají zaručit dobrou viditelnost všem účastníkům veřejné dopravy za snížené viditelnosti tak, aby 
byla zajištěna bezpečnost a plynulost dopravy a bezpečnost obecně. Norma platí i pro veřejně přístupné, 
soukromě provozované pozemní komunikace a mosty. Normu nelze použít pro mýta, tunely, plavební kanály       
a plavební komory. Norma neobsahuje kriteria pro rozhodování, které prostory osvětlit. 
 
I. KATEGORIZACE A PARAMETRY OSVĚTLENÍ 
Rozlišují se čtyři základní kategorie uživatelů pozemních komunikací. Jsou to: 
 
1. Řidiči motorových vozidel (symbol M) 
 
2. Řidiči pomalých vozidel (symbol S) – řidiči motorových vozidel, vozidel poháněných zvířaty a lidé jedoucí        
na zvířatech – rychlost do 40 km/h (v některých zemích do 50 km/h) 
 
3. Cyklisté (symbol C) – řidiči jízdních kol a mopedů – rychlost do 50 km/h 
 
4. Chodci (symbol P) – chodci nebo lidé na vozíčkách 
Požadavky na osvětlení jsou závislé na geometrickém uspořádání osvětlovaného prostoru, na typu jeho uživatelů 
a způsobu využití, a také na vlastnostech prostředí: 
 
1. Geometrie prostoru 
- existence konfliktních prostorů (křížení proudů motorizované dopravy nebo jejich překrývání 
  s oblastmi s četným výskytem jiných uživatelů) 
- existence prostředků pro zklidnění dopravy 
- oddělení dopravních proudů 
- druh křížení (úrovňové, mimoúrovňové) 
- četnost křížení (na 1 km délky) 
- dopravní využití sousedních prostorů 
 
2. Uživatelé dopravního prostoru 
- hlavní typ uživatele 
- další přípustní uživatelé 
- nepřípustní uživatelé 
- typická rychlost hlavního typu uživatele 
 
3. Využití prostoru 
- frekvence dopravy 
- obtížnost orientace 
- přítomnost parkujících vozidel 
- potřeba rozeznání obličejů a barvy vozidel 
- riziko kriminality 
 



Jak projektovat veřejné osvětlení z pohledu společnosti SRVO 

Vydala:Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení pro potřeby projektantů v roce 2005 

43

4. Vliv prostředí 
- převažující typ počasí (suchý nebo mokrý povrch) 
- úroveň jasu okolí 
- složitost zorného pole (souhrnný vliv osvětlení a dalších prvků v zorném poli uživatele komunikace, které 
odvádějí pozornost, ruší, matou nebo obtěžují uživatele, např. reklamní tabule, osvětlovací stožáry, osvětlené 
budovy nebo osvětlení sportovišť) 
Na rozdíl od starého souboru českých technických norem pro veřejné osvětlení (ČSN 36 0400, ČSN 36 0410       
a ČSN 36 0411) je definován parametr SR (surround ratio – činitel osvětlení okolí), který stanoví poměr průměrné 
osvětlenosti definovaných pásem mimo komunikaci, které bezprostředně přiléhají k okrajům jízdního pásu,    
průměrné osvětlenosti definovaných pásem pozemní komunikace bezprostředně s nimi sousedících. Rovněž 
nově se zavádí hodnocení rušivého neboli psychologického oslnění prostřednictvím tříd svítivosti G (uplatňuje se 
pro třídy osvětlení CE, viz text dále) a tříd oslnění D (pro stupně osvětlení S, A, ES a EV, viz text dále). Tohoto 
hodnocení se použije v případech, kdy nelze vyhodnotit prahový přírůstek TI (omezující neboli fyziologické 
oslnění). 
Pozn.: Ve starém souboru českých technických norem pro veřejné osvětlení byl prahový přírůstek nazván 
relativní zvýšení prahu rozlišitelnosti a označen kr. 
• Tab. 1 – Třídy svítivosti G 

 
• Tab.2 – Třídy oslnění D 

 
Pozn.: Koeficient oslnění D = I85º . A-0,5 (cd/m), kde I85º je maximální hodnota svítivosti (cd) v úhlu 85º nahoru       
od svislice v libovolném směru a A je plocha (m2) průmětu svítící části svítidla do roviny kolmé k výše uvedenému 
směru svítivosti. 
Další parametry osvětlení známe z našich starých norem pro veřejné osvětlení, ale v některých případech jsou 
použity odlišné symboly. 
Celková rovnoměrnost osvětlení se nyní označuje symbolem U0, podélná rovnoměrnost symbolem Ul, prahový 
přírůstek symbolem TI (dříve relativní zvýšení prahu rozlišitelnosti kr), minimální osvětlenost symbolem ,Emin. 
polokulová osvětlenost symbolem Ehs, poloválcová osvětlenost symbolem E sc, průměrná osvětlenost E. 
průměrný jas L . Místo pojmu „časově minimální hodnota“ se používá termín „udržovaná hodnota“. 
Dále se zavádí podle charakteru zrakového úkolu sedm tabulek tříd osvětlení: 
• Tab. 3 – Třídy osvětlení ME 
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Pozn.: Třídy osvětlení ME se vztahují na řidiče motorových vozidel, uživatele silničních komunikací, a v některých 
zemích také na uživatele komunikací v obytných zónách, se střední a vysokou povolenou rychlostí. 
 
• Tab. 4 – Třídy osvětlení MEW 

 
 
Pozn.: Třídy MEW platí pro motorizovanou dopravu se střední a vysokou rychlostí, pro převážně mokrý povrch 
vozovky. 
 
• Tab.5 – Třídy osvětlení CE 

 
Pozn.: Třídy osvětlení CE se vztahují na řidiče motorových vozidel v konfliktních oblastech jako jsou obchodní 
třídy, složitější křižovatky, kruhové objezdy a úseky, kde se tvoří dopravní zácpy. Tyto třídy osvětlení platí 
v některých případech i pro chodce a cyklisty. 
• Tab.6 – Třídy osvětlení S 
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Pozn.: Třídy osvětlení S se vztahují na chodce a cyklisty pohybující se po chodnících a cyklistických stezkách, 
přidružených pruzích a ostatních částech pozemních komunikací, které leží odděleně nebo podél jízdního pásu, 
dále po komunikacích v obytných zónách, pěších zónách, parkovacích plochách, školních dvorech apod. 
• Tab.7 – Třídy osvětlení A 

 
Pozn.: Třídy A jsou alternativní třídám S a platí pro pěší a cyklistickou dopravu na chodnících, cyklistických 
stezkách, v odstavných pruzích a v jiných dopravních oblastech ležících odděleně nebo podél silniční 
komunikace, pro pozemní komunikace v obytných čtvrtích, pro pěší zóny, parkoviště, školní hřiště, atd. (základní 
kritérium – polokulová osvětlenost) 
 
• Tab.8 – Třídy osvětlení ES 

 
Pozn.: Třídy osvětlení ES se používají jako doplňkové třídy v situacích, kde je nutné, aby osvětlení zajistilo 
rozpoznávání osob a předmětů a dále pro komunikace se zvýšeným rizikem kriminálního deliktu. 
 
• Tab.9 – Třídy osvětlení EV 
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Pozn.: Třídy osvětlení EV jsou zamýšleny jako doplňkové třídy v případech, kde je nutno zajistit dostatečnou 
viditelnost svislých ploch, např. v místech, kde se vybírá mýtné, nebo v úsecích křížení dopravy apod. 
 
V tabulce 10 je provedeno srovnání základních tříd osvětlení podle úrovně osvětlení. V případě řad ME a MEW 
se předpokládá povrch obrusné vrstvy vozovky s odraznými vlastnostmi odpovídajícími třídě CII. 
• Tab.10 – Třídy osvětlení se srovnatelnou úrovní osvětlení 

 
Třídy A jsou alternativní k třídám S a k jejím použití slouží tabulka 11. 
 
• Tab.11 – Alternativní třídy osvětlení A příslušné k třídám S 

 
 
Třídy ES a EV jsou doplňkové k třídám CE a S. Používají se podle tabulky 12. 
 
• Tab.12 – Doplňkové třídy osvětlení 
 

 
 
II. PŘIŘAZENÍ PARAMETRŮ OSVĚTLENÍ 
Nyní si na jednoduchém příkladu ukážeme postup odvození požadavků na osvětlení. Podle tabulky 13 (podle 
charakteristiky uživatelů uvažovaného prostoru a typické rychlosti hlavního uživatele) vybereme příslušný soubor 
modelových situací. 
 
• Tab. 13 – Modelové situace 
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Dejme tomu, že hlavním uživatelem má být řidič motorového vozidla (M), že nepovolenými uživateli jsou řidiči 
pomalých vozidel (S), cyklisté (C) a chodci (P) a že typická rychlost hlavního uživatele je větší než 60 km/h. 
Příslušný soubor modelových situací pak má označení A1. Pro soubor situací A1 jsou v normě k dispozici další 
dvě tabulky (č. 14 a 15), obdobně jako ke všem ostatním souborům. 
Pozn.: Označení modelových situací A1 až A3 nemá nic společného se značením alternativních tříd A1 až A6. 
Použití téhož symbolu je dost nešťastné. 
• Tab. 14 – Požadovaný rozsah tříd osvětlení řady ME pro soubor situací A1 

 
 
• Tab. 15 – Doporučení pro výběr třídy z rozsahu tříd podle tabulky 14 

 a) V případě konfliktních oblastí je doporučeným návrhovým kriteriem jas. V případech, kdy je délka rozhledu malá 
nebo je použití kriteria jasu znemožněno z jiných důvodů, lze pro návrh využít i osvětlenost. Srovnatelné třídy CE 
odpovídající doporučeným třídám ME jsou uvedeny v tabulce 10. 
Další předpoklady: převládající počasí – suché, oddělené jízdní pruhy – ano, křížení – mimoúrovňové, vzdálenost 
křižovatek – větší než 3 km, intenzita dopravy – více než 25 000 vozidel za den. V tabulce 14 jsme dospěli            
k okénku obsahujícímu tři třídy osvětlení: ME4a, ME3a, ME2. Pomocí tabulky 15 vybereme jednu ze tří tříd 
odvozených v předchozím kroku. Pokud platí: konfliktní oblast – ne, složitost zorného pole – běžná, obtížnost 
orientace – běžná, úroveň jasu okolí – nízká, dostaneme se k okénku s šipkou směřující vlevo. Znamená to, že 
odpovídající třída osvětlení je ME4a (levá poloha z trojice tříd podle tabulky 14). V případě, že bychom se dostali 
v tabulce 15 k okénku s nulou, vybrali bychom v tabulce 14 třídu uprostřed rozsahu (ME3a), v případě šipky 
směřující vpravo bychom volili třídu ležící vpravo (ME2). 
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V našem případě jsme tedy došli k třídě ME4a, s následujícími světelnětechnickými požadavky: 
• Tab. 16 – Výsledné světelnětechnické požadavky 

 
 
ZÁVĚR 
 
Evropská norma pro osvětlování pozemních komunikací společně se související technickou zprávou je 
komplexním a systematickým dokumentem. Bere v úvahu všechny uživatele venkovních veřejných dopravních 
prostorů. Jejich záběr je širší než záběr našeho starého souboru norem pro veřejné osvětlení (ČSN 36 0400 
Veřejné osvětlení, ČSN 36 0410 Osvětlení místních komunikací a ČSN 36 0411 Osvětlení silnic a dálnic). ČSN 
36 0410 např. neplatí pro osvětlení pěších zón a komunikací společenského významu. Stejně jako náš stávající 
soubor norem pro veřejné osvětlení se i tato norma opírá především o dokumenty CIE. Úplný převod (do češtiny) 
uvedeného souboru evropských předpisů do soustavy českých technických norem si ještě vyžádá kus práce, 
která by měla být dokončena v roce 2005. 
 
 
Použitá a související literatura: 
CEN/TR 13201-1 Road lighting - Part 1: Selection of lighting classes 
EN 13201-2 Road lighting - Part 2: Performance requirements 
EN 13201-3 Road lighting - Part 3: Calculation of performance 
EN 13201-4 Road lighting - Part 4: Methods of measuring the light performance of Installations 
ČSN EN 13201-2 Osvětlení pozemních komunikací - Část 2: Požadavky na osvětlení 
ČSN EN 13201-3 Osvětlení pozemních komunikací - Část 3: Výpočet osvětlení 
ČSN EN 13201-4 Osvětlení pozemních komunikací - Část 4: Metody měření osvětlení 
Sokanský, K. a kolektiv: Úspory elektrické energie na veřejném osvětlení, Česká společnost pro osvětlování, 
Ostrava 2002. 
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4.Provoz a údržba veřejného osvětlení 
 

4.1.1.-Pasport a generel veřejného osvětlení 
Pasport a generel patří mezi dva základní dokumenty pro oblast VO.Do samosprávní působnosti obcí náleží         
i správa a údržba VO. Dle zákona č. 172/91 Sb. České národní rady ze dne 24.dubna l991 o přechodu některých 
věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí (změna: 485/91 Sb., 10/93 Sb.), patří VO do vlastnictví obce     
a vztahují se na něj všechna zákonná opatření zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) zrušil původní 
zákon č. 367/1990 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků a nabyl účinnost dnem voleb do zastupitelstev krajů, 
12. listopadem 2000. 
 
Dále zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. ve znění zákona č. 117/94 Sb. a zákona č. 227/97 Sb. včetně Opatření 
FMF čj. V/20 530/92 ze dne 30. července 1992, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování                
pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce. Dále jsou opatření, kterými se upravily postupy účtování        
pro obce – čj. 283/16 421/93, čj. 283/69 817/93, čj. 283/16 890/94, čj. 283/73 246/94, čj. 283/47 773/95, čj. 
283/71 706/95, čj. 283/3 770/96, čj 283/51 437/96, čj. 283/71 761/96, čj. 283/74 734/97, čj. 283/50 989/98, čj 
283/81 620/98, čj. 283/81 620/98, čj. 283/93 486/98 čj. 283/78 179/99. Nesmíme také opomenout Zákon o 
pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky 576/90 Sb. (změna: 579/91 Sb., 166/92 Sb., 321/92 Sb., 10/93 
Sb., 189/93 Sb., 57/95 sb., 154/95 Sb., 160/97 Sb. 
 
Jak je vidět, není jednoduché vést v účetnictví nehmotný majetek – veřejné osvětlení, plánovat jeho údržbu, 
opravy, rekonstrukce a výstavbu. K evidenci, možnosti zařazení, vyřazení z majetku a odpisům je nezbytně nutná 
řádná evidence veřejného osvětlení, jejímž základem je pasportizace veřejného osvětlení. Pasportizace 
veřejného osvětlení je jednak podkladem k účetní evidenci, dále nezbytně nutné technické vybavenosti zařízení   
a jeho územní rozmístění.  
 
Základem mapové evidence je soubor map určité obce, či města v digitální formě. Do těchto map se zakreslí 
trasy kabelů veřejného osvětlení, světlá místa, zapínací a napájecí body včetně nezbytného technického popisu. 
Pro údržbu VO jsou zakresleny i počty a typy kabelů. V návaznosti na mapovou evidenci jsou vytvořeny 
počítačové programy pro možnost nejen tabulkového zpracování dat evidenčních, ale i možnost kontroly              
a plánování údržby, revizí, sledování spotřeby elektrické energie. 
 
Je jen na výběru správce, zda ve výsledku bude mít evidenci dle zapínacích míst, dle ulic, zatřídění komunikací, 
městských obvodů, či celkový přehled, je to otázka výběru filtrovaných položek. 
Základními vstupními daty jsou: 

• údaje k světelnému bodu (typ stožáru, výložníku, svítidla, zdroje, počet, místo napojení) 
• údaje k vedení VO (typ, délka) 
• údaje k zapínacímu místu 

 
Doplňujícími údaji jsou: 

• datum pořízení 
• datum výměny či opravy 
• datum revize 
• typ vyměněného prvku 

 
Nezbytnou součástí evidence je i soubor informací o řízení VO, způsobu spínání. 
Z těchto základních údajů lze sestavit libovolnou tabulku a informaci, např.: 

• celkový počet světelných míst a svítidel na komunikaci (případně příslušejících k zapínacímu bodu) 
• celkový instalovaný přípoj na komunikaci (zapínacímu bodu) 
• instalovaný přípoj na 1 km osvětlované komunikace 
• rozteč světelných míst, průměrná rozteč světelných míst 
• souhrn zařízení VO na komunikacích, v obvodech, v celé obci či městě 
• veškeré sumární tabulky 
• sestavení plánu revizí 
• plánu výměny zdrojů 
• plánu oprav 
• přehledu instalovaného příkonu 

 
Generel veřejného osvětlení města, obce vychází vždy z údajů pasportu veřejného osvětlení, pasportu místních 
komunikací a silničních průtahů, územního plánu, materiálů památkové péče, generelu rozvoje dopravy, 
požadavků Dopravního inspektorátu z hlediska bezpečnosti provozu. Hlavní součástí generelu VO je světelně 
technická část. Generel VO zatřídí stávající i nově plánované komunikace do příslušného stupně osvětlení a tím 
určuje požadavky na osvětlení dané komunikace dle normovaných hodnot. Zatřídí také pěší zóny do jednotlivých 
skupin a vymezí požadavky na jejich osvětlení. Stanoví požadavky na osvětlení cyklistických stezek dle jejich 
polohy, osvětlení prostranství a parkovišť. Tato světelně technická část je podkladem pro správce VO                 
při zadávání požadavků na jednotlivé projekty VO ve městě. 
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Generel VO určuje hlavní charakteristiky nově plánovaných nebo obnovovaných soustav VO, je stěžejním 
podkladem při zadávání konkrétních úkolů projekčním a stavebním organizacím. Je teoretickým podkladem.       
V návaznosti na něj je vhodné ve městě zmapovat stav VO a vytvořit dlouhodobý plán rekonstrukcí VO. 
 
Generel VO je hlavním souborem pravidel, požadavků, zákonů a norem, jimiž se řídí provozování, plánování        
i výstavba veřejného osvětlení. 
 
4.1.2.-Revize veřejného osvětlení. 
Veřejné osvětlení, tak jako každé jiné el. zařízení, se musí pravidelně revidovat - ČSN 33 1500. Jsou prováděny 
výchozí revize, pravidelné, částečné, případně mimořádné revize. 
 
Revizí VO se zjišťuje celkový stav VO z hlediska bezpečnosti a provozní spolehlivosti.Přesný obraz o stavu VO,   
o jeho chybách a nedostatcích je důležitým prostředkem protiúrazové prevence. Dále je výchozím podkladem  
pro další zaměření údržby zařízení. Z uvedeného vyplývá, že revize VO je neoddělitelnou součástí technické 
údržby a preventivních oprav. 
 
Výchozí a pravidelnou revizi může vykonávat pouze revizní technik s příslušným oprávněním. Revizní zpráva 
musí být uložena u provozovatele elektrického zařízení a přístupná orgánům státního odborného dozoru. 
 
Výchozí revize 
Provádí se u nově uváděných instalací do provozu (novostavby VO, zásadní přeložky, rekonstrukce ucelených 
částí VO apod.). Je neopomenutelným dokladem pro přejímací a kolaudační řízení staveb VO. Revizní technik   
při ní prohlídkou, měřením a zkoušením zjišťuje, jestli VO vyhovuje všem požadavkům platných předpisů a ČSN   
z hlediska bezpečnosti osob, věcí a provozní spolehlivosti. Kontroluje i správnou činnost zařízení VO. 
 
Podklady pro provádění výchozí revize jsou: 
a) dokumentace elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení - pasport VO 
b) protokoly o určení druhu prostředí, pokud nejsou součástí dokumentace 
c) záznamy o kontrolách, zkouškách a měřeních provedených na elektrickém zařízení před jeho 
   uvedením do provozu 
d) doklady stanovené příslušným předpisem 
e) písemné záznamy o provedených opatřeních a kontrolách v případě prací ve smyslu čl. 
    2.2 normy ČSN 33 1500. 
 
Zpráva o výchozí revizi musí být uložena trvale až do zrušení elektrického zařízení. 
 
Pravidelná revize 
Provádí se ve lhůtách, které jsou stanoveny v tab. 1 ČSN 33 1500 a pro zařízení VO, vzhledem k jeho zatřídění 
podle vnějších vlivů, platí lhůta pravidelné revize 4 roky. Prohlídkou, měřením a zkoušením se zjišťuje, zda          
v době provozu VO nenastaly změny, úpravy a tím i odchylky od platných předpisů a ČSN, které by ohrožovaly 
bezpečnost osob a věcí.  
 
Podklady pro provádění pravidelné revize jsou: 
a) dokumentace elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení - pasport VO, 
    protokoly o určení druhu prostředí 
b) zásady pro údržbu elektrického zařízení, tj. provádění kontrol, revizí, zkoušek a měření 
c) záznamy s výsledky provedených kontrol podle řádu preventivní údržby s podpisem 
    pověřeného pracovníka 
d) zpráva o předchozí revizi 
e) záznamy o provedených kontrolách při pracích prováděných ve smyslu čl. 2.3, 2.6, 2.7 
    normy ČSN 33 1500 
f) doklady z dozorové činnosti orgánu státního odborného technického dozoru. 
 
Provozovatel VO musí zabezpečit odstranění závad, zjištěných při pravidelné revizi VO anebo zajistit dočasné 
bezpečnostní opatření. Když nemůže odstranit závady, které brání podle vypracované revizní zprávy 
bezpečnému provozu zařízení, musí takové VO odpojit od sítě. Zpráva o pravidelné revizi musí být uložena 
nejméně do vyhotovení následné zprávy o pravidelné revizi. 
 
Částečná revize 
Zahrnuje jednotlivé úkony (měření izolačních a zemních odporů, kontrola jištění, nastavení ochran apod.), jejichž 
výsledky mohou být použity jako podklad k sestavení revizní zprávy. Může ji vykonávat i pracovník, který nemá 
oprávnění revizního technika, ale musí splňovat kvalifikaci dle vyhl. 50/78 Sb. a ČSN 33 1500. 
 
Mimořádná revize 
Vykonává se po živelných pohromách nebo je nařízená orgánem odborného dozoru. 
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4.1.3.-Metody výpočtů osvětlení a jasů. 
 
Bodová metoda výpočtu horizontální intenzity osvětlení dle ČSN 36 0400 
Při bodovém způsobu výpočtu se počítá intenzita osvětlení, popř. jas povrchu vozovky na srovnávací rovině v poli 
kontrolních míst. Pro volbu pole kontrolních míst platí tyto zásady: 
 
a) pole kontrolních míst pokrývá celou plochu jednoho prvku osvětlovací soustavy. U komunikací směrově 
rozdělených pouze jednu stranu komunikace 
b) v příčném směru je dostačující provádět výpočet ve třech kontrolních místech v každém jízdním pruhu 
c) v podélném směru, při rozteči světelných míst do 50 m je dostačující provádět výpočet v 10 kontrolních 
místech. Při rozteči větší než 50 m smí být rozteč kontrolních míst maximálně 5 m. 
 
Při předepsaném rozmístění kontrolních míst se průměrná hodnota intenzity osvětlení, popř. jas určí jako 
aritmetický průměr hodnot v jednotlivých kontrolních místech. 
 
Horizontální intenzita osvětlení v kontrolním místě na srovnávací rovině se počítá podle 
vzorce: 

 
 
Ei…horizontální intenzita osvětlení od i-tého svítidla 
 

 
n…počet svítidel 
Ii…svítivost svítidla ve směru určeném úhly C a γ 
h…závěsná výška svítidla 
γi…úhel mezi normálou srovnávací roviny a daným směrem svítivosti 
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Bodová metoda výpočtu jasu povrchu vozovky dle ČSN 36 0400 
Má-li řidič rozlišit určitou překážku na vozovce, pak musí mít komunikace jas odpovídající velikosti této překážky. 
Povrch vozovky se za normálních okolností (suchá vozovka, po minimálně ročním provozu) vyznačuje smíšeným 
odrazem světla. Ten je matematicky definován součinitelem jasu (resp. redukovaným součinitelem jasu). 
Součinitel jasu je popsán výrazem: 

 
γ je úhel, který svírá dopadající paprsek s normálou vozovky a β úhel, který svírá rovina kolmá na vozovku            
a procházející zdrojem světla a místem dopadu paprsku s rovinou kolmou na vozovku, která prochází kontrolním 
bodem a okem pozorovatele. Úhel α je úhel, který svírá směr pozorování s rovinou osvětlované plochy. Protože 
výška očí řidiče je průměrně 1,5 m nad vozovkou (osobní, nákladní automobil) a zrak řidiče se upírá                   
do vzdálenosti 60 – 160 m, pak se úhel mění v rozmezí 0,5 - 1,5°. Pokud jsou ostatní parametry konstantní, lze    
v uvedeném rozsahu považovat změnu velikosti součinitele jasu za prakticky zanedbatelnou. Ve výpočtech se 
proto uvažuje s konstantní velikostí úhlu α = 1 °. 
 
Velikost součinitele jasu je minimálně závislá na orientaci vozovky vůči zdroji světla (úhel δ) a prakticky neměnná 
v závislosti na orientaci vozovky vůči pozorovateli (úhel ε ). Proto se tyto vlivy v praktických výpočtech 
zanedbávají.  
 
Po uvedených zjednodušeních a s přihlédnutím k omezujícím podmínkám lze psát: 

 
V literatuře (i v ČSN 36 0400) se používá tzv. redukovaný součinitel jasu. 
 
Redukovaný součinitel jasu je různý pro různé povrchy komunikace. Bylo hledáno zjednodušení, které by snížilo 
množství tabulek popisujících r. Ukázalo se, že povrch je charakterizován světlostí a zrcadlením. 
Činitel zrcadlení S1 je definován jako poměr redukovaných součinitelů jasu pro úhel = 0 a tg = 2, resp. 0: 

 
Stupeň světlosti je definován průměrným součinitelem jasu Q0 . 

 
Ω je prostorový úhel, zahrnující všechny směry dopadu světla obsažené v normalizovaných tabulkách 
redukovaného součinitele jasu. 
 
Hodnoty redukovaného součinitele jasu jsou uvedeny v tabulkách. Povrchy vozovek se zařazují do dvou tříd 
povrchů označených CI a CII. Do třídy CI patří převážně světlé povrchy (pro které S1≤0,4), a pracuje se v ní         
s normalizovanými hodnotami činitele zrcadlení S1 = 0,24 a průměrného součinitele jasu vozovky q = 0,10 cd.m-

2.lx-1. Do třídy CII patří většina běžných tmavých asfaltových povrchů, pro něž S1> 0,4 a pracuje se v ní                
s normalizovanými hodnotami činitele zrcadlení S1=0,97 a průměrného součinitele jasu povrchu vozovky q = 0,07 
cd.m-2.lx-1. Hodnoty r uvedené v ČSN 36 0400 jsou násobeny 10-3 a platí pro průměrný součinitel jasu Q0 = 1. 
Výpočet jasů se provádí v předepsané síti kontrolních bodů. Z vypočtených hodnot se stanoví jednotlivé 
rovnoměrnosti a průměrné hodnoty jasu. 
 
Vztah mezi osvětleností a jasem v kontrolním bodu je určen součinitelem jasu q. 

 
a určí se pomocí výrazu: 

 
Ii…je svítivost svítidla ve směru ke kontrolnímu bodu 
h…výška optického středu svítidla nad vozovkou 
γi…úhel mezi normálou srovnávací roviny a daným směrem svítivosti 
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4.1.4.-Měření osvětlenosti a jasů ve veřejném osvětlení. 
Úvod 
Metody měření světelně technických veličin se dělí na subjektivní (vizuální) metody, při kterých se jako indikátoru 
využívá zraku pozorovatele, a na objektivní (fyzikální) metody, při kterých se měří fyzikálními čidly. Ke kontrole 
kvality osvětlovací soustavy se užívá objektivních fotometrických přístrojů se selenovými či křemíkovými 
fotonkami. Spektrální rozložení citlivosti fotočlánku je však odlišné od spektrální citlivosti oka pozorovatele.        
Je proto nutno jej přizpůsobit korekčními filtry. Při šikmém dopadu světla na fotočlánek jsou naměřené fotoproudy 
menší než odpovídá skutečné hodnotě intenzity osvětlení. Tato chyba se kompenzuje tzv. kosinusovými nástavci 
z rozptylného materiálu. 
 
Měření jasu a intenzity osvětlení se uskutečňuje v nočních hodinách tak, aby se vyloučila denní složka světla.    
Při měření je nutné eliminovat příspěvky od okolních osvětlovacích zařízení, která nejsou součástí námi měřené 
osvětlovací soustavy. Mezi tyto příspěvky patří osvětlení telefonních automatů, výkladních skříní, reklamy, 
dekorativní osvětlení atd. Měření se provádí na suchém povrchu bez sněhové pokrývky. 
 
Měření osvětlení na vozovce 
Měření intenzity osvětlení se provádí na srovnávací rovině luxmetrem s fotočlánkem korigovaným na citlivost 
lidského oka a opatřeným kosinovým nádstavcem. Pro dodržení vodorovné polohy fotočlánku při měření             
je vhodné použít kardanův závěs (do 20 cm lze výšku fotočlánku nad povrchem vozovky zanedbat). 
 
Měření osvětlení se provádí v pravidelném poli kontrolních míst. Místa, v nichž bude měřena hladina 
osvětlení, se stanoví takto: 
Plocha vozovky mezi dvěma následujícími svítidly je rozdělena do měřeného pole, které je tvořeno z jednotlivých 
bodů, v nichž je měřena intenzita osvětlení. Měření je provedeno pro body o souřadnicích x ve směru podélné 
osy komunikace a y ve směru příčném na tuto osu. Pole v podélném směru začíná na kolmici k ose vozovky 
protínající osvětlovací těleso ležící ve vzdálenosti 60 m před pozorovatelem, končí ve vzdálenosti x1 dané 
rozdílem mezi dvěma měřenými body v ose komunikace před dalším svítidlem. Při určování počtu bodů ve směru 
x platí zásada, že do vzdálenosti 50 m mezi následujícími svítidly je vzdálenost ve směru x rozdělena mezi 10 
měřených bodů. Při větší rozteči je počet těchto bodů volen tak, aby maximální vzdálenost mezi jednotlivými body 
měřeného pole byla 5 m. V příčném směru postačuje uvažovat tři kontrolní body v každém jízdním pruhu. 
Vyhotoví se situační plán měřeného úseku v měřítku 1 : 200. 
 
V těchto bodech je potom měřena hladina osvětlení a údaje jsou zapisovány do připravené tabulky, aby bylo 
možné provést přepočet na nominální hodnotu napětí zdroje oproti hodnotě zjištěné při měření. 
Průměrná intenzita osvětlení je určena jako aritmetický průměr hodnot změřených v jednotlivých bodech 
měřeného pole. 
 
Celková rovnoměrnost je definována poměrem minimální hodnoty k průměrné hodnotě. 
Podélná rovnoměrnost je definována jako poměr minimální a maximální hodnoty ve směru 
osy daného jízdního pruhu. 
 
Měření jasu na vozovce v praxi 
Měření jasu povrchu vozovky se provádí objektivním jasoměrem korigovaným na citlivost lidského oka.              
Při určování průměrné hodnoty jasu povrchu vozovky a celkové rovnoměrnosti jasu jsou uvažovány oči 
pozorovatele ve výšce 1,5 m nad vozovkou, 60 m před polem měřených míst a v ¼ šířky jízdního pruhu zprava 
(při uvažování pravostranné dopravy), jak je zřejmé z obr. 4.2. Měřené pole je 100 m dlouhé. Jasoměr musí být 
vybaven příslušnými clonami podle šířek komunikací. 
 
Měření minimální hodnoty jasu povrchu vozovky pro určení celkové rovnoměrnosti se provádí v odpovídajícím 
poli kontrolních míst při zachování směru pohledu pozorovatele. Clona jasoměru se volí tak, aby měřená plocha 
byla co nejmenší a nezasahovala do měřených ploch sousedních kontrolních míst. Z takto naměřených hodnot 
lze aritmetickým průměrem stanovit průměrnou hodnotu jasu. Měření jasu na směrově rozdělených komunikacích 
se provádí samostatně na částech komunikace určených pro jeden směr provozu. 
 
Hladina jasu vozovky záleží na dvou parametrech: 
a) - na odrazných vlastnostech povrchu vozovky daných: 
    – kompozicí materiálu vozovky, 
    – okamžitým stavem vozovky (mokrá, suchá, opotřebovaná), 
    – směrem osvětlení a pozicí, ze které se na vozovku díváme, 
b) - na velikosti světelného toku dopadajícího na vozovku. 
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Z praktického pohledu je zřejmé, že měření jasu vozovky je možné realizovat až po určité době, kdy dojde           
k ustálení světelně technických parametrů (nejméně 1 rok provozu). 
 
Ve zvolených bodech je změřena hodnota jasu a její průměrná hodnota je určena jako aritmetický průměr všech 
naměřených hodnot. 
 
Nepřímá metoda měření jasu povrchu vozovky dle ČSN 36 0400. 
Metoda slouží k posouzení průměrné hodnoty jasu. Metodu využíváme například, když není k dispozici vhodný 
jasoměr. 
Jako první bod se změří intenzita osvětlení vozovky a z naměřených hodnot se vypočte  průměrná hodnota Ep 
.Dále se vypočte jasový součinitel osvětlení dle vzorce: 

 
Ep…průměrná intenzita osvětlení vypočtená pro hodnocenou osv. soustavu 
Lp…průměrný jas vypočtený pro hodnocenou osvětlovací soustavu a uvažovaný povrch vozovky 
 
Vypočte se průměrná hodnota jasu povrchu vozovky Lp odpovídající naměřené průměrné intenzitě osvětlení       
při ustálených vlastnostech uvažovaného povrchu podle vzorce: 

 
Ep průměrná hodnota z naměřených intenzit osvětlení 
 
Protokol o měření musí obsahovat: 
a) datum měření a název organizace provádějící měření 
b) použité přístroje 
c) označení a popis měřeného prostoru a stanovení požadovaného stupně osvětlení 
d) popis osvětlovací soustavy, popř. náčrtek rozmístění světelných míst a svítidel 
e) typ svítidel a světelných zdrojů a jejich provozní stav 
f) průměrné napětí v napájecí síti v době měření 
g) výsledné naměřené hodnoty intenzity osvětlení, popř. jasu a jejich porovnání s požadavky 
    normy 
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Některé aspekty při měření: 
Geometrické údaje 
Namístě je třeba zjistit uspořádání osvětlovací soustavy. Tato měření by měla zahrnovat půdorysnou polohu 
svítidel vůči komunikaci, výšku osvětlovacích stožárů a délku výložníků. Dále by měl být, je-li to možné, zjištěn 
úhel sklonu, natočení (rotace) a orientace svítidel. 
Napájecí napětí 
Před zahájením měření osvětlení je třeba změřit napájecí napětí na nezbytném počtu osvětlovacích stožárů.       
V průběhu měření osvětlení je třeba napětí průběžně kontrolovat a sledovat jeho výkyvy. 
Teplota 
Teplotu vzduchu je třeba měřit ve výšce 1 metr nad povrchem komunikace v půlhodinových intervalech. 
Měřící přístroje 
Všechny měřící přístroje musejí být kalibrovány. 
 
 
4.1.5.-Světelné znečištění. 
 
Úvod 
Světelné znečištění začalo být poslední dobou velmi frekventovaným pojmem. Zasloužili se o to především 
členové Sekce pro temné nebe České astronomické společnosti, jimž se podařilo pojem světelného znečištění 
prosadit do zákona číslo 86 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů, zkráceně zákona o ovzduší. 
 
Zákon o ovzduší 
Zákon schválený Poslaneckou sněmovnou dne 14. února 2002 obsahuje i ustanovení, týkající se světelného 
znečištění. Zákon obsahuje pouze obecnou definici světelného znečištění a zmocňuje vládu k vydání nařízení, 
kterým se stanoví místa a prostory, kde nesmí docházet k výskytu světelného znečištění, opatření ke snižování 
nebo předcházení světelného znečištění a limity stanovující horní mez světelného znečištění. Na toto nařízení 
mohou dále navázat nařízení obce. 
 
Mezinárodní doporučení 
Mezinárodní komise pro osvětlování vytvořila Směrnici pro minimalizaci záře oblohy (Guidelines for minimizing 
sky glow), která vznikla ve spolupráci s Mezinárodní astronomickou unií (International astronomical union, IAU)    
a za spoluúčasti Mezinárodní společnosti pro temné nebe (International dark-sky association). Tato směrnice      
je technickou zprávou, která se zabývá teoretickými aspekty záře oblohy a v níž jsou zformovány všeobecné 
zásady pro omezení záře oblohy. Jsou zde uvedeny limitní hodnoty podílu světelného toku svítidel do horního 
poloprostoru pro jednotlivé kategorie zón prostředí z hlediska potřeb astronomických pozorování. Zóny E1 - E4 
jsou uvedeny v tabulce 4.4. 

 
Uvedené mezní hodnoty platí pro každé jednotlivé svítidlo v zóně. Co si pod jednotlivými zónami představit?  
E1 - oblasti se skutečně tmavým prostředím, např. národní parky apod., kde se komunikace obvykle neosvětlují, 
E2 - oblasti s nízkými jasy, obecně venkovské obytné oblasti s nízkými stupni osvětlení komunikací, 
E3 - oblasti se středně nízkými jasy, obecně městské obytné oblasti, 
E4 - oblasti s vysokými jasy, obecně městské čtvrti s pozemky k bydlení i ke komerčnímu využití se značnými 
aktivitami v noci. 
Z hlediska astronomických aktivit je do jednotlivých zón možno zařadit: 
E1 - observatoře mezinárodního a celostátních významů 
E2 - postgraduální a akademická studia 
E3 - studentské práce a amatérská pozorování 
E4 - příležitostní pozorování noční oblohy 
 
Technická zpráva zdůrazňuje, že světelné znečištění v určité zóně nezávisí pouze na množství znečisťujícího 
světelného toku vyprodukovaném ve vlastní zóně, ale je také třeba uvažovat světelné znečištění v sousedních 
zónách. Proto jsou navrženy vzdálenosti hranic sousedních zón od referenčního bodu, jímž může být např. 
astronomická observatoř. Například v případě referenčního bodu v zóně E1 by hranice zón E1-E2 měla být 
vzdálena nejméně 1 km, hranice zón E2-E3 nejméně 10 km a hranice zón E3-E4 nejméně 100 km. K dosažení 
příznivých podmínek pozorování je doporučeno zdvojnásobení uvedených vzdáleností. 
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Směrnice pro minimalizaci záře oblohy se v záležitostech týkajících se návrhu osvětlení  odvolává na dokumenty 
a to Návod k omezení vlivů rušivého světla vyvolaného venkovním osvětlením (CIE TC 5-12: Obtrusive light, 
Guide on the limitation of the effect of obtrusive light from outdoor lighting installations), Návod k omezení 
světelného znečištění (Guidance notes for the reducion of light pollution- britská Světelnětechnická společnost)    
a Silniční osvětlení a životní prostředí (Road lighting and the environment). 
 
Dokument Návod k omezení vlivů rušivého světla vyvolaného venkovním osvětlením obsahuje zásady správné 
techniky osvětlování. Uvedený návrh publikace obsahuje řadu tabulek s omezeními hodnot světelnětechnických 
veličin, jejichž dodržení vede ke zmírnění rušivých vlivů osvětlení na přijatelnou míru. Rozlišuje se přitom doba   
po policejní hodině a před ní. Některé ze zmíněných tabulek jsou uvedeny níže. 
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kde: UWLR (poměrný neužitečný světelný tok do horního poloprostoru): největší povolený podíl světelného toku 
svítidla, který míří přímo k obloze.  
* Přijatelné POUZE, pochází-li od osvětlení veřejných komunikací. 
** SVÍTIVOST ZDROJE - platí pro každý zdroj světla, který se nachází ve směru potenciálně rušivém, vně 
osvětlované oblasti. Zde uvedená čísla jsou obecně platné směrné hodnoty, kterých lze jen těžko dosáhnout 
např. na rozlehlém sportovišti, kde je omezená závěsná výška svítidel. 
*** JAS BUDOVY - neměl by být zbytečně vysoký a měl by být úměrný jasu okolí. 
 
Některá opatření pro snížení ovlivňování astronomických pozorování: 

• nerealizovat osvětlení tam, kde není nutné 
• využíváním monochromatických světelných zdrojů, zejména nízkotlakých sodíkových výbojek, 

nedochází k ovlivňování jiných postranních pásem 
• odfiltrování krajních postranních pásem viditelného záření zdroje 
• rušivé působení osvětlení např. reklamní a dekorativní osvětlení je možno omezit v období mezi 23 hod. 

a svítáním 
• používat osvětlovací zařízení, které směřuje světelný tok přímo dolů, v ostatních případech je třeba 

omezovat unikající světelný tok vhodnými mřížkami, clonami apod. 
• nesvítit více než je potřeba 
• v případě osvětlování vodorovných ploch světlomety nepřekračovat úhel směrování 70° od svislice, 

přednostně používat asymetrické světlomety, které umožňují dodržet vodorovnou polohu výstupního 
otvoru. 

 
Přesto, že výše uvedený zákon byl schválen, prováděcí právní předpis, který příslušné nařízení vlády o prevenci 
světelného znečistění nabude účinnosti nejdříve začátkem roku 2003, protože bude předmětem jednání této 
vlády. Vzhledem k vnitřním rozporům zákona a potenciálním technickým, ekonomickým a organizačním 
problémům s jeho uplatněním v praxi, plynoucích mimo jiné z absence analýzy stávajícího stavu světelného 
znečištění a absence vyhodnocení dopadu uplatnění uvažované regulace světelného znečištění v ČR, lze zatím 
těžko odhadnout, kdyby prováděcí předpis v přijatelné podobě mohl být pracovní skupinou  dokončen, a kdyby 
mohl být skutečně předložen vládě. Vedle řady technických a ekonomických nejasností bude podstatným 
problémem i vtěsnání předpisů do právního rámce, vymezeného špatně formulovanými ustanoveními zákona,   
do rámce zmocnění nařízení vlády, ale i skloubení návrhu ustanoveními jiných zákonů a právních předpisů. 
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4.1.6.-Úvod do problematiky rušivých účinků světla 
 
Termín „rušivé světlo“ vymezuje oblast světelné techniky, která nezahrnuje pouze, dnes „populární“, světelné 
špinění, ale spadají do ní další nepříznivé účinky světla. Rušivé světlo je obecně světlo, které neslouží svému 
účelu. Světlo dopadající mimo osvětlované plochy, pronikající okny do příbytků, zvyšující závojový jas oblohy (ať 
už jasné nebo temné), narušující život noční přírody atd.  
 
Žel, mnohé účinky světla jsou naopak do „škatulky“ rušivého světla neprávem zasunovány. Například světlo 
dopadající mimo osvětlovanou komunikaci je šmahem nálepkováno jako rušivé. Není. Pokud by byla „dokonale“ 
osvětlena komunikace, a od krajnice navazovala naprostá tma, pak to není dobré osvětlení. Řidič by měl 
informace pouze o tom, co se děje na vozovce. Neměl by ani potuchy o tom, kdyby si to ze tmy do vozovky 
směrovalo nějaké zvíře nebo nepozorný chodec. Reagovat by mohl až v okamžiku, kdy by se zmíněná pohyblivá 
překážka octla na vozovce. Mohlo by být pozdě. Proto je v normě EU [1] požadováno přisvětlení okolí 
komunikace v šíři pěti metrů, a tedy světlo dopadající mimo vlastní komunikaci není rušivé.  
Vměstnat, byť jen základní, pravidla problematiky rušivých účinků světla je, v rozsahu vymezeném tohoto 
příspěvku, zhola nemožné. Omlouvám se za přehnaný optimismus v době, kdy jsem odbornému garantovi hlásil 
téma svého vystoupení. Obratně se vymluvím na to, že jsem se na ostravských kurzech věnoval problematice 
rušivého světla již v [2], kde jsem se pokusil naznačit praktická kritéria návrhu osvětlovacích soustav s důrazem 
na minimalizaci jejich rušivých účinků. Zde se omezím pouze na jednu oblast, aktivisty s oblibou zneužívanou,     
a tou je 
 
Oslnění 
O světle se šíří řada subjektivních a neopodstatněných tvrzení. Dovídáme se, která svítidla oslňují a která ne.   
Bez důkazů. Pokud někdo neznalému sdělí, že určité svítidlo oslňuje, pak následuje zcela podvědomá reakce 
osloveného. Na zmíněné se podívá. Podívá se upřeně, podívá se přímo. V tom okamžiku je zákonitě oslněn. A to 
ani nemusí spatřit světelný zdroj. Neznalý dá za pravdu manipulátorovi. 

 
Které ze svítidel na obrázku 1 oslňuje? Na tuto otázku nelze odpovědět bez znalosti řady skutečností. Jistě je 
významná konstrukce svítidla; způsob zaclonění světelného zdroje. Svítidlo typu S1 má větší předpoklady být 
oslňujícím, svítidlo typu S3 pak nejmenší. Ovšem… Ne nepodstatnou okolností je vzájemná poloha svítidla           
a pozorovatele a směr, kterým pozorovatel hledí. Neodpustím si v této souvislosti poznámku - bude-li pozorovatel 
otočen ke svítidlu zády, pak jím jistě nebude oslňován. Alespoň ne přímo. Může však být oslněn odrazem tohoto 
svítidla na nějaké zrcadlově lesklé ploše - známé žerty s „prasátky“. K oslnění odrazem může dojít samozřejmě    
i při pohledu ve směru ke svítidlu. Například na mokrém povrchu vozovky dochází k převážně zrcadlovému 
odrazu. V dalším textu se budu věnovat pouze přímému oslnění. 
Pokud bude pozorované svítidlo pod úrovní oka pozorovatele, pak svítidlo typu S3 nebude oslňovat; není „vidět“. 
A naopak. Pokud bude pozorovatel hledět zespodu do téhož svítidla, pak je vysoce pravděpodobné, že bude 
oslněn. Zejména pokud bude světelný zdroj nezakrytý nebo chráněn průhledným nebo velmi průsvitným 
difuzorem (opět nevhodná poznámka - například, u aktivistů oblíbeným, čirým sklem). Svítidla typu S1 i S2 
naopak oslňovat nemusí, pokud bude difuzor dostatečně rozptylný a rozměrný, případně světelný zdroj bude 
zacloněn vnitřní clonou nebo bude mít malý povrchový jas či menší světelný tok. 
Na míru oslnění má podstatný vliv i velikost adaptačního jasu. Je-li nízký, je nebezpečí oslnění vysoké, a naopak. 
Příkladem může být obyčejná kapesní svítilna. Ve dne, kdy je oko adaptováno na vysoké jasy, si jí pozorovatel 
ani nemusí všimnout. V noci, nebo třeba v hlubokém sklepení, stejně slabá žárovka způsobí až oslepující oslnění, 
protože adaptační jas je minimální nebo žádný. 
Na otázku, zda svítidlo oslňuje, či nikoliv, tedy není možné odpovídat obecně, ale až po rozboru konkrétní 
situace. 
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Metody pro hodnocení oslnění (viz [3],[4] a obr. 2) vycházejí z normálové osvětlenosti Ev roviny kolmé na směr 
pozorování v místě oka pozorovatele, jasu pozadí Lr a vzájemné polohy zdroje oslnění a oka pozorovatele. Ona 
poloha je určena délkou průvodiče svítidlo - oko (r) a úhlem Θ, který svírá směr pohledu s tímto průvodičem. 
 
Velikost normálové osvětlenosti je závislá na geometrickém uspořádání a svítivosti I zdroje oslnění směrem k oku 
pozorovatele. Pro stanovení velikosti normálové osvětlenosti platí: 

 
Míra oslnění G, vyvolaná jedním svítidlem, je závislá na následující funkci q( Ev,Lr, Θ )(při respektování 
omezujících podmínek; např. vztah neplatí pro hodnocení oslnění v „uzavřených“ prostorách, jako je třeba tunel): 
 

 
Ze vztahu (2) tedy vyplývá, že nebezpečí oslnění je přímo úměrné: 
 
- Hodnotě svítivosti ve směru k oku pozorovatele, 
- vzdálenosti průmětu svítidla do směru pohledu (d), 
 
a nepřímo úměrné: 
- velikosti adaptačního jasu, 
- úhlu, který svírá směr pohledu s průvodičem oko-svítidlo, 
- vzdálenosti svítidla od oka. 
 
Poslední dvě podmínky lze interpretovat také tak, že oslnění je tím menší, čím je větší vzdálenost a výška 
svítidla. 
Pokud je svítidlo pozorováno s konstantní vzdálenosti a mění se jeho výška nad okem pozorovatele, pak aby       
s klesající výškou svítidlo stejně oslňovalo (při stejném adaptačním jasu), musí klesat svítivost k oku 
pozorovatele. To je ukázáno na následujícím grafu 1. V grafu jsou uvedeny poměrné veličiny (výška, svítivost)      
a platí pro vzdálenost pozorovatele d čtyřnásobek základní výšky (d = 4×h = 4). Například - bude-li svítivost       
ve směru k oku pro základní polohu 100 cd, pak pro totéž svítidlo ve výšce 0,8 smí být svítivost maximálně 63 cd; 
úhel pozorování se přitom změní o pouhé 2°. Poloha svítidla je tedy velice významná. Průběh grafu je podobný     
i pro jiné vzdálenosti pozorovatele. Např. pro vzdálenost 1 je pro výšku 0,8 hodnota součinitele 0,55;                 
pro vzdálenost 16 a tutéž výšku 0,64. 
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Velikost svítivosti je závislá, mimo jiné, na charakteru difuzoru. Pokud svítidlo nebude mít žádný difuzor, nebo 
bude-li téměř dokonale propustný (čirý materiál), pak lze předpokládat, že svítivost i oslnění výrazně vzrostou      
v okamžiku, kdy se do zorného pole dostane baňka (hořák) světelného zdroje. S tímto nebezpečím je třeba 
počítat pokud podlehnete aktivistickému nabádání k odstraňování difuzorů svítidel bez náhrady (pomíjím 
bezpečnostní hlediska i skutečnost, že svítidlo bez difuzoru rychleji podléhá nepříznivým vlivům jako je vlhkost, 
prach apod.). Navíc po odstranění difuzoru vzrůstá nebezpečí oslnění i v případě, že není zdroj ještě viditelný, ale 
v zorném poli bude reflektorová plocha svítidla jejíž jas není zatlumen rozptylem difuzoru. U svítidel shodné 
konstrukce reflektoru bude oslnění menší, pokud bude difuzor co největší a co nejrozptylnější. 
 
Zjednoduším úlohu tak, že se svítidlo bude nacházet ve svislé rovině dané směrem vodorovného pohledu. Toto 
zjednodušení nemá vliv na obecnou platnost závěrů následujících úvah. Pouze usnadní interpretaci vztahu (2). 
 
Pro další zjednodušení předpokládám, že jas pozadí bude pro obě svítidla stejný. To je vlastně nutná podmínka. 
Lze srovnávat pouze případy, které zajišťují shodné podmínky pro vidění. Velikost oslnění bude úměrná hodnotě 
funkce f(I,d,h): 

 
Pokud budou dvě svítidla ve stejné poloze vůči pozorovateli, pak míra oslnění je závislá pouze na svítivosti        
ve směru k oku. 
 
Účelem osvětlování však není pouze zamezení oslnění. Prioritní je zajištění viditelnosti. Zajištění dostatečné 
osvětlenosti (jasu) pozorované scény, dostatečná rovnoměrnost osvětlení, případně zajištění dalších 
kvalitativních požadavků. Těchto úkolů se zhostí různá svítidla různě. A jen výjimečně je splní při shodném 
geometrickém uspořádání (obr. 3).  Jen výjimečně budou mít dvě různá svítidla shodné fotometrické plochy 
svítivosti. 
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Aby míra oslnění od dvou svítidel v různých pozicích byla stejná, pak musí platit následující rovnost: 
 

 
a tedy poměr svítivostí musí být 

 
Protože není cílem stanovit absolutní hodnoty G, lze počítat s poměrnými veličinami. Výška vztažného svítidla 
bude rovna jedné (h1 = 1). Velikosti pI jsou pro různé poměrné vzdálenosti a výšky uvedeny v grafu 2. Nelze 
zapomenout, že není možné porovnávat prosté čáry svítivosti konkrétních svítidel, ale svítivosti skutečné.            
V katalozích jsou uváděny fotometrické údaje vztažené k světelnému toku zdroje 1 klm. V reálných situacích je 
světelný tok pochopitelně jiný. Patrně bude různý i v porovnávaných svítidlech. 
 

 
 
Graf 2 platí v případě, že adaptační jas je v obou porovnávaných případech stejný. Pro nekonečný prostor, rovinu 
o konstantním činiteli odrazu světla, prostoru překážek, je jas osvětlované plochy přímo úměrný činiteli využití 
svítidla do dolního poloprostoru ( ηDi) a světelnému toku nainstalovaném v něm ( Φι). Adaptační jas je úměrný 
velikosti jasu osvětlované plochy. Aby byl adaptační jas pro obě porovnávaná svítidla stejný, musí platit: 

 
Pokud není tato podmínka (6) splněna, pak je třeba redukovat údaje grafu 2 součinitelem jasu kL. S použitím 
vztahu (2) je možné jej definovat takto: 

 
a redukovaný součinitel svítivosti bude 

 
 
Malý příklad: Svítidlo 1 má účinnost do dolního poloprostoru ηD1 = 0,79, světelný tok jeho zdroje Φ1 = 10 klm a je 
ve výšce h1 = 10 m. Pro svítidlo 2 platí ηD2 = 0,64, Φ2 = 12 klm a je ve výšce h2 = 9 m (h2/h1 = 0,9). Pro vzdálenost 
pozorovatele 30 m (d/h1 = 3) je podle grafu 2 velikost poměru pI = 0,80. Součinitel jasu KL = 
[(0,64×12)/(0,79×10)]0,8 = 0,98. Pak redukovaný součinitel svítivosti bude pIR = 0,80×0,98 = 0,78. Pokud bude mít 
prvé svítidlo ve směru k pozorovateli svítivost 100 cd/klm, tj. při daném světelném toku 10 klm svítivost 1000 cd, 
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potom svítivost druhého svítidla, při které dojde ke shodnému oslnění, je 0,78 × 1000 = 780 cd, tedy 65 cd/klm. 
Bude-li vyšší, pak bude druhé svítidlo oslňovat více než prvé. A naopak. 
Uvedené platí pro případ, že je pozorovatel ve shodné vzdálenosti od porovnávaných svítidel. Vztah (5) lze 
zobecnit takto: 

 
Příklad porovnání svítidel 
Porovnával jsem tři svítidla, představitele typů S1, S2 i S3. Jedná se o konkrétní svítidla. Svítidla S2 a S3 jsou 
téhož typu, liší se difuzorem - S2 má „klasický“ vydutý (vypouklý?), S3 je plně cloněné („ploché sklo“). V tabulce 1 
jsou uvedeny čáry svítivosti. Pohledem na ně se nabízí „jasný“ výsledek: Nejvíce oslňuje svítidlo S2, překvapivě 
nejméně svítidlo S1 (pro úhly menší než 75°). Skutečnost však není tak jednoznačná. Nezapomínejme na nutnost 
zajistit stejné kvalitativní i kvantitativní parametry osvětlení od jednotlivých svítidel. 

 
V následujícím grafu 3 je zřejmý vliv polohy svítidla na míru oslnění. Platí pro polohu pozorovatele ve vzdálenosti 
základní výšky svítidla (d = h = 1,00). Svítidlo S2 je vztažné, jeho výška se nemění. U ostatních svítidel byl 
stanoven nárůst míry oslnění v závislosti na jejich výšce. Čáry S1 a S3 odpovídají míře oslnění za předpokladu, 
že je jas pozadí konstantní. Čáry S1R a S3R jsou sestrojeny pro situaci, kdy je respektována změna jasu pozadí 
– vztah (7). 

 
Překvapivé je prvé zjištění. Svítidlo S1 oslňuje vždy méně než svítidlo S2; více oslňovat bude pro přibližně 
poloviční výšky svítidla S2. Výsledek je v přímém rozporu s úvodní úvahou, a jen dosvědčuje, že nelze usuzovat 
na míru oslnění bez podrobnější analýzy situace. Druhým zjištěním je, že svítidlo S3 je šetrnější vůči pozorovateli 
pouze v případě, že je ve výšce alespoň 0,94, při redukci na shodný jas pozadí pak ještě výše. V menších 
výškách oslňuje vždy více než vztažné svítidlo. 
 
Závěr 
V místech, kde není rozhodující osvětlenost nebo jas osvětlovaných ploch patrně nedojde k rozdílům mezi 
jednotlivými svítidly ve smyslu velikosti světelných toků zdroje či výšky svítidla. Takových případů je nepřeberné 
množství a nemá tedy smysl takové situace analyzovat v rámci tohoto příspěvku. Zejména pro tyto případy platí  
poslední pravidlo uvedené dále. 
 
Pro rozhodnutí, zda svítidlo oslňuje, není jeho clonění jednoznačným kritériem. Plně cloněná svítidla nejsou 
zárukou minimalizace míry oslnění.  
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Míra oslnění významně závisí na výšce svítidla nad okem pozorovatele. S klesající výškou nebezpečí oslnění 
vzrůstá (dokud je svítící část svítidla viditelná). Plně cloněná svítidla je nutné obvykle osazovat do menších výšek 
nebo je osazovat výkonnějšími světelnými zdroji. Taková svítidla jsou tedy potenciálně, byť zdánlivě absurdně, 
vyšším ohrožením zrakové pohody než svítidla méně cloněná. 
Podobná situace nastává v případě soustavy svítidel. V [5] se ukázalo, že plně cloněná svítidla musí být osazena 
v menších výškách i rozestupech než svítidla méně cloněná (pokud jsou obě soustavy vybaveny světelnými zdroji 
shodného světelného toku). Větší počet svítidel v menší výšce nebezpečí oslnění zvyšuje. 
Poslední, ale nejdůležitější závěr: Každou reálnou situaci je třeba posuzovat zvlášť.. 
 
Literatura a odkazy 
ČSN EN 13201-2 Osvětlení pozemních komunikací - část 2: Výkonnostní požadavky 
Maixner, T. - Volba svítidla z hlediska rušivého světla - Kurz osvětlovací techniky XXII - VŠB Ostrava 2003 
ČSN EN 12201-3 Osvětlování pozemních komunikací - část 3: Výpočet výkonnostních parametrů 
ČSN 36 0400 -Veřejné osvětlení - ÚNM 1984 
Maixner, T. - Plochá skla? - http://www.dql.cz/texty/skla.htm 
TS Rušivé světlo při ČNK CIE - různé materiály - www.darksky.cz (též www.dql.cz/CIE/CIE.html) 
 
4.1.7.- Hodnocení rušivých vlivů osvětlování. 
 
V poslední době se začínají v rámci stavebního řízení objevovat požadavky na posouzení vlivu umělého světla    
ve venkovních prostorech na životní prostředí, například v případech reklamních zařízení s osvětlenými 
reklamními plochami nebo s velkoplošnými LED obrazovkami. Otázkou je, jak v těchto případech k hodnocení 
rušivých vlivů světla přistupovat, o jaké podklady se opřít. 
 
1. Předpisy a doporučení v oblasti rušivého světla 
1.1 Zákon č. 92/2004 Sb., Změna zákona o ochraně ovzduší (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a      
o změně některých dalších zákonů /zákon o ochraně ovzduší/, ve znění zákona č. 521/2002 Sb.) v § 2 odst. 1 
písmeno r) definuje tzv. světelné znečištění („Světelným znečištěním se pro účely tohoto zákona v oblasti 
ochrany ovzduší rozumí viditelné záření umělých zdrojů světla, které může obtěžovat osoby nebo zvířata, 
způsobovat jim zdravotní újmu nebo narušovat některé činnosti a vychází z umístění těchto zdrojů ve vnějším 
ovzduší nebo ze zdrojů světla, jejichž záření je do vnějšího ovzduší účelově směrováno.“). V § 50 odst. 3 dále 
uvádí: „Obec může obecně závaznou vyhláškou zakázat promítání světelných  
 
reklam a efektů na oblohu a zakázat používání laserové techniky při kulturních akcích.“ Ustanovení zákona č. 
92/2004 Sb. se tedy na osvětlená reklamní zařízení nevztahují. 
 
1.2 Od 1.5.2004 v ČR platí evropská norma pro osvětlování pozemních komunikací (ČSN EN 13201-2 až 4, 
Road lighting). Zatím byla vyhlášena v anglickém jazyce, česká verze má být hotova ve druhém pololetí tohoto 
roku. Požadavku minimalizace účinků světla vyzařovaného do směrů, kde není nezbytné nebo kde je nežádoucí, 
je věnována kapitola 7 - ČSN EN 13201-2. 
Požaduje se: 

• ve venkovských a příměstských oblastech minimalizace obtěžování instalacemi osvětlení pozemních 
komunikací při dálkových pohledech přes otevřenou krajinu a 

• minimalizace dotěrného světla vnikajícího do nemovitostí a světla vyzařovaného nad vodorovnou rovinu. 
V příloze A se uvádí, že jako měřítka pro hodnocení obtěžujícího světla je možno použít tříd svítivosti G (G1 až 
G6), které udávají limitní hodnoty svítivosti v cd/klm pro úhly 70°, 80° a 90° od svislice směrem vzhůru (viz 
následující tabulku s poznámkami): 
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Norma se vztahuje na osvětlení pozemních komunikací, přičemž neřeší, kterou třídu svítivosti kdy použít. 
V našem případě tedy tuto normu nelze přímo použít. 
 
1.3 Problematikou rušivého světla se dále zabývají následující dokumenty Mezinárodní komise                     
pro osvětlování, např. publikace CIE 126:1997 „Guidelines for minimizing sky glow“ (Směrnice pro minimalizaci 
záře oblohy) a CIE 150:2003 „Guide on the limitation of the effects of obtrusive light from outdoor lighting 
installations” 
(Příručka k omezování účinků rušivého světla ze soustav venkovního osvětlení). 
 
Z první z nich je vybrána následující specifikace zón a tabulka 2 s požadavky na vnikání světla do oken obytných 
budov, na omezení svítivostí zdrojů světla a na omezení jasů fasád budov před a po policejní hodině, včetně 
souvisejících poznámek: 
 
Zóny životního prostředí: 
(předpokládá se, že definici následujících zón provede odbor výstavby místní samosprávy) 
E1: národní parky, oblasti mimořádné přírodní krásy nebo jiné skutečně tmavé oblasti 
E2: oblasti s nízkými jasy (např. venkovské oblasti, ale vně zóny E1) 
E3: oblasti se středními jasy (např. městské oblasti) 
E4: oblasti s vysokými jasy (např. městská obchodní centra s vysokou noční aktivitou) 
 

 
kde: 
UWLR (poměrný neužitečný světelný tok do horního poloprostoru): největší povolená hodnota toku svítidla, který 
míří přímo k obloze. 
* přijatelné jedině pochází-li od osvětlení veřejných komunikací 
** SVÍTIVOST ZDROJE – platí pro každý zdroj, který se nachází ve směru potenciálně rušivém, vně osvětlované 
oblasti. Zde uvedená čísla jsou obecně platné směrné hodnoty, které lze jen těžko dosáhnout např. na rozlehlém 
sportovišti, kde je omezená montážní výška svítidel. 
*** JAS BUDOVY – měl by být omezen, aby se předešlo přesvětlení a měl by být úměrný jasu v okolí. 
 
V publikaci CIE 150:2003 jsou uvedeny obdobné limity jako v CIE 126:1997, rozdíly jsou tučně vyznačeny           
v následující tabulce 3: 

 
V případě posouzení vlivu osvětlených reklamních zařízení na životní prostředí je možno použít především          
v tabulce 3 uvedených limitů jasu vývěsních štítů, dále limitů osvětlenosti v rovině oken obytných budov, případně 
svítivosti zdrojů světla. Využít je možno i podíl přímého světelného toku směrovaného k obloze. 
 
2. Údaje o posuzovaném reklamním zařízení a o jeho umístění v dané lokalitě 
2.1 Jako podklad pro posouzení dodržení výše uvedených limitů světelnětechnických veličin mohou posloužit 
výsledky měření těchto veličin provedeného v terénu. Obvykle bude méně náročné vyjít z údajů výrobce              
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a z výsledků výpočtů. Ve všech případech jsou potřebné údaje o charakteru lokality, kde je nebo bude reklamní 
zařízení umístěno (kvůli přiřazení příslušné zóny životního prostředí), o poloze reklamního zařízení vůči okolní 
zástavbě (především vůči obytným budovám) a vůči pozemním komunikacím jako podklad pro vymezení 
potenciálně ohrožených oblastí. Polohu reklamního zařízení a potenciálně ohrožené oblasti je vhodné vyznačit 
např. ve snímku katastrální mapy. Situaci je vhodné zdokumentovat i fotograficky (fotografií existujícího 
reklamního zařízení, případně zakreslením navrhovaného reklamního zařízení do fotografie a snímky z místa 
existujícího nebo navrhovaného reklamního zařízení do relevantních směrů – zobrazení míst odkud může být 
reklamní plocha viditelná). 
2.2 V případě reklamního zařízení s osvětlenými reklamními plochami je pro posouzení potencionálně 
negativních účinků světla na životní prostředí potřeba znát směrování použitých svítidel (polohu vůči osvětlované 
ploše /vhodnější z hlediska rušení okolí světlem bývá osvětlení shora, kdy bývá podíl parazitního světelného toku 
směrovaného do horního poloprostoru nižší než při osvětlení zdola/ a vůči potencionálně ohroženým oblastem), 
jejich vyzařovací charakteristiky a údaje o použitých světelných zdrojích (především o jmenovité hodnotě 
světelného toku). Vhodné je v posudku doložit kopie katalogových listů použitých svítidel a světelných zdrojů       
a výkresy reklamního zařízení. 

 
2.3 V případě reklamního zařízení s velkoplošnými LED obrazovkami je pro posouzení potencionálně negativních 
účinků světla na životní prostředí potřeba znát údaje o rozložení svítivosti a jasu těchto obrazovek. Vhodné je      
v posudku doložit kopie katalogových listů použitého výrobku a v dokumentaci vyznačit úhel vyzařování 
obrazovky. 
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3. Vyhodnocení vlivu osvětleného reklamního zařízení na životní prostředí 
3.1 Naměřené nebo vypočtené světelnětechnické parametry je možno porovnat např. s požadavky uvedenými       
v tab. 3. Dále je uvedena úvaha související s hodnocením jasu osvětlených reklamních ploch a velkoplošných 
LED obrazovek. 
 
3.2 V případě hodnocení jasu reklamního zařízení s osvětlenými reklamními plochami zřejmě bude nutno 
předpokládat dokonale rozptylný povrch reklamní plochy. Otázkou je, jakou uvažovat hodnotu činitele odrazu 
reklamní plochy, protože každá reklama je obvykle vystavena na omezenou dobu. Úplně bílou reklamní plochu  
nelze předpokládat. Snad je možno uvažovat průměrnou hodnotu činitele odrazu 0,5. Vypočtený průměrný jas 
reklamní plochy je pak možno porovnat s požadavky na omezení jasu vývěsních štítů dle tab. 3. 
 
3.3 V případě hodnocení jasu reklamního zařízení s velkoplošnými LED obrazovkami je problém obdobný. 
Výrobci obvykle uvádějí maximální jas obrazovky (např. 5500 cd/m2), který je ale využíván pouze při osvětlení 
obrazovky přímým sluncem (všechny diody svítí naplno). V období s nižší úrovní denního osvětlení se jas 
obrazovky automaticky snižuje (např. na 10 %, což ve výše uvedeném případě odpovídá maximálnímu jasu 550 
cd/m2).V období bez denního osvětlení, které je z hlediska hodnocení vlivu světla na životní prostředí podstatné, 
se jas automaticky sníží (např. na 25 % maximální hodnoty obrazovky), což ve výše uvedeném případě odpovídá 
maximální hodnotě jasu 1375 cd/m2. V uvedeném případě se tedy maximální jas obrazovky může pohybovat       
v rozmezí od 550 cd/m2 do 1375 cd/m2. Úplně bílou reklamní plochu opět nelze předpokládat. Snad je možno 
uvažovat průměrnou hodnotu jasu v úrovni 50 % maximální hodnoty. Průměrná hodnota jasu by se pak tedy 
pohybovala v rozmezí od 255 cd/m2 do 688 cd/m2. Za těchto předpokladů by tedy obrazovka splňovala 
požadavek na omezení jasu vývěsních štítů dle tab. 3 pro zónu E3. 
 
4. Závěr 
Závěrem posouzení míry rušení vyzařovaným světlem by mělo být konstatování názoru, zda posuzované zařízení 
bude nebo nebude nepřijatelným způsobem zatěžovat životní prostředí v jeho okolí. Podkladem pro posouzení 
míry rušení světlem ve venkovním prostředí mohou dobře posloužit především dokumenty vypracované 
odborníky sdruženými v Mezinárodní komisi pro osvětlování (CIE). 
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5.Možnosti úspor ve veřejném osvětlení 
5.1.1.-Doporučení zkušenosti z praxe. 
Přehled racionalizačních opatření 
Racionalizační opatření lze rozdělit podle přehledu v kapitole 3.1.1. definovaných základních prvků VO. 
 
V osvětlovacím systému jsou to především opatření týkající se modernizace a optimalizace světelných zdrojů, 
svítidel a optimálním prostorovém uspořádání a využití světelných bodů. 
 
V napájecím systému je to regulace napětí, regulace světelného toku a zrovnoměrnění odběru proudů                  
v jednotlivých fázích. Tím dojde ke zmenšení ztrát v elektrických rozvodech. Nabízí se zde i možnost zmenšování 
počtu rozváděčů napájejících osvětlovací soustavy. 
 
V ovládacím systému spočívá racionalizace v řízení a monitorování provozu osvětlovacích soustav. 
 
Výše uvedenými opatřeními lze dosáhnout zmenšení spotřeby elektrické energie, a tím zmenšení provozních 
nákladů. Monitorováním provozního stavu osvětlovací soustavy a jejím řízením lze snížit náklady na údržbu          
a především zvýšit spolehlivost provozu. 
 
Racionalizační opatření lze provádět na základě důsledného zpracování pasportu a generelu VO. Viz kapitola 
4.1.1. Zjištěním stávajícího stavu a návrhem racionalizačních opatření vedoucím k úsporám elektrické energie    
ve VO se zabývá energetický audit . 
 
Optimalizace v osvětlovacích systémech 
 
Světelné zdroje 
Z hlediska provozních nákladů má v případě světelných zdrojů především význam doba života a měrný výkon 
(lm.W-1). Je zřejmé, že pro potřeby VO je nutno preferovat výbojové zdroje. Jejich vysoký měrný výkon a dlouhý 
život snižuje náklady na světelné zdroje a jejich výměnu. To je zvlášť důležité při umístění svítidel v těžko 
přístupných místech. Mezi negativní vlastnosti výbojek patří dlouhá doba náběhu a znovuzápalu. Nevýhodou       
je rovněž potřeba předřadných zařízení, zapalovacích zařízení a kompenzačních a odrušovacích kondenzátorů. 
 
Zásadní měrou ovlivňuje provozní spolehlivost světelných zdrojů a tím i svítidel kvalita předřadníků. Protože          
v nich dochází ke ztrátám, ovlivňují i energetickou náročnost svítidel. Z hlediska spolehlivosti jsou důležitá 
zapalovací zařízení, která startují výbojový zdroj. 
 
Vedle spolehlivosti funkce je stále více žádáno provedení s tzv. odpojovačem, který odpojí vadnou výbojku         
od napájecí sítě a zamezí nepříjemnému a život zkracujícímu cyklování. 
 
Při výběru např. rozdílných výbojek může rozhodovat také obsah rtuti, kterou některé nové typy výbojek 
neobsahují vůbec. Kromě rtuti je zde snaha vyloučit kadmium z luminoforů, olovo ve skleněných polotovarech, 
radioaktivní thorium v emisních hmotách atd. Použití halogenidových výbojek sice prodražuje osvětlovací 
soustavu, ale jejich světlo je z hlediska barevného podání kvalitnější a poslední výzkumy ukazují, že spektrální 
složení světla významně ovlivňuje zrakový výkon i rychlost reakce. Zde stojí za povšimnutí zmínit halogenidové 
výbojky s hořákem z korundové keramiky, které vykazují vysokou kolorimetrickou stabilitu. Za povšimnutí stojí 
rovněž znát činitel stárnutí světelných zdrojů, lépe řečeno jeho časovou závislost. Tento činitel výrazně ovlivňuje 
činitel údržby. Čím je tento činitel vyšší, tím se prodlužuje interval údržby a rovněž snižuje energetickou 
náročnost.  
 
Svítidla a prostorové uspořádání 
Zásadní vliv na hospodárnost osvětlení má konstrukční řešení svítidla. Ovlivňuje světelnou účinnost                   
při prostorovém rozložení světelného toku optimálním pro daný účel. Požadované fotometrické rozložení svítivosti 
se dosahuje použitím vysoce účinných reflektorů, refraktorů a difuzorů. Vedle tvaru světelně činných prvků 
svítidla je neméně důležitá volba konstrukčních materiálů s ohledem na jejich optické vlastnosti, mezi něž patří 
činitel odrazu, prostupu a indexu lomu. 
 
Výrobky renomovaných firem se vyznačují používáním světelně činných materiálů zaručujících vysokou světelnou 
účinnost a požadované rozložení světelného toku v průběhu celého života svítidel. 
 
Pro výrobu zrcadlových reflektorů se např. používá hliníku čistoty 99,9% s odolným eloxovaným povrchem,           
a někdy jsou dokonce nabízeny skleněné reflektory, u nichž jsou nevratné změny sníženy na úplné minimum. 
 
U plastových světlopropustných optických prvků je z hlediska časové stálosti fotometrických vlastností velmi 
důležitá především odolnost vůči UV záření. Např. zatímco činitel pohlcení polykarbonátového optického krytu 
svítidla stabilizovaného vůči UV záření vzroste během dvanácti let z původního cca 1% na cca 4%, v případě 
nestabilizovaného polykarbonátu vzroste za stejnou dobu na více než l4%. 
 



Jak projektovat veřejné osvětlení z pohledu společnosti SRVO 

Vydala:Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení pro potřeby projektantů v roce 2005 

68

U uzavřených svítidel má na časovou stálost světelných parametrů podstatný vliv stupeň krytí optické části.      
Pro venkovní elektrická zařízení se např. vyžaduje kvůli zajištění bezpečnosti provozu krytí minimálně IP 23, ale   
v případě optické části svítidel je dnes v praxi většinou požadováno krytí IP 54 nebo např. u uličních svítidel až IP 
65. Stupeň krytí optické části úzce souvisí s mírou poklesu světelného toku svítidel v čase, zvyšuje velikost 
udržovacího činitele a ovlivňuje tak výši investičních i provozních nákladů. 
 
Výrobky renomovaných firem se v případě stupně krytí vyznačují tím, že deklarovaný stupeň krytí svítidlo 
skutečně má a to nejen v době prodeje, ale i v průběhu jeho provozování.  
 
Kvalitní svítidla jsou dále konstruována tak, aby se na jejich světelně činných částech co nejméně usazovaly 
nečistoty, a aby se tyto části daly snadno čistit. 
 
Pokud jsou svítidla vystavena nebezpečí hrubého zacházení, jak tomu bývá především ve veřejně přístupných 
prostorech, musí být použité konstrukční materiály dostatečně mechanicky odolné a snadno dosažitelná svítidla 
nesmějí být lehce demontovatelná a rozebíratelná bez použití speciálních nástrojů. V opačném případě dochází    
jejich pravidelné devastaci a jejich použití je vyhazováním peněz. 
 
Na druhé straně musí být umožněn rychlý a pohodlný přístup údržby k světelným zdrojům a předřadníkům. Proto, 
je-li to možné, vybavují se svítidla rychloupínacími uzávěry. V elektrické části svítidla se užívá konektorové 
propojení, aby se předřadníky v případě potřeby mohly snadno vyjmout ze svítidla a vyměnit za náhradní, nebo 
opravit v dílně. 
 
Ve vyspělých zemích světa dnes jednoznačně převládá snaha používat osvětlovací zařízení s vysokou užitkovou 
hodnotou, pro kvalitní, energeticky úsporné světelné zdroje s dlouhým jmenovitým životem, s nízkoztrátovými 
nebo elektronickými předřadníky, s dobrými a stabilními fotometrickými vlastnostmi, se snadnou a pohodlnou 
obsluhou, údržbou apod. 
 
Vedle moderního designu jsou např. žádána a samozřejmě také nabízena svítidla z recyklovatelných materiálů. 
 
Stejně jako u světelných zdrojů hraje činitel stárnutí světelného zdroje důležitou roli z hlediska údržby, tak            
u svítidel je to činitel znečistění svítidla. Jeho velikost a hlavně časový průběh je ovlivněn především krytím 
světelněčinných částí. Na obr. 5.1 je znázorněna závislost činitele znečistění na době provozu pro vybrané typy 
svítidel. 
 

 
 
Uvědomme si však, že stupeň krytí se může časem měnit (klesá). Jinak si totiž nelze vysvětlit skutečnost, proč 
některá svítidla, jež mají deklarováno krytí např. IP64, jsou plna nejen prachu, ale i hmyzu, který by tam podle IP 
neměl být. Ve skutečnosti se totiž jejich krytí horší (obvykle za to mohou těsnící materiály a velké plochy, které 
mají být utěsněny). Proto i velikost plochy, kterou těsníme (na zvolený stupeň krytí), a způsob krytí hrají velmi 
důležitou roli. Neznamená tedy jednoznačně, že krytí IP 66 u výrobku jedné značky bude mít postupem času 
stejné vlastnosti jako u výrobku jiné značky. 
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Z hlediska snížení světelného znečistění svítidly VO lze konstatovat, že znečistění, to znamená únik světelného 
toku do horního poloprostoru činí u moderních svítidel asi 0,4%, kdežto odrazy od osvětlovaných ploch vyvolávají 
únik asi 8%. Podíl mezi oběma příspěvky je tedy dvacetinásobný. Omezit únik světelného toku do horního 
poloprostoru lze těmito prostředky: 
 
1. Použití moderního osvětlovacího tělesa: 
a. vhodné krytí - IP 65 až IP 67 - zamezuje vniknutí nečistot do optického bloku, čímž dochází k nižšímu rozptylu 
světelného toku na optickém krytu svítidla 
b. počítačově definovaný tvar paraboly - výrazně zlepšuje správné nasměrování světelného toku 
c. povrch paraboly - musí co nejlépe odrážet světelný paprsek 
 
2. Povrchem osvětlované komunikace - zde je jistě větší prostor ke snížení světelného znečištění, protože 
příspěvek světla odraženého od komunikace není zanedbatelný - znamená to zajistit povrch s co nejlepšími 
difůzními vlastnostmi, tj. nelesklý povrch, ne příliš světlý. 
 
3. Čistotou vzduchu v osvětlovaném prostoru - čím méně bude v prostoru, ve kterém dopadá světelný tok 
nečistot, tím méně se bude světelného toku odrážet nevhodným směrem. 
 
4. Dalšími oblastmi možného snížení světelného znečistění oblohy jsou normou ČSN 36 0410 dané hodnoty 
jasů povrchu komunikací, resp. správné zatřídění těchto komunikací, regulace intenzity osvětlení v pozdních 
nočních hodinách a obdobná opatření, která již však souvisí s bezpečnostními hledisky pohybu osob a vozidel    
na komunikacích. 
 
Prostorové uspořádání svítidel souvisí s maximalizací činitele využití osvětlovací soustavy. Ten je dán podílem 
světelného toku, který dopadá na užitnou plochu, v našem případě na komunikaci a toku vyzařovaném svítidlem. 
Vhodnou geometrií osvětlovací soustavy, to znamená výškou světelného místa, roztečí světelných míst a typem 
soustavy lze pro daný typ svítidla s deklarovanou distribucí světelného toku dosáhnout toho, aby se činitel využití 
blížil hodnotě 1. 
 
Optimalizace napájecího systému 
Regulace napětí 
Veřejné osvětlení je napájeno z distribuční sítě, jejíž napětí může být proměnlivé v čase i prostoru. Časovou 
proměnností se rozumí zvýšení napěťové hladiny v nočních hodinách a naopak její snížení během ranních 
případně pozdně odpoledních špiček. Prostorovou proměnlivostí se rozumí trvalé přepětí v blízkosti napájecího 
distribučního transformátoru a trvalé podpětí v případě velké vzdálenosti od distribučního transformátoru, 
popřípadě na konci vedení VO. 
Je známo že velikost napětí má vliv na příkon osvětlovací soustavy a také ovlivňuje život světelného zdroje. 
Vliv přepětí na život světelných zdrojů je nesporně negativní. Uvádí se, že například přepětí o 20% zkracuje život 
sodíkových vysokotlakých výbojek na polovinu. Jak vyplývá z křížových charakteristik vysokotlakých sodíkových 
výbojek snížení napětí o 10% snižuje světelný tok asi o 30% viz obr. 2.30. Může tedy dojít i při správně navržené 
osvětlovací soustavě, že tato nedosahuje parametrů daných normami, a to zvláště na konci intervalu údržby 
osvětlení. Při velkých podpětích dokonce nemusí, například je-li napětí na svítidle se sodíkovými výbojkami menší 
než 180V, zapalovací zařízení výbojku nastartovat. Ke zhasnutí výbojky může dojít i při rychlé změně popřípadě 
krátkodobém přerušení napětí v napájecí síti. 
Na základě provedených experimentů lze potvrdit, že se snižováním napětí klesá proud a příkon, a dále se 
snižuje ušetřený činný výkon tím, že klesají činné ztráty na napájecím vedení s kvadrátem proudu. Tyto závislosti 
jsou vyneseny v poměrných jednotkách na obr. 5.2. 
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Bohužel světelný tok v závislosti na napájecím napětí e(u) klesá se snižováním napětí rychleji než činný příkon 
p(u). Důsledkem toho je, že měrný světelný výkon zdroje se snižováním napětí klesá. Je tedy zřejmé, že           
při sníženém napětí nepracuje výbojka v optimálním režimu. 
 
Na základě požadavku ověření vlivu napětí na život sodíkových výbojek  na VŠB TU Ostrava proběhl experiment, 
který sestával z testování 60 ks sodíkových výbojek výrobců Tesla Holešovice (SHC 70W), GE (LUCALOX 
LU70/90/T12/27), Philips (SON-T 70W), Osram (VIALOX NAV-E (SON-E)). Každá z těchto firem dodala 15 ks 
světelných zdrojů, z nichž se vytvořily tři nezávislé větve po 20 ks svítidel. První větev byla provozována             
při sníženém napětí o 10% od jmenovitého, druhá na jmenovitém napětí a třetí při napětí zvýšeném o 10%.          
K výbojkám byly použity předřadníky doporučené výrobcem svítidel a světelných zdrojů. Během 24 hodinového 
cyklu byly prováděny dvě vypnutí a zapnutí všech tří větví tak, aby se simuloval skutečný provoz. Mezi každým 
vypnutím byla nastavena hodina pro vychladnutí světelného zdroje a předřadníku. V následujících grafech jsou 
uvedeny veličiny, které charakterizují provoz svítidla v závislosti na provozních hodinách. 

 
Z hlediska odsvícených provozních hodin lze za nejdůležitější považovat závislost počtu svítících zdrojů, která je 
uvedená na obrázku 5.3. Z grafu lze zcela jednoznačně vyčíst, že po 12 000 provozních hodinách zůstaly           
ze souboru 20 zdrojů v provozu pouze 3 kusy při zvýšeném napětí Un +10%, 10 ks světelných zdrojů při 
jmenovitém napětí Un a 15 ks při napětí sníženém Un -10%. Tímto experimentem se potvrdil známý fakt, že 
přepětí zkracuje život světelných zdrojů. Mezi skupinou zdrojů napájených jmenovitým a sníženým napětím je 
rozdíl ve prospěch zdrojů se sníženým napájecím napětím. Menší počet vyhořelých zdrojů u souboru s podpětím 
ve srovnání se souborem s jmenovitým napětím je zřejmě způsoben menším protékajícím proudem výbojem 
světelného zdroje v důsledku sníženého napětí.  
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Budeme-li posuzovat život světelných zdrojů podle poklesu jejich světelného toku viz kap. 2.3.1, pak lze               
z časového záznamu viz obr. 5.4. konstatovat, že po 12 000 provozních hodinách nastal podle předpokladu 
největší pokles u světelných zdrojů provozovaných se zvýšeným napětím a to 20%. U zdrojů s napětím 
jmenovitým je pokles nižší a to kolem 8%. U světelných zdrojů provozovaných s napětím sníženým je to 14%. 
Pokles světelného toku je tedy u souboru provozovaného při zvýšeném napětí nejvyšší. Zde je nutné                  
při porovnávání větví se jmenovitou a sníženou hodnotou napájecího napětí vzít v úvahu fakt, že u jmenovité 
větve došlo těsně před koncem posledního měření k výpadku dvou světelných zdrojů. A tento výpadek ovlivnil 
pozitivně průměr větve, což bude platit i pro dále uvedené závislosti. Z toho vyplývá, že údaj světelného toku je 
korektnější u souboru provozovaném při sníženém napětí. Na obr. 5.5 až 5.8 jsou zaznamenány další parametry, 
které sice s životem světelných zdrojů bezprostředně nesouvisí, ale definují jejich provozní vlastnosti. 
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Na obr. 5.5 je zobrazena závislost měrného výkonu výbojek v závislosti na provozních hodinách, obr. 5.6 
zobrazuje závislost proudu výbojkou na provozních hodinách, obr. 5.7 zobrazuje nárůst efektivní hodnoty napětí 
na výboji a obr. 5.8 zobrazuje závislost celkového příkonu. O velikosti napětí na výboji je možné konstatovat, že 
má přímou diagnostickou souvislost se stádiem života výbojky. Čím je vyšší jeho poměrná hodnota vzhledem      
k počátečnímu stavu, tím je výbojka více vyčerpaná a blíží se ukončení její provozuschopnosti (nebude schopná 
se při jmenovitém napětí zapálit a proces zapalování se opakuje v cyklech). Nejvyšších hodnot poměrná hodnota 
napětí na výboji dosahuje přirozeně u větve napájené napětím zvýšeným o 10% nad jmenovitou hodnotu.           
To může také pomoci vysvětlit poznatek, že světelné zdroje dlouhodobě provozované při přepětí nejsou schopny 
vzhledem k jejich vyčerpanému životu a tím i zvýšenému napětí na výboji spolehlivě zapalovat při napětí 
jmenovitém. 
 
Výše provedený experiment prokázal, že přepětí v našem případě 10% má větší vliv na vyhořívání světelných 
zdrojů a tím zkracování jejich fyzického života více, než jak se uvádí v odborné literatuře. Z celkového počtu 
100% zdrojů na začátku zůstává po 12 000 hodinách provozu (tj. asi za 3 roky při předpokládaném svícení 4 000 
hod. ročně) u větve s přepětím asi 25% funkčních zdrojů, u větve s jmenovitým napětím asi 50% funkčních zdrojů 
a u větve s podpětím asi 75% funkčních zdrojů. Z toho vyplývá, že stabilizace napětí může přinést značné úspory 
z hlediska provozu osvětlovací soustavy. Hrubým odhadem lze konstatovat, že při přepětí bude v osvětlovací 
soustavě po třech letech o 25% více vyhořelých zdrojů a u soustavy s podpětím o 25% méně vyhořelých zdrojů 
než u soustavy s napětím jmenovitým. Toto tvrzení platí pro přepětí a podpětí ± 10%. Při vyšším přepětí bude 
proces stárnutí ještě rychlejší. 
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Budeme-li posuzovat výše zmíněné soubory z hlediska fyzického života, tak tento byl po 12 000 hod. provozu 
ukončen, protože v souboru napájeném jmenovitým napětím došlo k 50% výpadku. 
 
Budeme-li posuzovat výše měřené soubory z hlediska užitečného života, tak ani u souboru vystavenému přepětí 
nedošlo k jeho ukončení. Výše uvedené závěry mají informativní charakter, protože soubory (po 20 kusech) nelze 
považovat za statisticky významné. 
 
Pro ověření časové a prostorové závislosti napěťové hladiny osvětlovacích soustav byl proveden experiment      
na VO v Ostravě. Dosud bylo změřeno 15 ks rozváděčů. V každém rozváděči bylo provedeno měření napětí         
a proudu ve všech třech fázích při době měření asi jeden týden včetně sobot a nedělí. Cílem měření je provést     
a vyhodnotit kolísání napětí během dne a týdne, a z průběhů proudů a napětí vyhodnotit proudovou případně 
napěťovou nesymetrii. 
 
Regulace osvětlení 
Normy ČSN 36 0410 a ČSN 36 0411 připouštějí při výrazném snížení provozu snížení jasů a osvětleností 
(stmívání) až o dva stupně. Teoreticky to znamená možnost snížení těchto hodnot až na jednu třetiny.            
Toto snížení se dá velice snadno dosáhnout regulací napětí . Z křížových charakteristik viz obr. 2.30 vyplývá, že 
změna napětí o ± 1% vyvolává změnu světelného toku u sodíkových výbojek asi o ± 3%. Ve skutečnosti jsme 
limitováni napětím, které by nemělo u sodíkových výbojek poklesnou pod hodnotu kolem 180 V. Podkročením 
těchto hodnot se výbojka dostává do nestabilního stavu a jakákoliv dynamická změna může vyvolat zhasnutí 
výbojky. Při těchto napětích dochází k poklesu jasů a osvětlenosti asi o 65% a poklesu příkonu asi o 50%. 
 
Výrazně snížený provoz nastává ve většině měst a obcí mezi 2300 až 500 hodinou, což představuje dobu delší než 
2 000 hod. za rok. To znamená, že teoreticky můžeme snížit po dobu 2 000 hod. výkon osvětlovacích soustav VO 
na polovinu.  
 
Při spotřebě elektrické energie v ČR na VO za rok 2000, která činila 608,8 GWh tomu odpovídá při sazbě 1,64 
Kč.kWh-1 cena el. energie 998,4 mil Kč. Bude-li provedena regulace světelného toku po dobu 2 000 hod.              
z celkové doby ročního provozu 4 000 hod., tak budou teoretické úspory činit téměř 250 mil. Kč. 
 
Druhy regulačních systémů 
Na trhu je v současné době k dispozici celá řada regulačních systémů, různé provenience, různého typu              
a samozřejmě i různé kvality. Při jejich volbě je třeba zvažovat poměr ceny, kvality, komfortu servisu a délky 
záruky. Principielně jsou k dispozici dva typy regulace. 
 
Fázová regulace 
Jedná se o regulaci napětím. Systém reguluje světelný tok světelného zdroje změnou efektivní hodnoty napětí, 
přičemž amplituda napětí zůstává nezměněna. Např. u systému INTELUX je založen na bázi jednofázových 
měničů ve výkonové řadě od 1 do 10,3 kVA, tj. od 4 do 45 A. 
 
Výhodou systému je: 

• vysoká modularita 
• možnost vestavby do stávajících napájecích rozváděčů 
• velký rozsah regulace 
• minimální nároky na údržbu 
• možnosti rozšíření nebo redukce 
• vysoké přizpůsobení příkonu soustavy VO 
• dlouhá životnost 
• dlouhá záruční doba 

 
Amplitudová regulace 
Jedná se rovněž o regulaci napětím. Systém reguluje světelný tok světelného zdroje změnou efektivní hodnoty 
napětí, ke které dochází změnou amplitudy napětí. Např. u systému REVERBERI je založen na bázi 
transformátorové regulace ve výkonové řadě od 9 do 132 kVA. Tento systém je obvykle proveden jako 
samostatný rozváděč, který se instaluje do série se stávajícím napájecím rozváděčem. Tyto systémy jsou 
dodávány v různých variantách a v různé kvalitě. Liší se zejména cenou, komfortem, nároky na údržbu, kvalitou, 
životností, dobou záruky apod. Nejkvalitnější z nich jsou vybaveny tzv. zařízením telemanagementu, tzn., že je 
možno s nimi dálkově komunikovat prostřednictvím GSM telefonů nebo prostřednictvím radiové sítě. 
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Příklad aplikace regulačního systému se nachází na obr. 5.11. 

 
Nutno podotknou, že při regulaci světelného toku dochází ke změně teploty chromatičnosti světelného zdroje.      
K velmi malé změně, řádově jednotek procent, dochází u lineárních zářivek a vysokotlakých sodíkových výbojek. 
U halogenidových výbojek dochází při snížení napětí na výbojce k výraznému zvýšení teploty chromatičnosti        
v řádu desítek procent. 
 
Ušetřená energie se zvyšuje také kompenzací snížení světelného toku a kompenzací předimenzování osvětlení 
 
Kompenzace snížení světelného toku 
Vzhledem k tomu, že výbojky a zářivkové trubice „stárnou“ a jejich světelný tok se během jejich života snižuje, 
používá se při návrhu osvětlení tzv. činitel údržby v hodnotě obvykle 0,6 až 0,8. To znamená, že v osvětlovacím 
systému s novými zdroji - např. po provedení pravidelné údržby, při činiteli 0,7, je počáteční hladina osvětlení       
o 30% vyšší než je navrženo. 
 
Jakmile světelný zdroj dosáhne konce svého ekonomického života, hladina osvětlení se vyrovná projektové 
úrovni, nebereme-li v úvahu předimenzování soustavy. Pomocí uzavřené smyčky - zpětné vazby může plynulá 
regulace osvětlení tento proces stárnutí eliminovat a osvětlenost může být regulována a udržována                    
na požadované úrovni. Pokud je použit vhodný systém pro plynulou regulaci osvětlení, je možno dosáhnout 
úspory elektrické energie ve výši 10 až 15%. Tuto úsporu je možno stanovit velmi přesně. 
 
Kompenzace předimenzování osvětlení 
V době, kdy je prováděn návrh osvětlení, je mnoho parametrů neznámých. Proto je v průběhu návrhu použito 
předpokládaných údajů, většinou bývá návrh konzervativní. Díky tomuto faktoru je předimenzování osvětlení 
obecným rysem. Pomocí systému pro plynulou regulaci se zpětnou vazbou je možno tyto faktory kompenzovat,    
a tím dosáhnout úspor elektrické energie mezi 0 až 50% (obvykle kolem 25%). Úspory jsou velmi závislé           
na stupni předimenzování a dají se velmi přesně stanovit, pokud jsou známy exaktní výsledky návrhu osvětlení    
a parametry osvětlovaného prostoru. 
 
Postup při návrhu umístění regulátoru 
Výběr nejvhodnějšího místa regulátoru by se měl opírat o následující zjištění: 

• Znalost požadavků na osvětlenost případně jasy (zařazení do tříd) a ověření měřením, zda jsou tyto 
požadavky splněny, překročeny nebo nesplněny. Důležité je vědět, zda se jedná o městské silniční 
osvětlení nebo osvětlení pěších zón. Doba stmívání se volí podle dopravního ruchu individuálně. 

• Znalost napětí během minimálně 24 hod. popřípadě jeho velikost v době, kdy je VO v provozu. Napětí by 
se mělo změřit dlouhodoběji za účelem zjistit, zda se nevyskytuje v místě napájení rozváděče trvalé 
podpětí anebo přepětí. 

• Znalost velikosti napětí nejen v místě připojení rozváděče, ale také v nejvzdálenějším bodě. Prakticky to 
znamená, že připustíme-li nejnižší napětí na konci vedení asi 180 V, tak při respektování úbytku 5% 
(11,5 V) nemůže v napájecím bodě stmívat pod 191,5 V.Tím je dána minimální hodnota napětí. 
Minimální hodnota napětí rovněž souvisí s typem světelných zdrojů. 

• Znalost velikosti příkonu osvětlovací soustavy VO a to celkového i v jednotlivých fázích 
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• Znalost technického stavu a doby života osvětlovací soustavy. Nemá smysl regulovat osv. soustavu, 
která je před rekonstrukcí, která vede zpravidla ke snížení jejího příkonu zavedením nových zdrojů          
a svítidel. 

• Znalost typu a umístění stávajícího rozváděče,počet vývodů, způsob ovládání a jištění. 
• znalost možností sdružit některé rozváděče do jednoho místa z důvodů jejich nedostatečného vytížení. 

Tato situace je obvyklá při rekonstrukci osv. soustavy,kdy zastaralá svítidla jsou nahrazena novými         
o menších příkonech. 

 
Projekt regulace napětí a stmívání 
Chceme-li provést regulaci napětí a stmívání VO, je nutná znalost, zda se jedná o: 

• Projekt nové osvětlovací soustavy 
• Projekt rekonstruované osvětlovací soustavy (provedena výměna svítidel) 
• Projekt instalace regulátorů do stávající soustavy 

V případě úplně nového projektu je postup při návrhu standardní. Navíc je nutno projektovou dokumentaci vybavit 
zapojením regulátoru pro stmívání. Doporučuje se, aby rozvaděč pro regulaci a stmívání byl vybaven hlavním 
vypínačem, elektroměrem a jistícími prvky jednotlivých vývodů. Dále se doporučuje, aby projektant stanovil režim 
stmívání a zkontroloval napájecí vedení na úbytek napětí. Je třeba si uvědomit tzv. samoregulační vlastnost 
osvětlovacích soustav. V režimu stmívání v důsledku sníženého napětí teče sodíkovými a obecně jakýmikoliv 
výbojkami menší proud. Z křížových charakteristik vyplývá, že zmenšení napětí o 10% vyvolá zmenšení proudu 
asi o 8%. To má za následek i zmenšení úbytku napětí. To znamená, že vyhovuje-li osvětlovací soustava           
na jmenovitý úbytek napětí, nebude tento úbytek v režimu stmívání překročen, ale naopak bude menší. 
 
Výkon rozváděče se volí z řady vyráběných výkonů a doporučuje se, aby jeho výkon byl asi o 10% vyšší než je 
výkon osvětlovací soustavy a to z důvodu náběhu proudu. 
 
Doporučuje se nastavit v prvním roce provozu snížené napětí, ve kterém je soustava z důvodu dodržení 
udržovacího činitele přesvětlena. 
 
U rekonstruované osvětlovací soustavy je třeba ověřit výpočtem, zda tato vyhovuje na úbytek napětí pouze           
v případě, že soustava nevyhovovala před rekonstrukcí. U rekonstruované soustavy se totiž předpokládá, že 
úbytek napětí bude menší. Regulátory není nutné vybavovat jištěním,měřením a vypínáním pokud stávající 
napájecí rozváděče jsou vyhovující. Doporučuje se však upravit jejich jištění na menší hodnoty, i když se průřezy 
kabelů nemění. 
 
Vzhledem k tomu, že rekonstruovaná soustava má zpravidla menší příkon, doporučuje se měření příkonu            
v jednotlivých stávajících napájecích rozváděčích a jejich rekonstrukce na odbočné skříně. Tím se dosáhne 
omezení počtu napájecích rozváděčů. Výkon regulátorů by měl být opět asi o 10% vyšší než výkon osvětlovací 
soustavy. 
 
V případě instalace pouze regulátorů je nutná kontrola úbytku napětí v nejvzdálenějším světelném místě, a to 
nejlépe měřením. Napětí měřené na svorkovnici rozvodnice stožáru nesmí být u sodíkových výbojek menší než 
180V a 190V u rtuťových výbojek v režimu stmívání. Určitá rezerva vychází z předpokladu, že k dalšímu úbytku 
napětí dochází na spojovacím vedení mezi svorkovnicí umístěnou v dolní části stožáru, přechodovými odpory a 
světelným zdrojem. Rovněž stávající tlumivky mohou způsobit v důsledku nedodržení svých parametrů větší 
úbytek než je dán normami. 
 
Doporučuje se, aby i zde byl výkon rozváděčů asi o 10% vyšší než výkon osvětlovací soustavy, a to                      
i v jednotlivých fázích. Z důvodu maximálního využití rozváděče, což je důležité kritérium při zjištění návratnosti 
investic, se doporučuje provést rozfázování výkonu v jednotlivých fázích a tím zrovnoměrnění odběru. 
V elektrickém schématu se regulátor umísťuje za elektroměrem. Mechanicky se regulátor postaví zpravidla         
na stávající rozváděč a upevní.  
Ve všech třech případech projektu instalace regulátoru se doporučuje po jeho instalaci měření poklesu 
světelného toku (postačí jedno měřené místo) a napětí v nejvzdálenějším světelném místě v režimu stmívání. 
 
Zmenšení ztát v elektrických rozvodech 
Činné ztráty v elektrických rozvodech můžeme obecně definovat vztahem: 

 
Koeficient k udává, zda se jedná o jednofázový rozvod (k=2), nebo o třífázový rozvod (k=3). Pro běžný rozváděč 
s výkonem 30 kW, délkou rozvodu 500m, S = 35 mm2 Al (ρ = 1/33 Ω mm2.m-1), můžeme získat různé hodnoty 
ztrát podle druhu zatížení.  
Nejdříve budeme uvažovat, že celý odběr je umístěn na konci vedení a odběr je symetrický, 
v každé fázi teče proud I = 40 A (tj. P = 27,6 kW). 
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V druhém případě budeme uvažovat opět odběr na konci rozvodu, ale s nesymetrickým zatížením jednotlivých 
fází IL1 = 30 A, IL2 = 40A, IL3 = 50A (P = 27,6 kW). 

 
Podle skutečně naměřených hodnot např. viz tab. 5.1 je uvažování proudové nesymetrie oprávněné, a lze počítat 
s tím, že skutečné ztráty vlivem proudové nesymetrie mohou dosáhnout až kolem 2% ze zatížení i při uvažování 
rovnoměrného rozložení výkonu podél vedení (teoreticky jedna třetina původních ztrát). 
 
Optimalizace ovládacího sytému 
Ovládací systém je ve své podstatě mozkem (centrální dispečink) a nervovým systémem (přenosové cesty 
základních povelů) celého zařízení VO. Musí zajistit spolehlivé zapínání a vypínání zařízení VO z jednotlivých 
zapínacích míst podle spínacího kalendáře VO, ovládání činnosti případných regulátorů a v dnešní době se        
od něj očekává i možnost zpětných informací o stavu zařízení VO (zapnuto – vypnuto, případně aktuální velikost 
odběru elektrické energie, která může signalizovat lokální výpadky ve větvích rozvodu VO) a v neposlední řadě 
by měl umožňovat okamžitý dálkový přenos důležitých informací funkčního charakteru (ztráta napájecího napětí, 
neoprávněný vstup do rozváděče apod.) a shromažďovat k hromadnému přenosu nejdůležitější provozní údaj - 
stav elektroměru a množství odebrané elektrické energie za stanovené období. 
 
V současné době v naprosté většině splňuje ovládání pouze základní funkci - přenos impulsu mezi rozváděči 
nebo zajištění spínání vlastním vestavěným ovládacím prvkem (fotočidlo, spínací hodiny, přijímač HDO).  
Ovládání VO bývá zpravidla provedeno: 

• samostatnými ovládacími kabely od hlavního zapínacího místa 
• kaskádním zapojením (zapnuté VO po silovém rozvodu větve zapíná další rozváděč VO) 
• systém HDO (kde to energetická síť umožňuje) 
• časovými spínači (hodinami - méně vhodné, časté přestavování, velká tolerance časů) 
• fotoelektrický spínač (nutné dobré seřízení, neumožňuje současné plošné sepnutí) 

 
Řízení systému veřejného osvětlení vyžaduje pravidelné vyhodnocování nákladů na energii a údržbu, 
porovnávání osvětlení s projektovanými hodnotami a optimalizaci činností spojených s provozem a údržbou VO. 
Tyto činnosti vedoucí k energetické a tedy i provozní optimalizaci provozu nazýváme energetickým 
managementem. 
 
V rámci energetického managementu se řeší energetická optimalizace provozu systému veřejného osvětlení.  
K energetické optimalizaci vedou tři cesty: 

• Energetická optimalizace vlastní osvětlovací soustavy 
• Regulace osvětlení nasazením regulačních systémů 
• Optimalizace systému řízení a monitorování, tzn. aplikace tzv. telemanagementu 

 
Telemanagement 
Pod tímto pojmem v oblasti veřejného osvětlení rozumíme systémy dálkového spínání, řízení a monitorování 
provozních a poruchových stavů jednotlivých částí systému. Nejčastěji je telemanagement aplikován právě          
u rozváděčů veřejného osvětlení vybavených regulací, dále u standardních rozváděčů veřejného osvětlení           
a pomalu dochází k jeho aplikaci při monitorování jednotlivých svítidel systému veřejného osvětlení. 
 
Existují v zásadě dva přístupy: 
 
Centralizovaný systém 
Tento systém obecně sestává z centrálního dispečera – centrálního PC, který umožňuje uživateli - provozovateli 
a správci veřejného osvětlení z centra – velínu provádět každodenní spínání a monitoring provozních                   
a poruchových stavů a provádět jejich záznam, archivaci a analýzu. 
Příkladem aplikace takového řešení je systém užívaný ve veřejném osvětlení města Brna. Ke komunikaci je 
využíváno radiomodemů RAKOM. Dispečer má možnost v každé chvíli provést ze svého PC: 
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• zapnutí a vypnutí rozváděče 
• přepnutí regulačního rozváděče do stavu by-pass 
• odečtení stavu elektroměru 
• přepnutí režimu spínání 

dále má možnost zjistit: 
• informace o stavu zapnuto, vypnuto spínacích přístrojů 
• informace o přítomnosti napětí na přívodu 
• informaci o průchodu či neprůchodu proudu každou fází jednotlivého vývodu 
• informaci o komunikaci radiomodemu 
• informaci o průchodu proudu jednotlivým svítidlem 
• informaci o oprávněném či neoprávněném vstupu do rozváděče apod. 

 
Decentralizovaný systém 
Tento systém je oproti předcházejícímu systému vytvořen tak, že více „inteligence“ je dislokováno přímo            
do rozváděčů veřejného osvětlení a tyto komunikují s centrem jen pokud je to nezbytně nutné. Příkladem 
takového systému je řešení použité v rozváděči REVERBERI. 
 
Centrální jednotka je vybavena softwarem, který provádí řízení regulace, snímání a záznam elektrických 
parametrů jako je vstupní a výstupní napětí v každé fázi, proud v každé fázi. Dále provádí výpočet účiníku             
v každé fázi, výpočet odebíraného činného a jalového výkonu každé fáze. Dalšími záznamy je doba provozu, 
seznam alarmů apod. Tato centrální jednotka může komunikovat s centrem buď přímo přes kabelové propojení    
s PC nebo dálkově přes GSM modem. Komunikace se využívá jen pokud je to nezbytné jako např. při:  

• hlášení poruchy 
• modifikaci programového nastavení režimu regulace 
• stažení záznamu dat 

 
 
Uvedený systém umožňuje komunikaci s jednotlivými svítidly. Tato komunikace je prováděna po silovém 
napájecím vedení. Monitoruje se napětí a proud světelného zdroje – výbojky, porucha kompenzačního 
kondenzátoru. Informace o napětí na výbojce může být využita k analýze poklesu světelného toku a s předstihem 
odhadnout dobu možné poruchy a tedy potřebnou dobu její výměny. Tím je zaručen vysoký stupeň 
provozuschopnosti celého systému osvětlení. 
 
Uvedené systémy umožňují centralizovat informace do řídícího velínu a ve spolupráci s pasportem VO v digitální 
podobě průběžně evidovat veškeré činnosti a provádět statistická vyhodnocení za zvolené časové období. 
 
Takové systémy jsou základem efektivní a systémové údržby, provozu a obnovy osvětlovacích systémů 
veřejného osvětlení. 
Dnes je již možno konstatovat, že aplikace energetického managementu ve veřejném osvětlení prostřednictvím 
plynulé regulace s využitím telemanagementu je nejefektivnějším zdrojem financování obnovy celého systému 
veřejného osvětlení. 
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Ekonomické vyhodnocení 
Provozní náklady na dobu trvání provozu za rok na osvětlovací soustavu VO sestávají ze tří složek dle vztahu: 

 
Při provedení stmívání se doba provozu dělí na dobu, kdy se stmívá tp1 a odebírá se snížený výkon P1 a na dobu, 
kdy se stabilizuje napětí tp2, při které je odebírán jmenovitý výkon Pn. 
Ekonomický přínos ze stabilizace napětí se dá vyčíslit, když se určí náklady při stabilizaci, kdy se odebírá výkon 
Pn a pak se určí náklady bez stabilizace, když se odebírá výkon P2. 

 
Třetí složka je tvořena náklady na provoz a údržbu svítidel. Je zde zahrnuta cena zdroje, jeho výměna a náklad 
na čištění svítidel. Platí zde vztah: 
Úspora popřípadě ztráta na světelných zdrojích při přepětí se stanoví tak, že při stmívání se doba života T násobí 
koeficientem 1,25 a při přepětí se násobí koeficientem 0,75. 
Doba návratnosti vynaložených investic na rekonstrukci osvětlovacích soustav pro VO se vypočte ze vztahu: 
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Energetický audit 
Úvod 
Energetickým auditem se rozumí kvalifikovaný soubor úkonů zaměřený na zhodnocení stavu energetických 
zařízení vedoucí k návrhu takových úprav, které povedou k dosažení úspor. Cílem energetického auditu               
je navrhnout a ekonomicky vyhodnotit nejvýhodnější variantu k zajištění optimální spotřeby energie. 
Ze zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií vyplývá, že organizační složky státu, krajů, obcí                     
a příspěvkové organizace jsou povinny do konce roku 2003 si nechat vypracovat energetický audit na jimi 
provozovaná energetická hospodářství. Platí to pro objekty, které mají větší spotřebu energie (tepelné                  
a elektrické) než l500 GJ/rok. Mezi spotřebiče elektrické energie patří i osvětlovací soustavy vnitřního a veřejného 
osvětlení.  
Do základních požadavků pro provádění energetického auditu patří: 

• zhodnocení stávajícího stavu 
• návrhy racionalizačních opatření 
• odhad nákladů a úspor zavedením racionalizačních opatření 

Zhodnocení stávajícího stavu 
Doporučuje se následující postup: 
vyplnění dotazníku, který obsahuje: 

• základní statistické údaje, tzn. identifikace místa, vlastník, rok výstavby, technický popis 
• specifikace svítidel a světelných zdrojů, jejich stáří, rozmístění svítidel 
• přehled spotřeby elektrické energie pokud možno pro každý rozvaděč 
• přehledy vynaložených nákladů na údržbu (výměna světelných zdrojů, čistění svítidel, náhradní díly) 
• schéma zapojení (zapínací místa), situační výkresy 
• revizní zprávy 

vizuální prohlídka obsahuje: 
• kontrola stavu rozvaděčů 
• kontrola stavu svítidel 
• kontrola geometrie osvětlovací soustavy 
• zjištění druhů rozvaděčů 
• kontrolní měření osvětlení ve vybraných místech 
• kontrolní měření napětí v rozvaděčích ve všech fázích a jeho kolísání během dne, popřípadě týdne 
• kontrolní měření napětí na koncích dlouhých vedení 
• kontrolní měření proudu v rozvaděčích ve všech fázích zpracování dokumentace sestává: 
• vyhodnocení stavu osvětlovací soustavy, rozvaděčů atd. 
• provedení kontrolních výpočtů osvětlení (osvětlenosti, výpočtů jasů, rovnoměrnosti a činitele zvýšení 

prahu rozlišitelnosti – srovnání s normami) 
• vyhodnocení proudové nesymetrie, výpočty ztrát ve vedeních 

Návrhy racionalizačních opatření 
Mezi racionalizační opatření patří 

• optimalizace osvětlovací soustavy (výměna svítidel, zdrojů, stožárů a elektroinstalace) 
• symetrizace proudů v jednotlivých fázích ve všech rozvaděčích 
• návrh regulace osvětlení spínáním (předřadníky s odbočkou), stmívání v době výrazně sníženého 

provozu na komunikacích a regulací napětí za normálního provozu na komunikacích za účelem zajištění 
jmenovitých parametrů osvětlení (jasů a osvětleností) 

• optimalizace systému řízení a monitorování (dálkové spínání, dálkové řízení např. stmívání, 
monitorování provozních a poruchových stavů od rozvaděčů až po svítidla) 

Odhad nákladů a úspor zavedením racionalizačních opatření 
Do odhadu nákladů a úspor patří 

• ekonomické vyhodnocení rekonstrukce osvětlovací soustavy 
• ekonomické vyhodnocení návrhu regulace osvětlení a systému řízení a monitorování 
• vyhodnocení úspor a návratnosti investic 
• zhodnocení a srovnání stavu před a po zavedení racionalizačních opatření na základě zpracování 

statistik, které budou srovnávat počty světelných míst, zdrojovou strukturu podle použitých typů a podle 
jejich výkonů, příkony na jeden kilometr komunikace, příkony na jeden rozvaděč, příkony a náklady       
na jedno svítidlo. 

 
Návrhy racionalizačních opatření a jejich vyhodnocení by se měly provést minimálně ve dvou variantách. 
Vyhodnocení úspor elektrické energie provést v kWh, korunách a procentech. Vyhodnocení úspor v provozu         
a údržbě provést v korunách a procentech. Závěrečná část by měla obsahovat výběr optimální varianty a celkové 
hodnocení auditu. 
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6.Zákony,Normy a vyhlášky  oblasti V.O. 
Úvod ing. Nosek 
 
 
 

Legislativa v oblasti projektování veřejného osvětlení 
(Nosek, tel. 602 283 953, 21.3.2005) 

 
Tento příspěvek se soustředí na právní rámec vlastní projektové činnosti z pohledu současné 

legislativy, tj. období v 1.Q. roku 2005. 
 
Základní zákonný rámec ochrany veřejných zájmů ve výstavbě je dán zákonem č. 50/1976 Sb. (dále 

Stavebním zákonem), jeho prováděcími vyhláškami, předpisy navazujícími a souvisejícími (autorský zákon, 
živnostenský zákon, autorizační zákon, zákon o veřejné zakázce a další). Projektová činnost se ve smyslu 
Stavebního zákona § 46a považuje za vybranou činnost, kterou mohou vykonávat pouze ty osoby, které k tomu 
získaly oprávnění. 

 
Od 1. ledna 2005 může zpracovávat projektovou dokumentaci pro účely : 

• územně plánovací 
• předkládané pro územní řízení 
• předkládané pro stavební řízení 
• výběru zhotovitele stavby 

 
pouze osoba, která splňuje požadavky zák. 360/1992 (Autorizační zákon) ve znění pozdějších předpisů, 

tedy osoba autorizovaná. Těmi jsou v oblasti elektro autorizovaní inženýři a technici. Rozdíl v oprávnění mezi 
autorizovaným   inženýrem a technikem je velmi stručně v tom, že aut. technik smí vypracovávat dílčí část 
projektové dokumentace, aut. inženýr v celém rozsahu.  

 Profese elektro ve smyslu autorizačního zákona spadá pod obory : 
• technologická zařízení staveb 
• technika prostředí staveb – elektrotechnická zařízení 
• energetická auditorství 

Dokumentace, na kterou se nevztahuje potřeba autorizace, je : 
• realizační dokumentace 
• dokumentace skutečného provedení stavby. 

 
Ke dni 31.12.2004 platnost zvláštní způsobilosti ve výstavbě udělená ve smyslu dříve platných předpisů 

( vyhl.č. 8/1983 vyhl., ve znění vyhl. č.73/1978 Sb.  a vyhl. č.186/1990 Sb.) sice nekončila, pro zpracování 
dokumentace výše zmíněné již nestačí. 

Živnostenský list na projektování elektrických zařízení doložený platnou zkouškou podle vyhl. 50/1978 § 
10, je zapotřebí po 1. lednu 2005 doplnit dokladem o autorizaci v příslušném oboru, nebo si sehnat tzv. 
odborného zástupce, který tuto autorizaci splňuje.  

Pro zadávaní zakázek ve výběrovém řízení z veřejných rozpočtů platí zákon o veřejných zakázkách, 
jeho poslední úpravou je zákon č. 40/2004 Sb. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DZS)        
u staveb nad 2 mil. Kč bez DPH musí splňovat podmínku, kterou je neuvádění konkrétních typů, v našem 
případě svítidel, stožárů, atd., ale musí být určeny jejich vlastnosti a parametry, které navržená stavba                 
a předměty mají splňovat. Zvláště tato skutečnost je v oblasti projektů veřejného osvětlení často opomíjena, 
pokud vůbec o ni investor či projektant tuší. 

V oblasti norem pro veřejné osvětlení nepanuje standardní situace. Od 1.5. 2004 sice byly vydány části 
2,3 a 4 ČSN  EN 13201, jsou však vydány v jazyce anglickém, neúředním. Nebyly zrušeny normy národní ČSN 
36 04 00, 36 04 10 a 36 04 11 a  toto přechodné období skončí až vydáním českých verzí ČSN EN 13201. Bude 
zapotřebí je provázat se silničními normami, aby přiřazení tříd co nejtěsněji navazovalo, podobně jako v ČSN 36 
04 10 a ČSN 36 04 11. 
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6.1.1.-Legislativa v oblasti veřejného osvětlení 
 
Cílem mého příspěvku je nastínit tu část legislativy týkající se oblasti veřejného osvětlení, která upravuje průběh 
inženýrské činnosti do získání stavebního povolení a inženýrské činnosti od zahájení stavebních prací po získání 
kolaudačního rozhodnutí. 
 
Nosnou právní normou upravující tuto oblast je stavební zákon – Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování      
a stavebním řádu v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky. 
 
Vedle stavebního zákona je však při umisťování zařízení veřejného osvětlení nutno respektovat některé další 
právní normy, mezi které patří: zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 254/2001 Sb.               
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákon č. 185/2001 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů a jeho prováděcí vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů       
a vyhláška č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání     
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), zákon č. 
266/1994 Sb., o drahách. 
 
1. Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
1.1. Územní řízení 
Stavby je možno umísťovat jen na základě územního rozhodnutí. K územnímu řízení a vydání územního 
rozhodnutí je příslušný stavební úřad. Účastníky územního řízení o umístění stavby jsou navrhovatel a osoby, 
jejichž vlastnická nebo jiná práva mohou být dotčena (například majitelé sousedních pozemků). Územní řízení se 
zahajuje na základě písemného návrhu navrhovatele, který musí podle prováděcí vyhlášky č. 132/1998 Sb. 
obsahovat tyto náležitosti: název a sídlo navrhovatele, předmět územního rozhodnutí, druhy a parcelní čísla 
dotčených pozemků podle katastru nemovitostí s uvedením vlastnických práv, souhlasy vlastníků dotčených 
pozemků ke kterým nemá navrhovatel vlastnické nebo jiné právo. K návrhu na vydání územního rozhodnutí se 
přikládá dokumentace ve dvojím vyhotovení. Pokud předložený návrh neposkytuje dostatečný podklad              
pro posouzení umístění stavby, vyzve stavební úřad navrhovatele, aby návrh ve stanovené lhůtě doplnil.  
 
Stavební úřad oznámí zahájení územního řízení dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům    
a nařídí ústní jednání spojené s místním šetřením. Od místního šetření může stavební úřad upustit, avšak určí 
lhůtu 
(nejméně 15 dnů) do které mohou účastníci řízení uplatnit své námitky. U převážné většiny staveb zařízení 
veřejného osvětlení se jedná o stavby s velkým počtem účastníků a stavební úřad má možnost oznámit zahájení 
územního řízení veřejnou vyhláškou. U tohoto způsobu oznámení začíná běžet patnáctidenní lhůta pro uplatnění 
námitek patnáctým dnem vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce. Většina stavebních úřadů v Ostravě tuto 
možnost využívá, ale najdou se i stavební úřady, které obesílají třicet i více majitelů sousedních parcel, což        
při doručování do vlastních rukou způsobuje značné průtahy, neboť výše zmiňovaná lhůta k uplatnění námitek 
začíná běžet až v den doručení. 
 
Po posouzení návrhu vydá stavební úřad územní rozhodnutí, které oznámí účastníkům doručením písemného 
vyhotovení nebo veřejnou vyhláškou. Poté běží patnáctidenní lhůta, ve které má účastník možnost se proti 
vydanému územnímu rozhodnutí odvolat. Pokud se žádný z účastníků neodvolá, nabude územní rozhodnutí 
právní moci. Platnost územního rozhodnutí je dva roky od nabytí jeho právní moci. 
 
1.2. Povolování staveb, změn staveb a udržovacích prací 
Stavby, změny staveb a udržovací práce na stavbách lze provádět jen podle stavebního povolení nebo              
na základě ohlášení stavebnímu úřadu. 
 
1.2.1. Ohlášení stavebnímu úřadu 
Ohlášení stavebnímu úřadu postačí při stavebních úpravách, kterými se nemění vzhled stavby a udržovací práce, 
jejichž provedení by mohlo ovlivnit stabilitu stavby, její vzhled nebo požární bezpečnost. 
 
U ohlášení stavebnímu úřadu je vyžadována písemná forma a musí podle prováděcí vyhlášky č. 132/1998 Sb. 
obsahovat tyto náležitosti: název a sídlo stavebníka, údaj o tom, na které stavbě mají být úpravy nebo udržovací 
práce provedeny, jejich rozsah, účel a jednoduchý technický popis. K ohlášení se přikládá doklad prokazující 
vlastnické nebo jiné právo ke stavbě, který může být nahrazen čestným prohlášením a dokumentace v jednom 
vyhotovení. 
 
Ohlášenou stavební úpravu a udržovací práce je možno provést na základě písemného sdělení stavebního 
úřadu, že proti jejich provedení nemá námitek nebo pokud toto sdělení neobdrží stavebník do 30 dnů ode dne 
ohlášení, za který se považuje den, kdy bylo ohlášení podáno stavebnímu úřadu. Stavební úřad může určit, že 
ohlášenou stavební úpravu nebo udržovací práce lze provést pouze na základě stavebního povolení. 
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1.2.2. Stavební řízení 
Stavby, změny staveb a udržovací práce u kterých nestačí ohlášení stavby je možno provádět pouze na základě 
stavebního povolení. Účastníky stavebního řízení jsou dle stavebního zákona stavebník, osoby, které mají 
vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich a tato práva mohou být stavebním 
povolením přímo dotčena. Stavební řízení se zahajuje na základě písemné žádosti o stavební povolení, která 
musí dle prováděcí vyhlášky č. 132/1998 Sb. obsahovat tyto náležitosti: název a sídlo stavebníka, druh, účel, 
místo stavby, předpokládaný termín dokončení stavby, parcelní čísla a druhy dotčených pozemků s uvedením 
vlastnických práv, název a sídlo a oprávnění zpracovatele projektové dokumentace a způsob provedení, 
orientační náklady na provedení stavby, doklad, kterým stavebník prokazuje, že je vlastníkem pozemku anebo že 
má k pozemku či stavbě jiné právo, které jej opravňuje zřídit na pozemku požadovanou stavbu. K žádosti se 
přikládá projektová dokumentace stavby ve dvou vyhotoveních, územní rozhodnutí, prohlášení odborné osoby, že 
bude zabezpečovat odborné vedení realizace stavby. Pokud předložená žádost neposkytuje dostatečný podklad 
pro posouzení navrhované stavby nebo udržovacích prací, nebo nejsou-li v dokumentaci dodrženy podmínky 
územního rozhodnutí, vyzve stavební úřad stavebníka, aby žádost v přiměřené lhůtě doplnil, že jinak stavební 
řízení zastaví. 
 
Stavební úřad oznámí zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům, 
nařídí ústní jednání spojené s místním šetřením a upozorní účastníky, že své námitky mohou uplatnit nejpozději 
při ústním jednání, jinak že k nim nebude přihlédnuto. Od místního šetření a ústního jednání může stavební úřad 
upustit, pokud jsou mu dobře známy poměry na staveništi a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení 
stavby nebo udržovací práce. Oznámení zahájení stavebního řízení provede stavební úřad nejméně 7 dní před 
konáním místního šetření nebo ústního jednání a jestliže upustí od ústního jednání, určí lhůtu ve které mohou 
účastníci stavebního řízení své námitky uplatnit. Tato lhůta nesmí být kratší než 7 dní. Stejně jako u územního 
řízení má stavební úřad možnost oznámit zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou. Stavební úřad 
posuzuje,zda předložená projektová dokumentace splňuje podmínky územního rozhodnutí, zajistí soulad 
stanovisek dotčených orgánů státní správy a posoudí vyjádření účastníků řízení a jejich námitky. 
 
Po posouzení vydá stavební úřad stavební povolení, ve kterém uvede závazné podmínky pro provedení stavby. 
Stavební povolení je oznámeno účastníkům stejným způsobem jako zahájení stavebního řízení. Pokud stavební 
úřad oznamuje stavební povolení veřejnou vyhláškou, vyvěsí stavební povolení na úřední desce po dobu 15 dnů. 
Poslední den této lhůty je dnem doručení. Pokud se žádný z účastníků stavebního řízení proti vydanému 
stavebnímu povolení neodvolá, nabude stavební povolení právní moci. Platnost stavebního povolení je dva roky 
od nabytí jeho právní moci. 
 
1.3. Územní řízení sloučené se stavebním řízením 
Pokud jsou podmínky umístění stavby vhledem k poměrům v území jednoznačné, dává stavební zákon 
stavebnímu úřadu možnost u jednoduchých staveb a staveb rozvodů inženýrských sítí územní řízení se 
stavebním řízením sloučit. Tímto způsobem se dá doba od podání návrhu na vydání územního řízení do získání 
pravomocného stavebního povolení zkrátit. 
 
1.4. Změna stavby před jejím dokončením 
V průběhu stavby mohou nastat skutečnosti, pro které není nutno provést změnu stavby oproti stavebnímu 
rozhodnutí a ověřené projektové dokumentaci. V této situaci podá stavebník stavebnímu úřadu žádost o povolení 
změny stavby před jejím dokončením, která musí dle prováděcí vyhlášky č. 132/1998 Sb. obsahovat tyto 
náležitosti: název a sídlo stavebníka, označení stavby a části, které se změna dotýká, popis a důvody navrhované 
změny. K žádosti se připojí dokumentace. Stavební úřad žádost projedná v rozsahu, v jakém se změna dotýká 
práv a povinností účastníků stavebního řízení a vydá rozhodnutí, kterým změnu stavby povolí nebo 
zamítne.Řízení o změně stavby před jejím dokončením probíhá obdobně jako stavební řízení. Spočívá-li  změna 
stavby v nepodstatných odchylkách od projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, existuje možnost 
po projednání se stavebním úřadem tuto změnu zaznamenat do původní dokumentace a projednat ji v rámci 
kolaudačního řízení. 
 
1.5. Kolaudace staveb 
Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby, na které byla provedena změna nebo udržovací práce (pokud 
vyžadovaly stavební povolení) lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí. Kolaudační řízení provádí 
stavební úřad, který vydal stavební povolení. Účastníky kolaudačního řízení jsou stavebník, vlastník stavby, 
provozovatel a vlastník pozemku na němž je stavba umístěna a jeho vlastnické právo může být vydáním 
kolaudačního rozhodnutí dotčeno. Kolaudační řízení se zahajuje na základě písemného návrhu stavebníka, který 
musí dle prováděcí vyhlášky č. 132/1998 Sb. obsahovat tyto náležitosti: název a sídlo navrhovatele, označení       
a místo stavby, datum a číslo jednací stavebního povolení, termín dokončení stavby, geodetické zaměření, 
výkresy s vyznačením změn a drobných odchylek, ke kterým došlo v průběhu stavby, zápis o předání a převzetí 
stavby, doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení. 
 
Zahájení kolaudačního řízení oznámí stavební úřad účastníkům a dotčeným orgánům státní správy a upozorní 
účastníky, že své námitky mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání. Oznámení zahájení kolaudačního řízení 
provede stavební úřad nejméně 7 dní před konáním ústního jednání spojeného s místním šetřením, u staveb 
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liniových s velkým počtem účastníků veřejnou vyhláškou nejméně 15 dní před konáním ústního jednání. Stavební 
úřad může přizvat také projektanta a zhotovitele stavby. V rámci kolaudačního řízení stavební úřad posuzuje, zda 
je stavba provedena v souladu s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení a zda byly splněny 
podmínky stanovené v územním rozhodnutí a stavebním povolení. Pokud stavební úřad zjistí během 
kolaudačního řízení závady bránící užívání stavby, stanoví lhůtu k jejich odstranění a kolaudační řízení přeruší. 
Pokud zjištěné závady nebrání řádnému užívání stavby, může v kolaudačním rozhodnutí stanovit přiměřenou 
lhůtu k jejich odstranění. O provedeném ústním jednání a místním šetření sepíše stavební úřad zápis. 
 
Pokud je vše v pořádku vydá stavební úřad kolaudační rozhodnutí povolující užívání stavby, ve kterém může 
stanovit podmínky pro užívání stavby. Kolaudační rozhodnutí oznamuje stavební úřad stejným způsobem jako 
zahájení kolaudačního řízení. Pokud se žádný z účastníků proti vydanému kolaudačnímu rozhodnutí                  
ve stanovené lhůtě (15 dní) neodvolá, nabude kolaudační rozhodnutí právní moci. 
 
2. Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
Na základě tohoto zákona vystupují obecní úřady jako orgány ochrany přírody. Při umísťování zařízení veřejného 
osvětlení dochází k dotčení zájmů ochrany přírody a k projektové dokumentaci je nutno získat vyjádření orgánu 
ochrany přírody. V tomto vyjádření uvádějí podmínky pro provedení stavby v okolí dřevin. Určují v jaké 
vzdálenosti od pat kmenů stromů je možno provádět výkopové práce, které kořeny (určitého průměru) v dosahu 
korun těchto stromů je nutno zachovat a posuzují trasu kabelového vedení z hlediska dotčení zelených ploch. 
 
Tento zákon také vymezuje pojem významný krajinný prvek. Významný krajinný prvek je hodnotná část krajiny 
utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability. Významné krajinné prky může zaregistrovat 
orgán ochrany přírody. Při umísťování staveb zařízení veřejného osvětlení do těchto významných krajinných 
prvků je zapotřebí získat závazné stanovisko orgánu ochrany přírody (obecní úřad). V tomto závazném 
stanovisku udělí orgán ochrany přírody souhlas k zásahu do registrovaného významného krajinného prvku            
a stanoví podmínky k provedení stavby. 
 
3. Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
K umístění stavby, která by mohla ovlivnit vodní poměry, jakost nebo množství povrchových nebo podzemních 
vod je zapotřebí vyžádat si vyjádření vodoprávního úřadu (obecní úřad), zda je tento záměr z hlediska zájmů 
chráněných tímto zákonem možný, popřípadě za jakých podmínek. 
 
Ke stavbám, které mohou ovlivnit vodní poměry, a to ke stavbám na pozemcích na nichž se nacházejí koryta 
vodních toků, nebo na pozemcích sousedících, pokud tyto stavby ovlivní vodní poměry, ke stavbám                    
ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku, ke stavbám v ochranných pásmech 
vodních zdrojů je třeba získat souhlas vodoprávního úřadu. K žádosti o udělení souhlasu je potřeba doložit 
vyjádření vodoprávního úřadu, list vodohospodářské evidence skupiny "S" potvrzené správcem dotčeného 
vodního toku, vyjádření vodáren. Vodoprávní úřad vydá ve vodoprávním řízení rozhodnutí. 
 
4. Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 
V některých případech umisťování zařízení veřejného osvětlení nastane situace, kdy je třeba postavit stožár 
veřejného osvětlení na pozemek druhu zahrada, který má ochranu zemědělský půdní fond. V těchto případech 
dochází k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a územní rozhodnutí takovéto stavby může být vydáno až 
po vydání souhlasu orgánem zemědělského půdního fondu (pověřeného obecního úřadu). Zákon však vymezuje 
případy, ve kterých tohoto souhlasu není třeba. Jedná se o případ, kdy má být ze zemědělského půdního fondu 
odňata půda pro umístění stožárů nadzemních vedení, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 
30 m2. V případě zařízení veřejného osvětlení s kabelovým rozvodem v zemi, je zapotřebí nechat trasu 
odsouhlasit orgánem ochrany zemědělského půdního fondu (pověřený obecní úřad), v případě zařízení veřejného 
osvětlení s nadzemním vedením není tohoto souhlasu třeba. V naší praxi druhé možnosti využíváme, neboť 
k těmto situacím dochází převážně v těch částech města, ve kterých je okolní zařízení veřejného osvětlení 
v provedení s nadzemním vedením. 
 
5. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
Tento zákon definuje pozemky určené k plnění funkcí lesa, odnětí pozemků pro plnění funkcí lesa a omezení 
využívání pozemků pro plnění funkcí lesa. Odnětí a omezení využívání pozemků pro plnění funkcí lesa může být 
trvalé nebo dočasné. O odnětí nebo omezení využívání rozhoduje po podání žádosti orgán státní správy lesů 
(obecní úřad s rozšířenou působností) v řízení o odnětí nebo omezení. K žádosti se přikládá souhlas správce 
lesa. Za odnětí nebo omezení pozemků pro plnění funkcí lesa je stanoven poplatek, který je splatný u finančního 
úřadu.  
Tento zákon se nás také dotýká, pokud je zařízení veřejného osvětlení umisťováno v ochranném pásmu lesa, 
které je zákonem vymezeno na 50 m od okraje lesa. V tomto případě je zapotřebí souhlas orgánu státní správy 
lesů. K žádosti o souhlas se stavbou v ochranném pásmu lesa je nutno přiložit souhlas majitele dotčeného lesa. 
Na základě této žádosti zahájí orgán státní správy lesů správní řízení, ve kterém souhlas vydá. V souhlasu uvede 
také podmínky nutné v zájmu ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa. 
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6. Zákon č. 185/2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů 
vyhláška č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady 
S odpady vznikajícími stavební činností musí být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a předpisů 
vydaných k jeho provedení. Projektová dokumentace stavby musí obsahovat seznam a množství odpadů, které 
budou při stavební činnosti vznikat a způsob jejich likvidace. Tyto odpady musí být zařazeny pod šestimístnými 
katalogovými čísly druhů odpadů uvedených v katalogu odpadů. Katalog odpadů obsahuje seznam odpadů, které 
jsou považovány za nebezpečné. Pokud při stavební činnosti tyto nebezpečné odpady (např. asfalt) vznikají, 
musí mít zhotovitel stavby souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, který vydává příslušný správní úřad 
(obecní úřad s rozšířenou pravomocí). 
 
7. Zákon 4. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích     
a o změně některých zákonů (energetický zákon) 
Tento zákon mimo jiné vymezuje ochranná pásma v odvětvích elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství.   
Pro činnost či umisťování staveb v ochranném pásmu elektroenergetického, plynárenského a teplárenského 
zařízení je zapotřebí souhlas vlastníka tohoto zařízení. Pokud se jedná o křížení či souběh kabelových tras, 
nebývá v těchto případech problém. Pokud se ale jedná o umísťování stožárů veřejného osvětlení v těchto 
ochranných pásmech, bývá jednání složitější. 
 
8. Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách 
Zákon o drahách definuje stavbu na dráze jako stavbu v obvodu dráhy, která není stavba dráhy. Dále stanovuje 
ochranné pásmo dráhy, které tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou 
vedenou 60 m od osy krajní koleje (nejméně 30 m od hranic obvodu dráhy) u dráhy celostátní a regionální, 100 m 
od osy krajní koleje (nejméně 30 m od hranic obvodu dráhy) u dráhy celostátní, vybudované pro rychlost větší 
než 160 km/h, 30 m od osy krajní koleje u vlečky nebo speciální dráhy, 10 m od nosného lana, dopravního lana 
nebo osy krajní koleje u lanové dráhy a 30 m od osy krajní koleje u tramvajové nebo trolejbusové dráhy.              
V ochranném pásmu dráhy je možno zřizovat a provozovat stavbu jen se souhlasem drážního úřadu, který je dle 
tohoto zákona drážním správním úřadem. K žádosti je nutno přiložit souhlas provozovatele dráhy a projektovou 
dokumentaci ve trojím vyhotovení. Drážní úřad poté vydá ve správním řízení souhlas se zřízením stavby. 
 
Dalšími zákony, které se dotýkají této problematiky jsou například zákon o pozemních komunikacích, ve znění 
zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 489/2001 Sb., zákona. č. 256/2002 Sb., zákona 
č. 259/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., vyhláška č 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 367/2001 Sb. a vyhlášky 
č. 555/2002 Sb. a prováděcí vyhláška zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném 
znění, vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. 
 
6.1.2.-Zavádění norem a vyhlášek v oblasti V.O. 
 
Příspěvek navazuje na dříve již zveřejněné publikace týkající se vývoje expertního systému (dále jen ES)          
pro osvětlování vnitřních prostorů s vyšší zrakovou náročností [1], [2]. ES je v podstatě počítačový model lidského 
experta, kterého se můžeme zeptat na různé otázky a ES nám poskytne dle svých možností důvěryhodné 
odpovědi. Aby ES měl co nejpřesnější a vysoce kvalifikované odpovědi, musí ho realizační tým naplnit fakty 
vycházející z norem a technických předpis. 
 
V první fázi se musí ujednotit, do jaké míry bude ES schopen komunikovat s uživatelem. V současné době je více 
možností komunikací. Ve všech případech se ale předpokládá, že ES bude odpovídat citacemi nebo i celými 
pasážemi z příslušné legislativy. Snaha vývojového týmu je taková, aby tazatel dostal na svoji otázku 
nejvhodnější odpověď. V každém případě je snaha realizačního týmu dosáhnout co nejvyšší profesionality. 
 
Zásadní problém ES je, jakou legislativu použít a naplnit ho všemi dostupnými fakty a znalostmi týkajících           
se světla a osvětlování. 
 
Jeho základní znalostí budou všechny dostupné normy, vyhlášky, nařízení vlády a následně praktické znalosti      
a zkušenosti projektantů. Čím více ES dostane informací, tím více bude přesnější jeho vypovídající hodnota. 
 
Základní normy 
Vycházíme z evropských a českých platných norem: 
 
• ČSN EN 12665 Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení 
• ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory 
• ČSN EN 12193 Světlo a osvětlení - Osvětlení sportovišť 
• ČSN 73 5305 Administrativní budovy 
• ČSN 73 5080-1 Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky 
• ČSN 73 5080-3 Denní osvětlení budov - Část 3: Denní osvětlení škol 
• ČSN 36 0020-1 Sdružené osvětlení - Část 1: Základní požadavky 
• CIE 117 - 1995 Psychologické oslnění při osvětlování interiérů 
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Vybrané vyhlášky ministerstev 
V ES se nebude uvádět celé znění dané vyhlášky, ale pouze částí týkajících se osvětlení. Uživatel bude mít 
možnost přečíst si celé znění této sekce. 
 
• Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory           
a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení 
 
• Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 148/2004 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 
 
• Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 347/2002 Sb., o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah 
vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin 
 
• Vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity 
venkovních hracích ploch. 
 
• Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní 
hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. 
 
• Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií. 
 
Nařízení vlády 
Předpokládáme uvedení celé oblasti týkající se osvětlení, protože nařízení vlády je stěžejním bodem legislativně 
správné realizace projektu. 
 
• Nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném 
znění. 
 
Použité části legislativy 
 
Nařízení vlády č.178/2001 Sb. - § 3 Osvětlení 
1. Konstrukce a uspořádání pracovišť se řeší tak, aby bylo zajištěno denní osvětlení pracovišť a byla omezována 
tepelná zátěž zaměstnanců slunečním zářením. Osvětlovací otvory musí být upraveny tak, aby vnitřní prostory 
pracoviště byly dostatečně chráněny proti přímému slunečnímu záření. Osvětlení nesmí být příčinou oslňování. 
 
2. Osvětlení pracovišť denním, umělým, popřípadě sdruženým osvětlením musí odpovídat nárokům vykonávané 
práce na zrakovou činnost, pohodu vidění a bezpečnost zaměstnanců v souladu s normovými hodnotami. 
Normovou hodnotou se rozumí konkrétní technický požadavek obsažený v příslušné technické normě. 
 
3. Pracoviště, na kterých nemohou být splněny normové hodnoty pro denní nebo sdružené osvětlení,                   
a předpokládaná doba práce zaměstnance na těchto pracovištích je delší než 4 hodiny za pracovní dobu (dále 
jen "trvalá práce"), se mohou zřizovat a provozovat jen v případě, že jde o: 
 
a. pracoviště pouze s nočním provozem 
b. pracoviště, které musí být z technologických důvodů umístěno pod úrovní terénu, 
c. pracoviště, jehož účel nebo konstrukce neumožňují zřídit dostačující počet osvětlovacích otvorů, 
d. pracoviště na němž zpracovávaný materiál, povaha výrobků nebo činnosti vyžadují vyloučení denního světla 
nebo zvláštní požadavky na osvětlení, které nelze docílit denním světlem, 
e. nebo zajištění ochrany zdraví zaměstnanců před nepříznivými vlivy, jejichž zdrojem je technologie, nebo 
pronikáním škodlivin z výrobní nebo jiné činnosti (například velíny). 
 
4. Osvětlovací soustavy a části vnitřních prostor pracoviště odrážející světlo musí být pravidelně čištěny             
ve lhůtách odpovídajících nejméně normovým hodnotám a trvale udržovány v takovém stavu, aby vlastnosti 
osvětlení byly zachovány. 
 
5. Pracoviště, na nichž jsou zaměstnanci při výpadku umělého osvětlení vystaveni ve zvýšené míře možnosti 
úrazu nebo jiného poškození zdraví, musí být vybavena dostačujícím nouzovým osvětlením. 
 
Vyhláška č. 432/2003 Sb. 
Psychická zátěž 
Kategorie druhá - do druhé kategorie se zařazuje trvalá práce 
 
a. ve vnuceném pracovním tempu, 
b. spojená s monotonií, 
c. vykonávaná v třísměnném a nepřetržitém pracovním režimu. 
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Kategorie třetí - do třetí kategorie se zařazuje trvalá práce 
a. při níž působí kombinace tří a více faktorů uvedených ve zvláštním právním předpisu4) 
b. vykonávaná pouze v nočních směnách. 
 
Zraková zátěž 
Kategorie druhá - do druhé kategorie se zařazuje trvalá práce 
 
a. se zařízeními určenými k nepřetržitému monitorování činností strojů nebo zařízení, nebo kontrole výroby nebo 
výrobků prostřednictvím obrazovkových terminálů, 
b. při níž je potřebné rozeznávání kritických detailů, charakterizovaných hodnotou 0,0003 radiánu při kontrastu 
menším než 0,8. 
 
Kategorie třetí - do třetí kategorie se zařazuje trvalá práce 
 
c. při které je nezbytné používání zvětšovacích přístrojů a spojená s technicky neodstranitelným oslňováním 
 
Vyhláška č. 137/2004 Sb. – Osvětlení  

§ 7 
1. Ve výrobní části provozovny se řeší denní, umělé a sdružené osvětlení v souladu s normovými hodnotami tak, 
aby osvětlení odpovídalo dané práci, neoslňovalo a nezkreslovalo barvu potravin a produktů. Normovou hodnotou 
se rozumí konkrétní technický požadavek obsažený v příslušné technické normě,při jehož dodržení se považuje 
konkrétní požadavek stanovený k ochraně zdraví za splněný. Osvětlení konzumační části se řeší podle 
charakteru stravovací služby. 
2. Pracoviště, na nichž u ukazatelů uvedených v odstavci 1 nemohou být splněny normové hodnoty. Pro denní 
ani sdružené osvětlení (pracoviště bez denního světla), se mohou zřizovat pouze, jde-li, o  
a. přechodná pracoviště, 
b. pracoviště určená pouze pro noční provoz, 
c. pracoviště, která musí být z technologických důvodů umístěna pod úrovní terénu, 
d. pracoviště, jejichž účel nebo konstrukce neumožňují zřídit dostačující počet osvětlovacích otvorů, 
e. pracoviště, jejichž technologický proces, zpracovávaný materiál nebo jakost potravin či pokrmů vyžadují 
zvláštní tepelné a vlhkostní podmínky, 
f. pracoviště v malých provozovnách, například v pasážích domů a pod komunikacemi pokud není jejich činnost 
zdrojem pronikání zápachu do okolí, 
g. zajištění ochrany zdraví zaměstnanců před nepříznivými vlivy, jejichž zdrojem je technologie, nebo zajištění 
ochrany okolí pracoviště před pronikáním hluku z výrobní nebo jiné činnosti. 
 

§ 8 
1. Okna a ostatní osvětlovací otvory musí být upraveny tak, aby výrobní a skladovací prostory byly dostatečně 
chráněny proti nepříznivým účinkům přímého záření slunečního světla 
 
2. Svítidla umístěná nad místy manipulace s potravinami a pokrmy musí být bezpečnostního typu a musí být 
chráněna tak, aby v případě pozbytí nedošlo ke kontaminaci potravin a produktů. 
 
Vyhláška č. 135/2004 Sb. 
Vyhláška uvádí tabulkové hodnoty týkající se bazénů a saun 
 
Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 347/2002 Sb. 

§ 18 
V prodejně musí být zajištěno dostatečné přirozené nebo umělé osvětlení v souladu s normovými hodnotami tak, 
aby osvětlení odpovídalo dané práci, neoslňovalo a nezkreslovalo barvu potravin. 
 
Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 108/2001 Sb. - Osvětlení 

§7 
1. V prostorách zařízení pro výchovu a vzdělávání, určených k trvalé činnosti dětí a žáků, jakož i v prostorách, 
kde se střídá krátkodobá činnost tak, že celková doba pobytu má trvalý charakter (například v odborných              
a speciálních učebnách a dílnách), musí být zajištěno vyhovující denní osvětlení. Za trvalý charakter pobytu se 
považuje činnost dítěte nebo žáka v délce 4 a více hodin. V prostorách, kde děti a žáci střídají krátkodobou 
činnost, lze použít sdružené osvětlení. Sdruženým osvětlením se rozumí záměrné současné osvětlení denním     
a doplňujícím umělým světlem během dne při potřebě odlišného rozložení světla a směru osvětlení, než 
poskytuje denní světlo, například při skupinové výuce s různorodým uspořádáním pracovních míst v učebnách     
s bočním denním osvětlením. Pro žáky se zrakovým postižením je nutno zajistit osvětlení odpovídající 
specifickým potřebám žáků. 
2. Při stavebních úpravách budov lze ve vnitřních prostorách s trvalým pobytem žáků dlouhodobě použít celkové 
sdružené osvětlení za předpokladu, že se nemění účel místností a že se sdruženým osvětlením zlepší dosud 
nevyhovující podmínky denního osvětlení. Při navrhování sdruženého osvětlení se vychází z hodnot stávajícího 
denního osvětlení. Srovnávací rovina se ve výukových prostorech škol předpokládá ve výšce 0,85 m                
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nad podlahou, v denních místnostech předškolních zařízení ve výšce 0,45 m nad podlahou, ve vnitřních 
prostorech pro výuku tělesné výchovy v úrovni podlahy. 
3. Osvětlení tabule musí mít nejméně stejnou úroveň jako osvětlení pracovních míst. Osvětlenost doplňujícím 
umělým světlem při sdruženém osvětlení musí zajistit vyhovující rozložení jasů všech ploch a přiměřenou 
rovnoměrnost osvětlení za všech podmínek venkovního denního osvětlení. Proto musí být v prostorách s bočním 
denním osvětlením umožněna regulace doplňujícího umělého osvětlení postupným zapínáním svítidel 
umístěných rovnoběžně s osvětlovacími otvory. 
4. Hodnoty osvětlení a definice základních pojmů jsou upraveny v tabulce příslušné vyhlášky. 

§8 
5. Pro většinu zrakových činností ve školách a předškolních zařízeních se vyžaduje převažující směr osvětlení 
zleva a shora. Rovnoměrnost denního bočního osvětlení, stanovená jako podíl nejmenší a největší hodnoty 
činitele denní osvětlenosti v rozsahu zrakového úkolu, musí být v prostorách s trvalým pobytem dětí a žáků (§ 7 
odst. 1) nejméně 0,2, pro ostatní zrakové činnosti nejméně 0,15. 
6. Rovnoměrnost umělého osvětlení stanovená jako podíl nejmenší a průměrné osvětlenosti v rozsahu 
pracovních míst musí být v prostorách s trvalým pobytem (§ 7 odst. 1) dětí a žáků nejméně 0,65, v prostorách       
s krátkodobým pobytem nejméně 0,4. 

§9 
7. Pro ochranu před oslněním a jiným narušením zrakové pohody musí být osvětlovací otvory opatřeny zařízením 
pro regulaci denního osvětlení, zejména přímého slunečního světla všude tam, kde by mohlo vyvolávat nadměrné 
kontrasty jasů. 
8. Všechny povrchy a povrchové úpravy musí být rozptylné tak, aby se omezila možnost oslnění odrazem. Lesklé 
povrchy lze použít v odůvodněných případech a na takových místech, kde nemohou narušovat zrakovou pohodu. 
9. V prostorech s obrazovkami musí být zajištěny podmínky zrakové pohody a vyloučeno oslnění. Vhodnou 
polohou obrazovek k osvětlovacím otvorům i svítidlům i jejich účelným cloněním se musí zamezit jednak přímému 
oslnění těmito plochami s velkým jasem, jednak oslněním jejich odrazem na obrazovkách (například použitím 
obrazovek s omezenou odrazností světla). Vzdálenost očí od obrazovky musí být nejméně 50 cm od horního 
okraje obrazovky ve výši očí; optimální vzdálenost je 60 cm. Současně se musí zabezpečit dostatečná úroveň 
osvětlení pro jiné zrakové úkoly, než pozorování obrazovek, například čtení grafických podkladů, psaní               
na klávesnici i ručně. Přitom nesmí být úroveň osvětlení tak velká, aby snižovala kontrast na obrazovkách;           
v běžných případech je vyhovující osvětlenost 300 lx. 
 
Závěr 
Po naplnění ES těmito a dalšími cennými informacemi může sloužit nejen jako software, který vybere pro daný 
projekt řešení osvětlovací soustavy, ale především jako cenný rádce a pomocník při řešení problémů                    
s osvětlováním. ES má za úkol uvést všechny použité vyhlášky, normy a nařízení vlády, které se týkají daného 
projektovaného prostoru. Velký význam bude kladen na to, aby ve výstupní formě bylo uvedeno především 
zdůvodnění použitých kroků při realizaci projektu. Realizační tým si myslí, že tímto způsobem dosáhne projektant 
dostatečnou oporu k obhajobě svého projektu před investorem či jiným právním subjektem. 
 
Celá tato oblast je zatím v oblasti zkoumání a vývoje. Velice bychom si přáli k dopracování se zdárného konce, 
kde by ES sloužil jako velice užitečný pomocník. 
 
Literatura a odkazy 
Baxant, P.: Conceptual design of a lighting technology expert system. Mezinárodní konference SVĚTLO 2004, 
Brno 2004, ISBN 80-238-8928-1. 
Sokanský, K. Novák, T.: Možnosti využití expertních systémů při návrhu osvětlovacích soustav s vysokou 
zrakovou náročností. Mezinárodní konference SVĚTLO 2004, Brno 2004, ISBN 80-238-8928-1 
uvedené předpisy 
uvedené normy 
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6.1.3.-Venkovní osvětlení netypických staveb. 
 
Světelný technik se vedle běžných projektů osvětlovacích soustav vnitřního a venkovního osvětlení a vedle 
osvětlení fasád sakrálních staveb, či dominantních architektur, setká občas s netypickými objekty, jejichž 
osvětlení vyžaduje nestandardní přístup. Rád bych se s vámi podělil o některé praktické přístupy a zkušenosti ze 
dvou takových technických aplikací, které naše společnost v nedávné minulosti projektovala. 
Osvětlení mostu přes Odru na D47 
Brněnská firma Stráský, Hustý a partneři je projektantem mostních konstrukcí plánované dálnice D47 a v prostoru 
Antošovického jezera navrhla unikátní most přes řeku Odru. Most vynáší dálniční těleso do pilonu vysokého 37 m 
nad vozovkou lanovými závěsy v délce 190 m. Byli jsme osloveni ve věci řešení osvětlení mostní konstrukce. 

 
Proč osvětlovat právě tento dálniční most? 
Prostor Antošovického jezera je zájmovým územím ochrany ptactva se zvýšenou migrací ptáků, zejména 
ledňáčka říčního. Česká ornitologická společnost si v rámci programu Natura 2000, při projednávání projektu       
v přípravné fázi, vyžádala řešení „mdlého nasvětlení mostních lan.“ (Tento termín si dovoluji odcitovat, protože 
mne zaujal svojí schopností malebně vyjádřit požadavek na kvalitu osvětlení. Kdyby tak jednoduše uměl vyjádřit 
své požadavky každý účastník při schvalování projektů). Toto osvětlení by mělo zabránit úhynu ptáků v lanech     
a na mostní konstrukci při nočních migracích. Jednoduše řečeno, ale vymyslete mdlé osvětlení mostních lan        
v trojúhelníku s délkou základny 190m! Prvotním důvodem osvětlení mostu byla ochrana ptactva. Stavba mostu 
je natolik unikátní, že nepochybně zaslouží zviditelnění i v noční situaci a domnívám se, že nejen orientačně, ale 
také slavnostně pro významné regionální i celostátní slavnostní příležitosti. Druhým důvodem je slavnostní 
osvětlení. 
Technické problémy 
Dálnice je v noční situaci velmi exponovaným prostorem z hlediska oslnění. Každý uživatel dálnice zná ono 
nepříjemné osnění, které vzniká při jízdě působením neztlumených světlometů protijedoucích vozidel nebo 
nevhodně směrovaných svítidel světelných reklam a megabilboardů kolem komunikace. Velmi rozptylující jsou 
osvětlené poutače s nejrůznějšími obrázky. Trpí zejména muži s dioptrickou vadou, kteří při adaptaci zraku          
z hluboké noci na jasně osvětlený obraz půvabné děvy v bikinách na billboardu ztrácí koncentraci. Tedy nejen 
oslnění zdroji světla v zorném poli řidiče, ale také rozptylující osvětlené předměty v bezprostředním okolí. 
Jakékoliv osvětlení uprostřed dálnice představuje technické zařízení, které je nutno napájet, ovládat, udržovat a je 
vystaveno povětrnosti a také vandalům. 
Právní problémy 
Aniž bych jakkoliv chtěl jitřit či otevírat dlouhodobou debatu o aplikaci zákona o ochraně ovzduší v oboru 
venkovního osvětlení, je třeba zmínit i tento ohled. Sám jsem příznivcem rozumného řešení všech nových 
osvětlovacích soustav právě s ohledem na maximální omezení „světelného znečištění“, jsem také příznivcem 
řešení slavnostního osvětlení staveb opravdu jako slavnostního, tedy příležitostného. Jsou však případy,            
ke kterým řadím také osvětlení našeho mostu, které se svým významem, charakterem a začleněním do terénu 
odlišuje od běžných staveb a z tohoto pohledu k nim musí být také přihlíženo při posuzování přes ustanovení 
zákona o ochraně ovzduší. 
Ochrana přírody 
Jak jsem již řekl, zadání osvětlení mostu vzniklo na popud České ornitologické společnosti, tedy v zájmu přírody   
a její ochrany. Definovat však mdlé osvětlení, tak aby mohlo být vypočteno, je velmi těžké. Jednali jsme 
s autorem studie vlivu stavby na stav avifauny pro danou lokalitu a došli jsme k závěru, že není znám odborný 
materiál, který by obecně definoval světelnou citlivost zraku ptactva, aby bylo možné alespoň přibližně stanovit 
jasové poměry nebo osvětlenost ploch staveb a konstrukcí při návrhu osvětlení. Není také známo v jakém 
spektrálním pásmu ptáci vykazují nejvyšší zrakovou citlivost. Dovolili jsme si tedy stanovit průměrnou osvětlenost 
mostní konstrukce s ohledem na vnímání ptáky na Ep = 2 lx, a to srovnáním s osvětleností při měsíční noci, kdy 
jsou konstrukce v drahách letu ptáků prokazatelně viditelné. I tuto hodnotu jsme konzultovali s nezávislým 
odborníkem v oboru ornitologie a z jeho vyjádření cituji : „…žádná naše právní norma neřeší vztah ptáků a světla. 
Většina ptáků v noci spí a pouze při vyplašení může dojít ke kolizi. Nočním ptákům světlo nevadí. K určitým 
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problémům může dojít pouze na velkých, popř.neonových reklamách v době jarního tahu“. Pro světelného 
technika tedy závěr : mdlé osvětlení je pro tento případ přibližně 2 lx na osvětlovaných plochách – lanech             
a bočních konstrukcích mostu. Za těchto světelně technických podmínek nemůže být narušena jakkoliv přírodní 
rovnováha a bude zajištěno dostatečné osvětlení pro orientaci ptactva migrujícího v tahu v prostoru mostu. 

 
Slavnostní osvětlení mostu 
Už z tohoto technického termínu je zřejmé, že se jedná o světlení architektury při slavnostních (příležitostných, 
výjimečných) akcích. Dovedu si představit významné akce, při kterých se tato budoucí dominanta může 
prezentovat i ve večerní situaci. Po konzultaci s panem prof.Stráským, koncepčním autorem mostu, jsme navrhli 
slavnostní osvětlení mostu tak, aby provozně vyhovělo oběma zadávacím požadavkům, tedy osvětlení               
pro bezpečnou orientaci migrujícího ptactva a osvětlení pro slavnostní příležitosti. Základní koncepce vychází        
z osvětlení pilonu, který je dominantou celého mostu, osvětlení vodorovné konstrukce – svodidel a osvětlení 
prostoru pod mostem s odrazem na vodní hladině. 

 
Základní koncepce osvětlení celého mostu vychází ze samostatné funkce více technických skupin : 
1. Osvětlení pilonu a mostních lan – je řešeno svítidly umístěnými v montážních otvorech mezi jednotlivými 
lanovými kotvami v jejich ose. Svítidla jsou rotačně symetrická s divergencí 2,5°, s halogenidovou výbojkou 
150W, clonicím štítkem a monturou pro barevné filtry. Svítidla jsou navíc osazena v trubkových tubusech, 
zajišťujících omezení oslnění při průjezdu všech typů vozidel ze všech směrů a vzdáleností. Výsledným efektem 
je osvětlení horních 2/3 pilonu a kotevních lan. Vhodným stupňováním je možné vymezit rámec lan pro orientaci 
ptáků. Barevnými filtry je možno připravit požadovanou scénu slavnostního osvětlení. 
2. Osvětlení vodorovného prvku mostu – stejná svítidla, ale montovaná ve vnější konstrukci svodidel                    
a směrovaná proti sobě. Výsledným efektem je zvýraznění vodorovné linie mostu. Očekávaný výsledek je 
zvýraznění vnějších stran mostu a uvození jeho vodorovné linie při dálkových pohledech. Při zkušební simulaci 
na naší firmě bylo dosaženo dobrého efektu při použití reflexního nátěru osvětlované konstrukce. (Nutno 
podotknout, že naše skromná simulace probíhala na nesrovnatelně menší konstrukci). 
3. Přiznání celého habitu mostu v noční situaci prosvětlením prostoru pod ním je řešeno rotačně symetrickými 
svítidly v montážních otvorech v ose mostu. Divergence 43°, zdroje CDM-T35 W. Hlavním důvodem je přiznání 
tělesa mostu odrazem dolních svítidel na vodní hladině a orientační osvětlení prostoru pod mostem, kudy mohou 
také proletovat ptáci. 
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4. Osvětlení vymezujících zídek na hranách mostu je řešeno svítidly vestavěnými do konstrukce zídek                   
a směrovaných k terénu. S ohledem na náběh dálnice na mostní oblouky budou vymezující zídky uvádět začátek 
mostu ještě mimo přímý dosah světlometů vozidel. 

 
Očekávaný výsledný efekt slavnostního osvětlení mostu je uveden na obr.6. Je pochopitelně z jiné aplikace, ale 
charakter mostní konstrukce umožňuje toto smělé srovnání. Protože se jedná o řešení v projektové fázi                 
a realizační dokumentace, která může být doplněna také dílčími simulacemi, zatím provedena nebyla, obrátím 
vaši pozornost k jiné atypické stavbě. 
Osvětlení minaretu v Lednici 
Kdo zná Lednicko-valtický areál, označovaný jako „zahrada Evropy“, nepochybně zná také neopakovatelný 
průhled od lednického zámku k minaretu přes Mlýnský rybník s mnoha ostrůvky. Netypická dominantní stavba 
rozhledny v maurském slohu je největší mešitou na území Evropy, mimo islámské země. Lednice, jako budoucí 
lázeňské městečko se v průběhu několika let stane vyhledávaným místem s bohatým kulturním životem, který 
jistě budou doprovázet slavností společenské akce v zámeckém parku i v jeho vstupním nádvoří. Je tedy            
na místě řešit také slavnostní osvětlení dominantních architektur a tedy především minaretu.  
Naše společnost vypracovala koncepční studii „Slavnostní osvětlení lednického minaretu“, z níž si dovoluji uvést 
několik problémů a závěrů. 

 
Technické problémy 
Technické problémy naznačené v první části příspěvku nejsou v tomto případě takové. Hlavním problémem je 
tady umístění světelné techniky, kdy při předpokládaných výhradách Ústavu památkové péče, jako správce 
objektu, k umístění svítidel na těleso stavby, nezbývá než jejich osazení v okolním terénu. Protože však jde          
o odlehlý prostor, není možné z důvodu předcházení vandalismu svítidla umístit v dosahu lidí. Pomocí svítidel    
na střeše mešity a na ochozech by bylo možné dobře a bez zkreslujícího zastínění řešit osvětlení věže                  
i ve spodní třetině, ale smířeni s tím, že to možné není, řešíme osvětlení externími svítidly. Výsledkem je dobré 
slavnostní osvětlení z dálkových pohledů. 
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Právní problémy 
Také u tohoto druhu stavby je třeba zohlednit požadavky zákona o ochraně ovzduší v oboru venkovního 
osvětlení. Pro slavnostní osvětlení je u takto štíhlé stavby vysoké 72 m nevyhnutelné směrování svítidel            
nad montážní horizont. Opakuji a zdůrazňuji, že koncepčně jde o „slavnostní osvětlení“ s předpokládaným 
provozem 10 až 15 krát ročně s průměrnou dobou svícení 5 hodin. V tomto případě nemůže být námitek ani       
ze strany nejtvrdších kritiků systémů slavnostního osvětlení budov. 
Ochrana přírody 
Minaret stojí uprostřed anglického zámeckého parku navazujícího na rozsáhlé staré lužní lesy kolem meandru 
původního koryta řeky Dyje. Prostor je významným hnízdištěm mnoha chráněných druhů ptáků a vyskytuje se 
zde řada chráněných druhů hmyzu. Vedle technického přístupu k řešení problému osvětlení této unikátní stavby, 
byl prvořadý přístup k zajištění ochrany přírody. Proto jsme celou problematiku konzultovali s odbornými 
pracovníky CHKO Palava, a to v oboru ornitologie a entomologie. Jejich stanoviska byla jasná. V případě provozu 
osvětlení fasády minaretu jako slavnostního s příležitostným využitím, nelze očekávat podstatné rušení ptactva 
při hnízdění, což může být na změnu světelného režimu jediným citlivým obdobím. Entomologové také nevidí 
zásadní problémy s narušením života hmyzu, výhradu mají pouze k použití světelných zdrojů s vysokým podílem 
UV složky viditelného záření, na kterou je většina druhů hmyzu citlivá. Odborný závěr a výchozí podklad pro nás - 
slavností osvětlení nemůže působit natolik rušivě, aby byly jakkoliv ovlivněny životní funkce chráněných 
živočichů.  
Slavnostní osvětlení minaretu. 
Pro osvětlení věže a mešity minaretu byl zvolen jeden dominantní dálkový pohled – z nádvoří zámku, pro který 
byly stanoveny jasové poměry osvětlovaného objektu a navržena světelná technika. Ostatní pohledy po cestě 
z obou stran rybníka jsou sice také velmi atraktivní, ale pro návrh osvětlení podle dálkového pohledu již podružné. 
Minaret je pravda pozorovatelný také z dálnice Brno Bratislava a na příjezdu od Podivína, ale pouze přibližně 
horní čtvrtinou nad lesem a navíc vzdálenost cca 1000 až 4000 m v přímém průhledu nezakládá možnost 
dobrého rozlišení tvaru stavby. Přestože jsme osvětlení zadní strany minaretu neřešili (zadní z pohledu              
od zámku), byl při simulaci ze silnice od Podivína pozorovatelný zajímavý siluetový efekt, kdy při temné obloze 
nad lesem vystoupila horní část minaretu jako světelná kontura. Průměrný výpočtový jas osvětlovaných ploch byl 
zvolen s ohledem na velmi tmavé pozadí a světle okrovou fasádu stavby ve výši 10 cdm-2 . Z této orientační 
hodnoty byl výpočtem stanoven počet a typ svítidel a zdrojů. V terénu pak bylo provedeno několik změn, zejména 
s ohledem na staničení jednotlivých světelných míst a zajištění vyšší rovnoměrnosti osvětlení věže oproti výpočtu. 
V zásadě však zvolené jasové podmínky pro dobré osvětlení a rozlišení tvarů z dálkového pohledu vyhověly. 
Objekt věže je osvětlen ze tří míst světlomety s halogenidovými výbojkami 150W a optikami dle detailní 
specifikace, kterou pro účely tohoto příspěvku považuji za nedůležitou. Podloubí mešity je pro zajištění kontrastu 
barev osvětleno světlomety se sodíkovými výbojkami. Na obr. 8 je zřejmé dílčí zastínění věže prstencovými 
ochozy, které v dálkovém pohledu nepůsobí rušivě, naopak zvýrazňuje stavební prvky věže. Osvětlení podloubí 
mešity zdroji s nižší teplotou chromatičnosti se také jeví jako přínosné. Vnímání prostoru je daleko intenzivnější 
než při použití všech zdrojů stejné barvy a teploty chromatičnosti. 

 
Zmíněná studie popisuje doporučené režimy provozu s ohledem na zajištění dobré vizualizace při různých 
světelných scénách, omezení provozu s ohledem na ochranu přírody, ekonomické hodnocení a další údaje       
pro posouzení v rámci jednání odpovědných stran. Jsem si jist, že slavnostní osvětlení této jedinečné netypické 
stavby bude přínosem, potěší návštěvníky Lednice a zanechá v nich příjemné vzpomínky na noční procházky 
zahradou Evropy. Dovolte mně, abych pod čarou vzpomenul pana architekta světla, pana Monzera, se kterým 
jsem projekty osvětlení architektur konzultoval, a který uměl jakýkoliv problém nahlédnout pod nečekaným úhlem. 
Aniž by řekl mnoho, poradil spolehlivě a donutil k přemýšlení o řešení v širších souvislostech. Velmi lituji, že naše 
další práce už konzultovat nebudeme. 
 
Literatura a odkazy 
Monzer, L.: Venkovní osvětlení architektur, SNTL 1980 
Polášek, Z.: Studie vlivu stavby na stav avifauny v navržené oblasti ochrany ptáků Heřmanský stav – Odra, 
SHP,2003 
Suchánek, J.: Osvětlení minaretu v Lednici, studie f.COMLUX, 2003 
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7.Certifikace výrobků ve V.O. 
7.1.1.-Elektrická bezpečnost rozvodů veřejného osvětlení. 
 
Bezpečnostní hlediska v sítích veřejného osvětlení  

Zajištění osvětlení veřejných prostranství je jedním z důležitých úkolů obecní samosprávy. Na jedné straně 
obyvatelé žádají bezpečné ulice, dobře osvětlené pro dopravu a chodce, což je        
v mnoha zemích podpořeno zákonem zajišťujícím stanovenou úroveň bezpečnosti. 
Na druhé straně jsou náklady na veřejné osvětlení často pokládány za příliš vysoké.  
Od doby, kdy je možné náklady na elektrickou energii považovat za fixní, se 
organizace provozující osvětlení snaží uspořit na materiálu a údržbě. Přitom 
neberou v úvahu, že to může snížit bezpečnost - jak při montáži samotné, tak          
i během stárnutí materiálu, vlivem vandalismu nebo v případě krádeží. 
Dokonce i za běžných okolností jsou provozní podmínky pro součásti veřejného 
osvětlení náročné: denní změny teploty, vlhkosti, zatížení větrem a vibracemi 
vyvolanými dopravou. Uvedené vlivy samy o sobě nebo velmi často i v kombinaci 
působí na  součásti veřejného osvětlení při stárnutí všech jeho prvků: stožárů, 
svítidel, světelných zdrojů, kabelů, předřadníků a jejich připojení.  
Zásadou návrhu veřejného osvětlení je omezení vlivu jedné poruchy na co nejnižší 
míru. Použití levných součástí nemusí nezbytně vést k ekonomicky efektivní síti.      
Z tohoto důvodu by měly prvky používané v síti splňovat  určité normy, které jsou 
mezinárodně nebo alespoň národně stanoveny. 

Výběr správného výrobku je proto prvním krokem k vytvoření bezpečné a spolehlivé   
osvětlovací sítě.  
Stožáry osvětlení by měly být voleny podle řady EN 40 ff. Tento soubor norem 
zahrnuje rozměry a technické standardy i pro různé materiály stožárů.  
Pro svítidla je podobným standardem EN 60598. Svítidla, která vyhovují této normě 
mohou být opatřena značkou ENEC, jež je udělována jednou z 25 evropských nezávislých zkušeben (pro další 
informace viz www.enec.com). Protokoly ze zkoušek uvádějí, že výrobky odpovídají současnému stavu vývoje     
z hlediska elektrických, tepelných a mechanických vlastností. 
Stejně důležitá jako svítidla jsou pro spolehlivost sítí veřejného osvětlení připojovací prvky: kabely, spojky, 
svorkovnice, pojistkové rozvodnice atd. 
K zajištění bezporuchového provozu sítě by všechny součásti měly být schopny snést podmínky prostředí,        
ve kterém jsou provozovány. Kovové prvky je nezbytné chránit proti korozi, svorkovnice by měly vydržet 
elektrické cyklické zatěžování, izolační materiály by měly být odolné proti svodovým proudům a zároveň 
samozhášivé. Pojistky a svorkovnice by měly být uzavřeny v pouzdrech s minimálním krytím IP43 pro zajištění 
ochrany svorek a izolačních prvků proti vlhkosti a nečistotě. 

Nejčastější příčiny poruch a možnosti prevence:  
Zkratový proud 
Při zkratovém proudu v prvku (světelný zdroj, předřadník, kabel) je nezbytné příčiny poruchy vymezit co nejblíže 
k místu závady. To lze zajistit umístěním pojistek  co nejblíže k místu defektu. Každý osvětlovací stožár je třeba 
vybavit alespoň jednou pojistkou, která přeruší proud v případě zkratu v osvětlovacím bodě, přičemž zbytek 
větve může fungovat dál bez přerušení. V zájmu dosažení tohoto požadavku je rovněž třeba dodržovat pravidla 
selektivity. Vezme-li se v úvahu stárnutí pojistek, je nutné udržovat rozdíl velikostí proudů alespoň na dvou 
stupních. Například ve skříni je kabel chráněn pojistkou 25 A, maximální pojistka v osvětlovacím stožáru může 
být 10 A. To zajišťuje funkci přerušení obvodu zmíněnou pojistkou, přičemž funkce pojistky 25 A jistící kabel je 
nedotčena.  
Pro zabezpečení osazení pojistky s odpovídající hodnotou proudu i během údržby je nezbytné používat              
v pojistkových spodcích vymezovací kroužky.  

Tyto kroužky omezují proudy použitých pojistek na určenou maximální velikost. 
Pojistky D01 a DII s vymezovacími kroužky  
Spojení fáze-zem 
Tyto poruchy mohou vznikat z důvodů: 

-  vadného svítidla či zařízení (mezi živými částmi a stožárem), 
-  vadného kabelu ve stožáru (mezi živými částmi a stožárem), 
-  průchodu svodového proudu způsobeného vlhkostí. 

Tyto poruchy zavlékají nebezpečná dotyková napětí na sloup, kde může dojít ke zranění chodců, personálu 
provádějícího údržbu, nebo dokonce hrajících si dětí, jestliže stožár není správně uzemněn. Problémem je, že   
ve většině případů protékající proud není tak velký, aby vybavil pojistku. Nebezpečnost spojení fáze-zem může 
být minimalizována použitím zařízení bezpečnostní třídy II (dvojitá izolace nebo zvýšená izolace):  svítidla třídy II,  

-  propojení svítidel pomocí kabelů (bez použití   jedno žilových vodičů), 
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-  pojistkové rozvodnice třídy II. 
Správné uzemnění osvětlovacího stožáru přímé nebo pomocí tzv. PE-vodiče sítě minimalizuje riziko výskytu 
nebezpečného dotykového napětí na stožáru v případě spojení fáze-zem.  
Má-li stožár vstup pro kabel podle  EN 40, průchodky kabelů mohou sloužit jako “třetí” izolace pro kabely             
a zamezit poškození pláště kabelu během montáže a blízkých stavebních prací. 

 
       

 
 
Ilustrační obrázky: příklady výrobků Tyco Electronics, připojovací skřínky do stožárů veřejného osvětlení, 
splňující nejpřísnější bezpečnostní požadavky na výrobek 

“Ztráta“ krytů (dvířek), vandalismus 
Někdy se dvířka stožárů “ztrácejí” nebo jsou poškozena a tzv. uzamčené elektrické provozní prostory již nikdy 
více nejsou tím, čím by měly být. Nepoučení lidé mají přístup ke konektorům, svorkovnicím nebo pojistkám, když 
nejsou zakryty izolačním krytem. 
Provozovatelé sítí veřejného osvětlení se nemusí obávat těchto skutečností, pokud používají výrobky typově 
zkoušené, které jsou vyrobeny zejména pro použití v sítích veřejného osvětlení se všemi prvky dále uvedenými: 

- pouzdro je vyrobeno z vysokopevnostních samozhášivých plastů s krytím alespoň IP 43; 
- kryty mohou být odejmuty pouze s použitím nářadí; 
- během údržby (výměna pojistek) jsou všechny části pod napětím navíc opatřeny alespoň krytím IP 

2X. Tyto kryty mohou být rovněž sejmuty pouze pomocí nářadí. Provedení dvojité izolace dává 
zařízení bezpečnostní třídu II (IEC 60536); 

- izolační části odolné proti svodovým proudům (požadavky normy IEC 60439-1 by měly být 
dodržovány, což obnáší povrchové vzdálenosti, velikosti mezer a kvalitu materiálů závisející         
na předpokládané třídě znečištění); 

- kovové části s protikorozní ochranou; 
- pojistkové spodky používající vymezovací kroužky (IEC 60269-3); 
- svorkovnice vhodné pro příslušné průměry jader žil podzemních kabelů, typově zkoušené pomocí 

elektrického cyklického zatěžování.  
Připojovací skříňky veřejného osvětlení GURO jsou výrobní řadou Tyco Electronics, Divize silnoproud, která 
využívá své více než padesátileté zkušenosti v této oblasti k trvalému vývoji vedoucímu ke zlepšení bezpečnosti 
a usnadnění použití těchto výrobků.  Výrobky GURO pokrývají široký rozsah pro instalaci v osvětlovacích 
stožárech i ve venkovním prostředí na průřezech kabelů od 1,5 mm² do 50 mm², s rozdílnými systémy pojistek 
nebo miniaturních jističů. Dokonce jsou k dispozici skříňky s dodatečným prostorem pro proudové chrániče nebo 
časovací moduly. Více než pět miliónů připojovacích skříněk GURO bylo uvedeno do provozu k zajištění 
bezpečného a spolehlivého osvětlení veřejných prostranství.  
Společně s kabelovým příslušenstvím, svorkami pro venkovní vedení a omezovači přepětí Tyco Electronics, 
Divize silnoproud, nabízí široký rozsah elektrických zařízení pro venkovní použití i pro instalaci ve veřejném 
osvětlení. 
Více informací můžete získat na adrese: Tyco Electronics Czech s.r.o., Divize silnoproud, Limuzská 8, 100 00 
Praha 10, telefon 272 011 103, fax 272 700 811, e-mail EN-CZ@tycoelectronics.com. 
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7.1.2.-Certifikace svítidel EZÚ Praha. 

CERTIFIKACE A SOUHRN POJMŮ V OBLASTI SVĚTELNÉ TECHNIKY 

Ing. Jandura, EZU 

Vzhledem k tomu,že pojem certifikace je u sdružení SRVO velice známý pojem, tak chci alespoň  shrnout 
produkty,které je možné získat v EZÚ v návaznosti na obor světelná technika a osvětlování. 
Uvedené značky a certifikáty znamenají pro výrobce výraznou úsporu času a s tím spojenou i úsporu finanční     
při zavádění světelné techniky na zahraniční trhy. 
Prokazování shody – vystavení Prohlášení o shodě dle EU direktiv vztahujících se na světelnou techniku  
73/23/EEC – technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí  
89/336/EEC - technické požadavky na z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility 
Národní a mezinárodní certifikáty 
Certifikát EZÚ 
Patří k základním produktům EZÚ. Označuje schodu vlastností výrobku s požadavky norem.Certifikát EZÚ je 
významným nástrojem k podpoře prohlášení o schodě, nebo dalších průkazů schody vyžadovaných závaznými 
předpisy. 
Certifikát ESČ 
Označuje stálou schodu vlastnosti výrobku s požadavky norem pro elektrickou bezpečnost. 
CB certifikát 
EZŮ Praha je signatářem celosvětové dohody IECEE-CB, která je základem certifikačního systému IECEE-CB 
pro certifikaci  výrobků dle norem IEC pro bezpečnost elektrotechnických výrobků. EZÚ má právo vydávat CB 
certifikáty pro všechny výrobkové kategorie, které jsou v systému zavedeny. CB certifikáty označují schodu 
vlastnosti výrobku s normami IEC. 
CCA certifikát  
CCA certifikáty jsou udělovány v rámci dohody CENELEC Certification Agreement. Výsledkem zkoušení             a 
certifikace v rámci CCA jsou CCA certifikáty pro všechny výrobky pokryté CCA a povinnost uznávat CCA 
certifikáty vydané všemi signatáři CCA. 
ENEC certifikát 
ENEC certifikáty jsou udělovány v rámci dohody ENEC. Výsledkem zkoušení a certifikace jsou ENEC certifikáty 
dle evropských norem pro svítidla a jejich komponenty, komponenty pro nn, kancelářskou a výpočetní techniku 
apod.  
KEYMARK certifikát  
-KEYMARK certifikáty jsou udělovány v rámci dohody KEYMARK. Výsledkem zkoušení a certifikace jsou 
KEYMARK certifikáty dle evropských norem pro bezpečnost elektrotechnických výrobků pro domácnost              a 
podobné účely. 
CCA-EMC 
-CCA-EMC certifikáty jsou udělovány v rámci dohody CCA.Výsledkem zkoušení a certifikace jsou CCA-EMC 
certifikáty pro oblast EMC.  
Pro české výrobce, kteří splňují určité požadavky je možné čerpat státní podporu pro každý výrobek a to až       
do výše 50% za zkoušky a max. 30.000,-Kč na certifikát ( včetně ceny za inspekci) Je třeba pro udělení této 
podpory provést inspekci u výrobce - je tatáž, jako je prováděna pro CCA certifikaci a ESČ certifikaci. 
 
Označení CE  

 
Obr. 1 

• Musí být na výrobcích, na něž se vztahují směrnice nového přístupu, prodávaných v zemích EU. 
• Nesmí být umístěna na výrobcích, na které se směrnice nového přístupu nevztahují. 
• Není značkou kvality, pouze znamená, že výrobek splňuje všechny náležitosti dané směrnice (daných 

směrnic). 
• Je umístěna na výrobku, obalu, uživatelském manuálu, či na záručním listu, nejlépe však na všem. 
• Musí být umístěna viditelně, čitelně a nesmazatelně. 
• Je zakázáno používat jakékoliv značky, které lze zaměnit s označením CE. 
• Musí mít minimální velikost 5 mm. 
• Grafická podoba označení CE je dána normou. 
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Postup práce při tzv. samocertifikaci 
 Samocertifikace je splnění všech náležitostí výrobcem bez účasti notifikovaného orgánu, používá se v asi 98 % 
všech případů. Je nutné: 
1. najít příslušné směrnice ES (případně též příslušnou národní legislativu), 
2. najít příslušné základní požadavky, 
3. vybrat příslušné harmonizované evropské normy (či jiné normy), 
4. vybrat příslušnou proceduru pro prohlášení o shodě, 
5. vypracovat v písemné podobě technickou dokumentaci, instrukce pro použití, manuály atd., 
6. podepsat prohlášení o shodě, 
7. připojit označení CE. 

 
Technická dokumentace 
• Je požadována všemi směrnicemi nového přístupu. 
• Musí být vytvořena výrobcem před připojením označení CE. 
• Požadavky jsou platné pro všechny země prostoru EEA a Švýcarska. 
• Musí být skladována 10 let poté, co byl poslední výrobek umístěn na trh. 
• Jejím hlavním účelem je umožnit kontrolním orgánům rozhodnout, zda výrobek, který je umístěn na trhu, 

splňuje všechny právní požadavky, především ty, které se týkají bezpečnosti práce a ochrany zdraví. 

ZÁKLADNÍ ÚKOLY TECHNICKÉ DOKUMENTACE 
• Zajistit důkazy o shodě výrobku se všemi příslušnými zákonnými požadavky všech příslušných směrnic. 
• Slouží jako základní zdroj informací pro kontrolní orgány trhu. 
• Je poskytována kontrolním orgánům trhu (pouze na vyžádání). 
• Slouží jako pomocný nástroj pro výrobce. 
• Má propojení na kontrolu jakosti a odpovědnost za škody. 

CO PATŘÍ K TECHNICKÉ DOKUMENTACI 
• Závisí to na konkrétním výrobku, je zde určitý stupeň volnosti, konkrétní rozsah je dán příslušnými 

směrnicemi. 
• Výběr informací musí splňovat daný účel dokumentace. 
• Množství dokumentace závisí na tom, jestli byly použity harmonizované normy, či ne. 
• Dokumentace nesmí být příliš obsáhlá, musí obsahovat pouze to, co je základní pro prohlášení o shodě. 
• Je vhodné mít připravenu základní sestavu technické dokumentace, kterou lze na základě požadavků 

kontrolních orgánů později doplnit. 

JAK STRUKTUROVAT TECHNICKOU DOKUMENTACI 

(Některé směrnice přímo obsahují popis toho, jak má technická dokumentace vypadat.) 
• Část A (základní sestava) obsahuje: 

• jméno a adresu výrobce, 
• sériové číslo výrobku, 
• seznam použitých norem, 
• popis výrobku, 
• uživatelský manuál, 
• konstrukční plán (kde je vyžadován), 
• technickou zprávu, 
• kopii prohlášení o shodě, 
• analýzu rizika. 

• Část B (doplňující sestava) obsahuje: 
• protokoly o zkouškách, 
• záznamy o zkoušení kvality, 
• informace o součástkách dodaných třetími stranami, 
• detailní plány, 
• popis výrobku/výroby/metod zkoušení, 
• kompletní seznam norem, požadavků a dalších zdrojů nutných k dosažení shody. 

PRAKTICKÉ RADY PŘI VYTVÁŘENÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACE 
• Používat stejné názvy kapitol jako v příslušných směrnicích. 
• Struktura kapitol by měla být identická se strukturou dané směrnice. 
• Každý bod musí být vyplněn či je třeba objasnit, proč není vyplněn. 
• Popsat důvody pro použití důležitých konstrukčních detailů. 
• Vhodné je uchovávat dokumentaci v elektronické formě. 
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Technickou dokumentaci uchovává výrobce či jeho autorizovaný zástupce po dobu 10 let po umístění posledního 
výrobku na trh. Pokud výrobce není z EU a nemá zde pověřeného, zmocněného zástupce, tak tuto povinnost 
přejímá osoba, která zboží umístí na trh. 

 

JAKÉ JAZYKY POUŽÍVAT PRO TECHNICKOU DOKUMENTACI 
• Jeden z oficiálních jazyků EU. 
• Uživatelský manuál musí být v původním jazyce a poté být přeložen do jazyka(ů) země, kde je uveden na trh. 

Překlad může být proveden pověřeným, zmocněným zástupcem či dovozcem. 
Moduly (předepsané způsoby) pro prohlášení o shodě 

GLOBÁLNÍ PŘÍSTUP K CERTIFIKACI A ZKOUŠENÍ 
• Podle sdělení komise z 15. 6. 1989 (OJ C 267 z 19. 10. 1989) je redukce technických překážek možná pouze 

tehdy, pokud bude zajištěno obecné vzájemné uznávání zkoušek a certifikátů. 
• Oblast byla rozdělena na: 

• neregulovanou (nepokrývají ji směrnice ES), 
• regulovanou (pokryta směrnicemi ES). 

• Musí být dostatečná důvěra, co se týče: 
• kvality výrobků, 
• kvality technologií, 
• kvality a způsobilosti zkušebních a certifikačních orgánů. 

Ke zlepšení důvěry spotřebitele v kvalitu zboží a služeb na trhu slouží: 
• harmonizované směrnice ES, 
• harmonizované normy, 
• budování národních akreditačních struktur, 
• společná pravidla pro práci, 
• vzájemná hluboká spolupráce. 

NOTIFIKOVANÉ ORGÁNY 
• sídlí v zemích EU, 
• provádějí přezkoušení typu, 
• zkoušejí a certifikují výrobky, 
• vydávají certifikáty o shodě, 
• potvrzují či certifikují kontrolu jakosti výrobce, 
• splňují požadavky série norem EN 45000, 
• mají svá identifikační čísla, 
• jsou publikovány v Official Journal of the EC (Úřední věstník Evropských společenství), poslední platný 

seznam notifikovaných orgánů je ve svazku C 172 z roku 1996 pro všechny směrnice s výjimkou 
elektromagnetické kompatibility, pro směrnici týkající se elektromagnetické kompatibility byl platný seznam 
zveřejněn ve svazku C270 z roku 1997, 

• mohou subkontraktovat partnery i z nečlenských zemí EU. 

PŘEHLED MODULŮ 

Existují různé moduly (tj. typy postupů posuzování shody) ke splnění požadavků směrnic nového přístupu.          
U všech modulů dochází k oddělenému zkoušení prototypu a výrobku. Je vhodné provést zkoušení prototypu 
ještě před započetím hromadné výroby. U jednotlivých směrnic je specifikováno, jaké moduly je třeba použít      
pro dané výrobky. 

Modul A - vnitřní řízení výroby ( tzv. samocertifikace), asi 95 % všech případů 
Návrh 
 

Výroba 

A: Výrobce: 
• udržuje technickou dokumentaci, která je k dispozici 

státním orgánům. 

A: Výrobce: 
• prohlašuje shodu se základními požadavky, 
• přidělí označení CE. 

Aa Notifikovaný orgán může spolupracovat. Aa Notifikovaný orgán (není povinná 
účast): 
• zkouší specifické aspekty výrobku, 
• provádí namátkovou kontrolu výrobku. 
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Kombinovaný modul B+C - druhý nejčastější (např. šicí stroje) 
Návrh 
 

Výroba 

B Přezkoušení typu: 
Výrobce předkládá notifikovanému orgánu: 

• technickou dokumentaci, 
• vzorek. 

C Shoda s typem: 
Výrobce: 

• prohlašuje shodu se schváleným vzorkem, 
• přidělí označení CE. 

Notifikovaný orgán: 
• zjišťuje shodu se základními požadavky, 
• v případě potřeby uskutečňuje zkoušky, 
• vydává osvědčení ES o přezkoušení typu. 

Notifikovaný orgán: 
• zkouší specifické aspekty výrobku, 
• provádí namátkovou kontrolu výrobku. 

 
 
Kombinovaný modul B+D 
Návrh 
 

Výroba 

B Přezkoušení typu: 
Výrobce předkládá notifikovanému orgánu: 

• technickou dokumentaci, 
• vzorek. 

D Zabezpečování jakosti výroby: 
Výrobce: 

• uplatňuje schválený systém jakosti ISO 9002   
pro výrobu a zkoušení, 

• prohlašuje shodu se schváleným vzorkem, 
• přiděluje označení CE. 

Notifikovaný orgán: 
• zjišťuje shodu se základními požadavky, 
• v případě potřeby uskutečňuje zkoušky, 
• vydává osvědčení ES o přezkoušení typu. 

Notifikovaný orgán: 
• schvaluje systém jakosti podle ISO 9002, 
• uskutečňuje dozor nad systémem jakosti. 

 
 
Kombinovaný modul B+E 
Návrh 
 

Výroba 

B Přezkoušení typu: 
Výrobce předkládá notifikovanému orgánu: 

• technickou dokumentaci, 
• vzorek. 

E Zabezpečování jakosti výroby: 
Výrobce: 

• uplatňuje schválený systém jakosti ISO 9003   
pro kontrolu a zkoušení, 

• prohlašuje shodu se schváleným vzorkem nebo 
se základními požadavky, 

• přiděluje označení CE. 
Notifikovaný orgán: 

• zjišťuje shodu se základními požadavky, 
• v případě potřeby uskutečňuje zkoušky, 
• vydává osvědčení ES o přezkoušení typu. 

Notifikovaný orgán: 
• schvaluje systém jakosti podle ISO 9003, 
• uskutečňuje dozor nad systémem jakosti. 

 
 
Kombinovaný modul B+F 
Návrh 
 

Výroba 

B Přezkoušení typu: 
Výrobce předkládá notifikovanému orgánu: 

• technickou dokumentaci, 
• vzorek. 

F Verifikace výrobku: 
Výrobce: 

• prohlašuje shodu se schváleným vzorkem nebo 
se základními požadavky, 

• přidělí označení CE 
Notifikovaný orgán: 

• zjišťuje shodu se základními požadavky, 
• v případě potřeby uskutečňuje zkoušky, 
• vydává osvědčení ES o přezkoušení typu. 

Notifikovaný orgán: 
• ověřuje shodu,  
• vydává osvědčení o shodě. 
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Modul G - ověřování celku (např. rentgeny) 
Návrh 
 

Výroba 

Výrobce: 
• předkládá technickou dokumentaci. 

Výrobce: 
• předkládá výrobek, 
• prohlašuje shodu, 
• přiděluje označení CE. 

 Notifikovaný orgán: 
• ověřuje shodu se základními požadavky, 
• vydává osvědčení o shodě. 

 
 
Prototyp H - komplexní zabezpečení jakosti - stále více se rozšiřuje 
Návrh 
 

Výroba 

Výrobce: 
• uplatňuje schválený systém jakosti ISO 9001          

pro návrh. 

Výrobce: 
• uplatňuje schválený systém jakosti ISO 9001    

pro výrobu a zkoušení, 
• prohlašuje shodu, 
• přiděluje označení CE. 

Notifikovaný orgán: 
• uskutečňuje dozor nad systémem jakosti, 
• ověřuje shodu návrhu, 
• vydává osvědčení ES o posouzení návrhu. 

Notifikovaný orgán: 
• uskutečňuje dohled nad systémem jakosti. 

 

 
Příklady směrnic nového přístupu 

Modul A - samocertifikace: 
• Administrativní povinnosti výrobce: 

• technická dokumentace, 
• prohlášení o shodě 

• typu IIA - výrobce deklaruje, že stroj je ve shodě se všemi základními požadavky směrnice, 
• typu IIB - týká se součástí stroje, pouze pro účel přechodu hranice, 
• typu IIC - týká se bezpečnostních dílů, vyjmenovány v dodatku směrnice. 

• Konstrukční povinnosti výrobce: 
• konstrukce výrobku je ve shodě se základními požadavky směrnice, 
• připojení označení CE. 

Elektromagnetická kompatibilita (89/336/EEC) 
Vztahy s dalšími důležitými směrnicemi: 
• Strojní zařízení - jiné cíle a požadavky, platí paralelně a vzájemně se doplňují. 
• Elektrická zařízení nízkého napětí - jiné požadavky, platí paralelně a vzájemně se doplňují. 
• Zdravotnické prostředky - speciální směrnice, pokrývá i elektromagnetickou kompatibilitu. 
• Diagnostika in vitro - speciální směrnice, pokrývá i elektromagnetickou kompatibilitu. 
• Motorová vozidla - speciální směrnice, pokrývají i elektromagnetickou kompatibilitu. 
• Námořní zařízení - speciální směrnice, pokrývá i elektromagnetickou kompatibilitu. 
Hlavní definice: 
• Přístroj - všechna elektrická a elektronická zařízení včetně instalace. 
• Elektromagnetická kompatibilita - schopnost přístroje, jednotky systému či systému, fungovat kvalitně 

v přítomnosti elektromagnetického pole. 
• Kompetentní orgán - je definován v dodatku 2. směrnice. 
Výrobky, které spadají pod tuto směrnici musí být konstruovány tak, aby: 
1. Elektromagnetické vlnění, které produkují, nepřesáhlo povolenou úroveň. 
2. Přístroj měl dostatečnou míru imunity vůči elektromagnetickému vlnění produkovaného jinými zdroji. 
Směrnice se vztahuje na: 
• součástky, které tvoří obchodní jednotku (ale ne na kabely, diody, transistory, zásuvky, zástrčky...), 
• finální výrobky, které jsou určeny pro spotřebitele (ale ne na ty, které se zabudují do dalšího přístroje), 
• přenosná instalační zařízení, např. přenosový televizní vůz (ale ne na fixní instalace, ty které se 

nepřenášejí). 
Například u počítače, který se skládá z různých součástí (počítačová jednotka, monitor, klávesnice, myš), musí 
mít označení CE každá součást. 
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Obsah technické dokumentace: 
• obecný popis výrobku, 
• výkresy prototypu a výrobku s vysvětlením, 
• seznam norem použitých plně či částečně, 
• vysvětlení řešení, které bylo přijato pro splnění bezpečnostních požadavků, 
• výsledky zkoušení elektromagnetické kompatibility, 
• technická zpráva, certifikována kompetentním orgánem, je nutná pro tu část, která není pokryta 

harmonizovanými normami, 
• kopie prohlášení o shodě, 
• kopie uživatelského manuálu. 
Přístroje „z druhé ruky“, které byly vyrobeny v zemích EEA před tím, než směrnice nabyla účinnost (1. 1. 1992), 
ji nemusí splňovat. Pokud byl tento přístroj vyroben v třetí zemi, směrnici splňovat musí. 
U přístrojů, které jsou vyráběny pro přenos radiového signálu, se musí použít kombinovaný modul B, 
notifikovaný orgán provede přezkoušení typu a vydá na jeho základě certifikát. 

 
Elektrická zařízení nízkého napětí (73/23/EEC) 
Tato směrnice je první směrnice ES, kterou lze klasifikovat jako směrnici nového přístupu.  
Cíle směrnice: 
• eliminovat technické překážky pomocí technické harmonizace, 
• dosáhnout co nejvyšší úrovně bezpečnosti tzn.: 

• zajistit, že výrobek bude dán na trh pouze, pokud byl vyroben: 
ve shodě se správnou bezpečnostní praxí platnou v ES, 
neohrožuje bezpečnost lidí, domácích zvířat či majetku. 

Použití směrnice: 
• elektrická zařízení pracující v rozmezí 50 - 1000V  střídavého napětí nebo 75 - 1500V  stejnosměrného 

napětí, 
• výrobky a zařízení pro spotřebitele (elektrická domácí zařízení, elektrické spotřebiče, lampy, kabely...). 
Směrnice se nevztahuje na: 
• zařízení pro užití ve výbušné atmosféře, 
• zařízení pro radiační a zdravotnické účely, 
• komponenty zboží a osobní výtahy, 
• zásuvky a zástrčky pro domácí použití, 
• speciální elektrická zařízení pro lodě, letadla, železnice, 
• zařízení na baterie (nyní se diskutuje o výjimce pro kapesní televize), 
• základní elektrické součástky (transistory, tyristory, diody..). 
Označení CE mohou být na: 
• objímkách na žárovky, 
• vypínačích, 
• zástrčkách, 
• transformátorech, 
• motorech. 
Základní požadavky na bezpečnost: 
1. Instrukce - základní bezpečnostní instrukce musí být na zařízení, pokud to není možné tak v doprovodné 

dokumentaci. 
2. Původ - jméno výrobce nebo jeho značka musí být umístěna na přístroji, pokud to není možné, tak na obalu. 
3. Zdroj proudu - výrobek musí být vyroben tak, aby mohl být bezpečně připojen do sítě či ke zdroji proudu. 
4. Použití a skladování - výrobek musí být vyroben tak, aby byl při správném používání a skladování bezpečný. 
5. Elektrický šok - výrobek musí být vyroben tak, aby bylo zabráněno zranění způsobené přímým či nepřímým 

kontaktem. 
6. Popáleniny - při požití výrobku nesmí vzniknout teplota, elektrický oblouk či radiace, které by mohly způsobit 

popáleniny. 
7. Požár, výbuch - neexistuje žádné předpokládatelné nebezpečí požáru či výbuchu způsobené elektrickým 

zařízením. 
8. Dostatečná izolace. 
9. Mechanická bezpečnost - výrobek je dostatečně odolný vůči očekávaným mechanickým vlivům. 
10. Ochrana proti vodě - dostatečně odolný proti očekávaným nemechanickým vlivům. 
11. Bezpečnostní vypínač - pro případ přetížení. 
Technická dokumentace: 
• musí být dostatečná k tomu, aby dokázala shodu se základními bezpečnostními požadavky a obsahuje: 

• popis daného elektrického zařízení, 
• schéma elektrického obvodu výrobku, 
• výkresy, 
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• výzkum a zkoušky, 
• popis funkce zařízení a použité normy, 
• uživatelský manuál, prohlášení o shodě, jméno výrobce, všechny vydané certifikáty. 

Kontrola výroby: 
• výrobce musí provádět všechna nezbytná měření, aby zajistil shodu výrobku s technickou dokumentací, 
• výrobce musí zajistit shodu se všemi požadavky směrnice. 

 
Výrobce 
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      ANO 
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Obr. 3 
Přehled důležitých odkazů na Internetu 

Odkazy v češtině 
Český normalizační institut, obsahuje též některé zajímavé odkazy 
http://www.csni.cz/ 
Český akreditační institut 
http://www.cai.cz 
Česká společnost pro jakost 
http://www.csq.cz/ 

Odkazy v angličtině 
Stránka směrnic nového přístupu 
http://www.newapproach.org 
Přehled směrnic nového přístupu 
http://www.newapproach.org/directiveList.asp 
Vyhledávání směrnic podle klíčového slova 
http://www.newapproach.org/NewApproach/ProductFamiliesKeywords.asp 
Elektronické příručky ke směrnicím nového přístupu 
http://www.newapproach.org/NewApproach/index2.html 
http://europa.eu.int/comm/dg03/public.htm 
Vztah označení CE a směrnicí o obecné odpovědnosti za vadné výrobky 
http://www.conformance.co.uk/CE_MARKING/ce_content.html 
Normy a směrnice nového přístupu 
http://www.eurunion.org/legislat/standard/standard.htm 
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Přehled harmonizovaných norem 
http://europa.eu.int/comm/dg03/directs/dg3b/newapproa/eurstd/harmstds/index.html 
Vyhledávání mezinárodních norem 
http://www.iso.ch/cate/cat.html 
CENELEC 
http://www.cenelec.be/ 
CEN 
http://www.cenorm.be/ 
Členové CEN 
http://www.cenorm.be/AboutCEN/Relations/Members.htm 
ETSI 
http://www.etsi.org/ 
Evropská organizace pro zkoušení a certifikaci EOTC 
http://www.eotc.be 
Informace TICQA, informace o certifikaci, akreditaci 
http://www.ticqa.eotc.be/ 
Generální ředitelství Evropské komise DG III, Průmysl, jež má na starosti též harmonizovanou 
legislativu většiny sektorů a též normalizaci aj. 

http://europa.eu.int/comm/dg03/index_en.htm 
Stránka ISO (International Organisation for Standardisation) 
http://www.iso.ch/welcome.html 
Stránka pro malé a střední podniky na DG XXIII, lze zde též najít informace o legislativě EU 
http://europa.eu.int/business/en/index.html 
Databáze EUR-lex, databáze legislativy EU 
http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html 
Databáze SCADPLUS, lze zde najít informace o legislativě, novinové články ap. 
http://www.europa.eu.int/scadplus/scad_en.htm 
Informace o volném trhu 
http://www.europa.eu.int/scadplus/gui/en/guide.htm 
Označení CE ke stažení v různých formátech 
http://www.conformance.co.uk/CE_MARKING/CELOGO/ce_logo.html 

Prameny 
• Jednotlivé směrnice nového přístupu. 
• Materiály ze školení o označení CE, které se konalo v březnu 1999 v Gentu, Belgie. 
• Cesta do Evropské unie. Sv. 4. Technická harmonizace. Praha: Ministerstvo hospodářství České republiky, 

1996. 
• Výběr informací pro vývozce a dovozce z oblasti technických překážek obchodu, mezinárodní certifikace        

a zavádění systému jakosti. Sv. 12 - 13. Praha: Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, 1999. 
• EUROskop. Česká republika a Evropská unie. http://www.euroskop.cz. 

 
 

 
Praktické zkušenosti s posuzováním shody svítidel – Dr.Ing. R.Suchánek, Ing.K.Just 
Společnost ITI TÜV s.r.o., skupina TÜV Süddeutschland, pobočka Brno 
 
Posuzování shody výrobků začalo být v České republice uplatňováno s účinností Zákona č. 22/1997 Sb.,             
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ( dále jen zákon). Platností 
zákona a souboru nařízeních vlády, jako prováděcích předpisů k zákonu, začala být elektrická zařízení 
posuzována za stanovených podmínek výrobcem nebo dovozcem, popřípadě akreditovanou osobou na rozdíl    
od původního povinného zkoušení ve státních zkušebnách. 
Před uvedením elektrického zařízení na trh tak vznikla výrobci nebo dovozci povinnost provést, popřípadě nechat 
zajistit, posouzení shody elektrického zařízení se všemi základními požadavky, které obecně ve třech základních 
rovinách definují obecnou bezpečnost elektrických zařízení. 
Jednotlivými požadovanými rovinami tak jsou: 
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1. Všeobecné požadavky 
Tyto požadavky jsou zaměřeny na základní technické charakteristiky, jejichž dodržování zajišťuje, aby 

elektrické zařízení bylo používáno zcela bezpečně, označování zařízení a následně bezpečnost a snadnou 
proveditelnost montáže a připojení. 

 
2. Ochrana před nebezpečím, které může způsobit elektrické zařízení 
Požadavkem na bezpečnost jsou opět obecnou povinností chráněny osoby a hospodářská zvířata      

před nebezpečím, zraněním nebo jiným poškozením, které by mohlo být způsobeno elektrickým proudem při 
dotyku živých nebo neživých částí a to jak z hlediska nebezpečných teplot, elektrických oblouků nebo 
nebezpečných záření, ale i před nebezpečími neelektrického charakteru, která mohou elektrická zařízení 
způsobovat 

 
3. Ochrana před nebezpečími, která mohou vznikat působením vnějších vlivů na elektrické 

zařízení 
Zde jsou zahrnuty požadavky týkající se odolnosti vůči předpokládaným mechanickým namáháním, 

odolnosti okolnímu prostředí z hlediska působení jiných než mechanických vlivů do té míry, aby osoby ani 
majetek nebyly ohroženy, s výjimkou působení elektromagnetického rušení a odolnosti vůči předpokládaným 
přetížením. 

Při posouzení shody následně vzniká výrobci nebo dovozci povinnost vystavit Prohlášení o shodě, jako 
právní doklad o naplnění všech zákonných požadavků na výrobek vycházejících ze zákona. 

Proces harmonizace technických předpisů a následně platností Protokolu k Evropské dohodě zakládající 
přidružení mezi Českou republikou a na jedné straně Evropskými společenstvími a jejich členskými státy             
na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (dále jen PECA), který vstoupil v platnost 
Sdělení č.56/2001 Sb.m.s., Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu PECA ve sbírce  mezinárodních 
smluv nastala právní úprava Nařízení vlády č. 168/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická 
zařízení nízkého napětí novelizací a to konkrétně Nařízením vlády č. 281/2000 Sb., kterým se mění nařízení 
vlády č. 168/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí. Jednou 
z podstatných změn, kterou novelizace nařízení vlády č. 168/1997 Sb. přinesla byla, že u elektrických zařízení, 
která mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství a která splňují požadavky 
podle tohoto nařízení, výrobce nevypracovává prohlášení o shodě, ale umísťuje na elektrické zařízení označení 
CE a vypracovává ES prohlášení o shodě s tím, že po dobu jednoho roku od nabytí účinnosti tohoto zařízení (tj, 
od 2. července 2001-vyhlášení Protokolu PECA ve Sbírce mezinárodních smluv) lze u výrobků, které nejsou 
určeny pro uvedení na trh v Evropském společenství uplatňovat původní ustanovení nařízení vlády a vydávat 
prohlášení o shodě. Současná praxe v mnoha případech je taková, že u výrobků, které mají původ v České 
republice nebo v členských státech Evropského společenství jsou dále uváděny prohlášení o shodě dle 
původních požadavků, nikoliv ES prohlášení o shodě. Vzhledem ke značnému rozsahu takto chybně vystavených 
prohlášení o shodě se lze domnívat, že podnikatelská sféra v ČR na dynamiku změn vyvolanou přibližujícím se 
vstupem České republiky do Evropské unie reaguje nedostatečně, spíše nereaguje. 

Elektrická zařízení tj. i svítidla jsou výrobci případně dovozci z hlediska posuzování shody považována 
v mnohých případech za jednoduchá zařízení, již i z toho titulu, že posuzování shody je prováděno dle modulu     
a tj. dle zákona č. 22/1997 Sb. V platném znění § 12 odst. 3 písmena a) posouzení shody za stanovených 
podmínek výrobcem nebo dovozcem.Uplatňování harmonizovaných norem se pak stává formalitou včetně jejich 
uplatňování. 

Pro posuzování shody svítidel byly harmonizovány normy řady EN 60598. Normou EN 60598-1 jsou 
definovány požadavky na třídění a značení svítidel, na jejich mechanickou a elektrickou konstrukci spolu 
s příslušnými zkouškami, které jsou dle této normy zkouškami typovými. Norma je použitelná jak pro žárovková, 
tak i zářivková a výbojková svítidla pro napětí nepřesahující 1 000V. Norma obsahuje všechna hlediska 
bezpečnosti a to jak elektrická, tepelná a mechanická, přičemž předmětem části 1 je řada požadavků a zkoušek, 
které se považují za všeobecně použitelné pro většinu druhů svítidel a na které se mohou odvolávat podrobné 
specifikace EN 60598-2 Zvláštní požadavky. Normu EN 60598-1 proto nelze považovat za specifikaci               
pro jakýkoliv typ svítidla a její ustanovení platí pro dané druhy svítidel pouze v rozsahu určeném v příslušném 
oddílu EN 60598-2. 

V každém oddílu EN 60598-2 Zvláštní požadavky jsou uvedeny požadavky na zvláštní druhy nebo 
skupiny svítidel na napájecí napětí nepřesahující 1 000V. Svítidlo musí splňovat některý oddíl EN 60598-2. Pokud 
pro některé svítidlo nebo skupinu svítidel neexistuje vhodný oddíl EN 60598-2 je možno použít nejbližší potřebný 
oddíl EN 60598-2 jako vodítko pro požadavky a zkoušky.Pokud je konstrukce svítidla taková, že je nutno použít 
dva nebo více oddílů EN 60598-2, svítidlo musí splňovat oba nebo všechny příslušné oddíly. V mnoha případech, 
jak je zřejmé z vystavených prohlášení o shodě, nejsou uplatňovány výše uvedené všeobecné požadavky           
na použití norem pro svítidla. Není zcela neobvyklé, pokud výrobek doprovází prohlášení o shodě pouze 
s uvedením normy EN 60598-1, nebo pokud se při bližším technickém ohledání svítidla zjistí, že svítidlo je jen 
zápustným svítidlem dle EN 60598-2-2, tak jak je uvedeno v prohlášení o shodě, ale i svítidlem s vestavěným 
transformátorem dle EN 60598-2-6, co již výrobce, případně dovozce spotřebiteli zatají. 
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Z hlediska požadavků norem však největší nedostatky svítidel jsou v tepelné bezpečnosti. Při tepelných 
zkouškách definovaných oddílem dvanáctým normy je často zjišťováno překračování maximálních teplot a to jak 
pro základní část, tak i pro materiály používané ve svítidlech. Minimalizace nákladů na výrobu svítidel mnohdy 
svádí výrobce ke zmenšování velikosti svítidel, tím menší spotřebě materiálu pro výrobu, což u halogenových 
svítidel určených pro venkovní použití vede k překračování maximálních normativních hodnot. V příznivějším 
případě dochází pouze k mírnému překročení těchto maximálních teplot, což má za následek výrazné snížení 
životností používaných materiálů a následně i k nebezpečím vyvolaným již nefunkční izolací. Naší zkušeností 
z průběhu zkoušek je i takový technický stav svítidla, kdy ještě před ustálením teplot došlo téměř k upálení 
připojení svorkovnice svítidla. 

V mnohých případech je zřejmé, že podnikatelské subjekty zcela nedoceňují svou právní odpovědnost 
za vyráběné případně dovážené výrobky. Nejen Protokol PECA, ale i § 13 a) zákona č. 22/1997 Sb. v platném 
znění (U stanovených výrobků, ke kterým se vztahuje mezinárodní smlouva (PECA) a pro které je stanoven 
postup posuzování shody bez účasti autorizované osoby, lze použít ustanovení §13 odst. 4,5,6,7,8,9 a 11, i když 
výrobek nemá původ v České republice nebo ve státech, s nimiž je sjednána příslušná mezinárodní smlouva-tj. 
nevztahuje se povinnost vydat prohlášení o shodě) sice odstraňují technické překážky obchodu, ale také přináší 
pokušení formou ne zcela odpovídajícího technického stavu svítidel.    

 
 
 
7.1.3.-Certifikace podpěrných částí svítidel,výpočet vrcholových tahů  
stožárů , zneužívání prohlášení o shodě. 
 
1. POVINNOSTI VÝROBCŮ A DISTRIBUTORŮ PŘI UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ NA TRH 
Osvětlovací stožár, jako konstrukce, spadá do regulované sféry stavebních výrobků. Dnem1.4.2004 vstoupila      
v platnost sektorová příručka protokolu PECA pro stavební výrobky a tímtéž současně vstoupilo v účinnost NV č. 
190/2002 Sb. Měsíc před vstupem ČR do EU se začaly uplatňovat postupy, které jsou v EU stanoveny pro oblast 
regulovaných stavebních výrobků směrnicí 89/106/EHS, která byla do právního systému ČR transformována 
prostřednictvím zákona 22/1997 Sb. (v aktuálním znění) a navazujícího NV č. 190/2002 Sb.Regulované stavební 
výrobky v úrovni EU (obr. 1)v NV č. 190/2002 Sb. není na rozdíl od národního systému (NV č. 163/2003 Sb.) 
žádný seznam výrobků, na které se tato nařízení vztahují. Situace pro výrobce (případně též i pro dovozce           
a distributory) je tak složitější, neboť vyžaduje sledování dalších informačních zdrojů.Jednotlivé skupiny výrobků 
spadají pod toto nařízení vlády v okamžiku, kdy jsou pro ně k dispozici účinné harmonizované technické 
specifikace. Takovými specifikacemi jsou především harmonizované evropské normy a evropská technická 
schválení (zpracovaná především na základě řídících pokynů ETAG). Situaci komplikuje skutečnost, že mnoho 
harmonizovaných evropských norem je nejprve zavedeno do soustavy norem ČSN pouhým oznámením ČSNI      
o přímém použití anglické verze normy schválené CEN. Tak mnoho těchto norem unikne pozornosti nejen 
technické veřejnosti ale hlavně distributorům. 
Obrázek 1. 
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Tento stav normalizace je charakteristický pro stožáry veřejného osvětlení. V současné době platí soubor norem 
ČSN EN 40, který, nebude celý harmonizován (harmonizované jsou části 5,6 a 7, ostatní jsou určené). Část 4      
a důležitá norma ze souboru část 2: Obecné požadavky a rozměry nebyly vydány. Stále je platná norma ČSN 34 
8340. 
Přechodné období (obr. 2) 

 
 
V technických specifikacích je vždy uvedeno přechodné období (obvykle 21 měsíců od data zpřístupnění 
příslušné technické specifikace) v jehož průběhu má výrobce provést přípravné práce na zavedení této technické 
specifikace, vykonání předepsaných úkonů, zajištění dokladů KOOPERATIVA v.o.d. Uhlířské Janovice Soubor: 
PRED_stožáry_SRVO strana2/11 Tisk dne: 16.02.05 notifikované osoby tak, aby nejpozději po skončení 
přechodného období mohl výrobky označovat CE (a to i výrobky uváděné na trh pouze v ČR). Po skončení 
přechodného období musí být případné národní postupy zcela nahrazeny postupem stanoveným 
v harmonizované technické specifikaci. Pro stožáry veřejného osvětlení skončilo přechodné období 31.1.2005      
a jak bylo již zmíněno, celý soubor norem ČSN EN 40 nebyl dosud harmonizován a není kompletně vydán. 
Postupy pro posuzování shody stavebních výrobků (obr.3) 
Postupy posouzení shody stavebních výrobků jsou souhrnně uvedeny v NV 190/2002 Sb (§5) a odpovídají 
postupům stanoveným směrnicí 89/106/EHS. Pro zjednodušení a jejich praktické označení se hovoří                    
o systémech posuzování shody 1, 1+, 2, 2+, 3 a 4, jak je uvedeno v obr.3.Jednotlivé posouzení shody se odlišují 
zejména nutností účasti notifikované osoby na ověřování výrobku nebo systému řízení výroby, a to jak               
při prvotním posuzování tak i při případných následných dohledech. Prokazování shody osvětlovacích stožárů 
musí být založeno na systému posuzování shody 1., tj. druhý nejvyšší stupeň. 
Obrázek 3. 
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Označení osvětlovacích stožárů značkou CE 
Osvětlovací stožár, na který se vztahují harmonizované technické specifikace a tím i nařízení vlády 190/2002 Sb. 
může být po skončení přechodného období uváděn na trh pouze s označením CE. Toto označení připojuje        
na výrobek, jeho obal nebo průvodní dokumentaci jeho výrobce po splnění všech požadavků stanovených                 
v harmonizované technické specifikaci. Označení je doprovázeno dalšími informacemi, které uživatele výrobku 
informují o případné účasti notifikované osoby na posuzování výrobku a o hodnotách některých vlastností. Tyto 
hodnoty jsou vyjádřeny buď plněním předepsané mezní hodnoty, uvedením třídy nebo jiné technické kategorie, 
popřípadě uvedením dosažené hodnoty (deklarovaná hodnota parametru). 
 
Pro osvětlovací stožáry musí být označení shody CE doplněno následujícími údaji: 
· identifikační číslo certifikačního orgánu 
· název nebo identifikační značka výrobce 
· registrovaná adresa výrobce 
· poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení připojeno 
· číslo ES certifikátu shody 
· odkaz na normu ČSN EN 40-5 
· popis výrobku a účel použití 
· ukazatel charakteristik výrobku: 
- odolnost vůči vodorovnému zatížení: 
- způsob ověření návrhu [výpočtem (C), zkouškou (T)], 
- referenční rychlost větru [m/s] 
- náporová plocha větru [m2] 
- tíha na vrcholu stožáru [kg] 
- třída průhybu [%] 
- kategorie terénu, pokud je jiná než II 
- funkční vlastnosti při nárazu vozidla : třída funkčních vlastností (podle EN 12767) 
Splněním ukazatelů charakteristik osvětlovacího stožáru poukazuje na náročnost požadavků na konstrukci, návrh 
výrobku a na celý proces uvádění výrobku na trh. Případy kdy uživatel nebo distributor kombinuje stožáry            
a výložníky od různých výrobců (např. z cenových důvodů), jsou z pohledu výše uvedených předpisů                    
a požadavků nepřípustné. Pokud se tak stane, vystavuje se tak uživatel problémům při kolaudaci stavby. 
 
2. KLASIFIKACE NOREM 
Soubor norem EN 40 Osvětlovací stožáry spadá v rámci Evropské komise pro normalizaci (CEN) do působnosti 
technické komise CEN/TC 50 „Osvětlovací stožáry a vodicí nátrubky“. 
Soubor norem 
ČSN EN 40-1 Osvětlovací stožáry - Část 1: Termíny a definice 
ČSN EN 40-2 Osvětlovací stožáry - Část 2: Obecné požadavky a rozměry 
ČSN EN 40-3-1 Osvětlovací stožáry - Část 3-1: Návrh a ověření – Charakteristická zatížení 
ČSN EN 40-3-2 Osvětlovací stožáry - Část 3-2: Návrh a ověření – Ověření zkouškami 
ČSN EN 40-3-3 Osvětlovací stožáry - Část 3-3: Návrh a ověření – Ověření výpočtem 
ČSN EN 40-4 Osvětlovací stožáry - Část 4: Požadavky na železobetonové a předepjaté osvětlovací stožáry 
ČSN EN 40-5 Osvětlovací stožáry Část 5: Požadavky na ocelové osvětlovací stožáry 
ČSN EN 40-6 Osvětlovací stožáry Část 6: Požadavky na osvětlovací stožáry z hliníkových slitin 
ČSN EN 40-7 Osvětlovací stožáry Část 7: Požadavky na osvětlovací stožáry z vláknových polymerních 
kompozitů 
Související normy 
ČSN 34 83 40 Osvětlovací stožáry (určená) 
ČSN 73 1430 Navrhování ocelových konstrukcí stožárů (určená) 
ČSN P ENV 1993-3-1 Navrhování ocelových konstrukcí Část 3-1: Věže, stožáry a komíny –  Věže a stožáry 
ČSN P ENV 1993-3-2 Navrhování ocelových konstrukcí Část 3-2: Věže, stožáry a komíny –Komíny 
 
3. POŽADAVKY NA OSVĚTLOVACÍ STOŽÁRY 
Norma ČSN EN 40-5 stanovuje požadavky na ocelové osvětlovací stožáry a zároveň zahrnuje požadavky          
na materiál a kontrolu shody. Platí pro dříkové stožáry nepřesahující výšku 20 m včetně dříkového svítidla           
a pro stožáry s výložníkem nepřesahující výšku 18 m přípojného bodu svítidla. Dále stanovuje funkční vlastnosti 
vzhledem k základním požadavkům na odolnost vůči vodorovnému zatížení (větrem) a funkční vlastnosti            
při nárazu vozidla (pasivní bezpečnost). 
Základní požadavky normy 
Použitá ocel musí vyhovět některé z následujících norem a musí být vhodná pro žárové zinkování (neuklidněné 
oceli se nesmějí používat). 
Ocelové plechy a desky EN 10025, EN 10149-1, EN 10149-2 
Za tepla tvarované ocelové trubky EN 10210 
Za studena tvarované ocelové trubky EN 10219 
Rozměry stožáru a jejich tolerance musí být stanoveny podle ČSN EN 40-2. Jak již bylo zmíněno, tato norma 
nebyla vydána ani během přechodného období a tímto nastává problém pro výrobce a dále i pro účastníky 
procesu (autorizovanou osobu, distributory a uživatele). Minimální hodnoty mechanických vlastností ocelí, 
použitých na kotevní šrouby, musí splňovat požadavky EN 10025 třída S 235 JR. 
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Stožár musí být navržen tak, aby bezpečně přestál stálá zatížení a zatížení větrem stanovená podle ČSN EN 40-
3-1. Návrh konstrukce musí být ověřen buď výpočtem podle ČSN EN 40-3-3, nebo zkouškou podle ČSN EN 40-3-
2. Obloukové svařování feritických ocelí musí být v souladu s ČSN EN 1011-1 a ČSN EN 1011-2, postupy 
svařování musí být v souladu s ČSN EN 288-1 a ČSN EN 288-2. Pro hlavní konstrukční spoje musí být postupy 
svařování stanoveny písemně, musí být schváleny podle ČSN EN 288-8 a ověřeny zkouškami podle požadavků 
ČSN EN 288-3. Ověření musí být provedeno svařovacím technologem, svářeči musí být zkoušeni z každého 
schváleného postupu svařování a celý tento náročný proces svařování podléhá 7-leté revizi a archivaci.             
Pro každý typ uspořádání spodní části dříku stožáru (tvar, rozměr, tloušťka stěny a materiál průřezu) musí být 
provedena rázová zkouška a stožár musí vyhovět stupni odolnosti kategorie IK08 podle EN 50102 (v místě rázu 
nesmí být prohlubeň větší jak 3 mm). Žádné přístupové místo pro instalaci a uchycení elektrických zařízení nesmí 
mít ostré hrany ani výstupky.  
Členění povrchu z hlediska protikorozní ochrany je následující: 
Oblast A – Vnější povrch stožáru až k místu nejméně 0,2 m nad úrovní terénu (u patkových stožárů celý povrch) 
Oblast B – Vnější povrch části uložené pod úrovní terénu včetně části nad povrchem terénu v délce nejméně 0,25 
m. 
Oblast C – Vnitřní povrch stožáru 
Norma připouští různé varianty protikorozní ochrany povrchu: žárové zinkování ponorem dle EN ISO 1461, 
žárové stříkání zinkem nebo hliníkem (metatlizace) o minimální tloušťce 80 mm dle ISO 2063 (při otryskání         
na stupeň Sa 21/2 podle ISO 8501-1), případně konzervaci a fosfátování podle ISO 9717 (hmotnost fosfátového 
povrchu má byt 4 g/m2), nebo asfaltové nátěry oblasti B. Na všech stožárech a výložnících musí být výrazně       
a trvanlivě označeno: 
a) jméno nebo značka výrobce 
b) rok výroby 
c) odkaz na tuto normu 
d) jednoznačný identifikační kód 
Kontrola shody vychází z plnění požadavků jednotlivých kapitol této normy a je doplněna o řízení výroby. 
Osvětlovací stožáry a výložníky musí být vyrobeny ve výrobě, kde je zaveden stálý systém řízení výroby, 
zahrnující následné operace: 
- technická specifikace a ověření vstupních materiálů a složek 
- stanovení řídících a kontrolních postupů pro navrhování nových nebo modifikovaných výrobků včetně 
kontrolního a kalibračního vybavení. 
- kontroly a zkoušky, které mají být provedeny v průběhu výroby podle stanovené četnosti 
- zjišťování a zaznamenávání jakéhokoliv případu neshody 
- postupy pro nápravu jakéhokoliv případu neshody 
Přejímací podmínky vychází z kontroly a výběru zkušebního vzorku, který je nahodile vybrán ze souboru stožárů 
nebo výložníků téže nominální výšky/vyložení, typu a návrhové únosnosti podle zásady 1 vzorek z 1až3 ks , 3 
vzorky z 4až500 ks a 5 vzorků z 501až1200 ks souboru. Pokud je to požadováno, musí funkční vlastnosti 
osvětlovacího stožáru s ohledem na pasivní bezpečnost při nárazu vozidla vyhovět klasifikaci uvedené v EN 
12767. Pokud není pasivní bezpečnost vyžadována musí být pro stožár uvažována třída 0 podle EN 12767. 
Tímto požadavkem je dáno jednoznačné napojení na projekty veřejného osvětlení a komunikací a požadavky 
bezpečnosti stanovené v těchto projektech. 
 
4. CHARAKTERISTICKÁ ZATÍŽENÍ OSVĚTLOVACÍCH STOŽÁRŮ 
Norma ČSN EN 40-3-1 stanovuje zatížení pro návrh osvětlovacího stožáru. Platí pro dříkové stožáry 
nepřesahující výšku 20 m včetně dříkového svítidla a pro stožáry s výložníkem  nepřesahující výšku 18 m 
přípojného bodu svítidla. Navrhování speciálních konstrukcí umožňujících připojení navěstí, drátů vedení apod. 
není v této normě obsaženo. Do této normy jsou začleněna formou datových nebo nedatových odkazů 
ustanovení z jiných publikací. Výchozí a základní publikace je ENV 1991-2-4 Eurokód 1: Zásady navrhování         
a zatížení konstrukcí – Část 2-4: Zatížení větrem. 
Základní požadavky této normy jsou nezbytné pro návrh konstrukce a úzce souvisí s použitím stožáru                  
a pro přesné definování jeho vlastností. Stále existuje tlak na cenu výrobku a ta závisí na optimalizaci návrhu, 
který vychází ze zadání. Pokud projektant zná tato zadání, jako např. větrová oblast, kategorizace terénu 
(zastavěnost), topografie terénu (členitost) je schopen konstrukci navrhnout přesně a levněji. V opačném případě 
jsou konstrukce navrhovány pro širší pásmo použití, s pevnostní a materiálovou rezervou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jak projektovat veřejné osvětlení z pohledu společnosti SRVO 

Vydala:Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení pro potřeby projektantů v roce 2005 

107

Základní požadavky normy 
Zatížení osvětlovacího stožáru je dáno silami od tlaku větru a stálého zatížení, dále pak momenty ohybovými       
a kroutícími od tlaku větru a stálého zatížení. Základem stanovení zatížení je výpočet jednotlivých sil od tlaku 
větru na jednotlivé části stožáru nebo úseky dříku. Vodorovná síla (v N) na libovolnou část svislého dříku se 
vypočte z následujícího vztahu: 
 

 
 

 

 
 
 



Jak projektovat veřejné osvětlení z pohledu společnosti SRVO 

Vydala:Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení pro potřeby projektantů v roce 2005 

108

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jak projektovat veřejné osvětlení z pohledu společnosti SRVO 

Vydala:Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení pro potřeby projektantů v roce 2005 

109

 

 
 



Jak projektovat veřejné osvětlení z pohledu společnosti SRVO 

Vydala:Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení pro potřeby projektantů v roce 2005 

110

 
5. NÁVRH A OVĚŘENÍ – OVĚŘENÍ VÝPOČTEM 
V normě ČSN EN 40-5 požadavky na osvětlovací stožáry je stanoveno, že návrh konstrukce stožáru musí být 
ověřen buď výpočtem (ČSN EN 40-3-3) a nebo zkouškou (ČSN EN 40-3-2), tj. obě části normy mají stejný 
význam. V praxi se postupuje podle výpočtové části a zkouška slouží jako doplnění a ověření výpočtů. Další 
informace se týkají výpočtu. 
Norma ČSN EN 40-3-3 stanovuje požadavky pro ověření návrhu osvětlovacího stožáru výpočtem. Platí             
pro dříkové stožáry nepřesahující výšku 20 m včetně dříkového svítidla a pro stožáry s výložníkem nepřesahující 
výšku 18 m přípojného bodu svítidla. Výpočty používané jsou založeny na zásadách mezních stavů, kde je účinek 
zatížení násobený součinitelem srovnávání s příslušnou odolností konstrukce. Uvažují se dva mezní stavy: 
a) mezní stav únosnosti, který odpovídá únosnosti osvětlovacího stožáru 
b) mezní stav použitelnosti, který se vztahuje na průhyby osvětlovacího stožáru v provozním stavu. 
Výchozí a základní publikace je ENV 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – 
Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. 
Základní požadavky normy 
Odpovídající pevnost osvětlovacího stožáru musí být prokázána v následujících průřezech: 
a) průřez ve kterém je stožár ukotven (úroveň okolního terénu) 
b) spodní hrana dveřního otvoru, pokud má stožár dva nebo více otvorů, musí se pevnost ověřit u každého z nich 
c) u kónických stožárů horní hrana dveřního otvoru 
d) průřez, ve kterém začíná výložník (spojení) 
e) u stupňovitého stožáru v místech, ve kterých se mění průřez 
f) v jakémkoli kritickém místě, např. při změně tloušťky materiálu 
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Charakteristická mez kluzu oceli fy (v N/mm2) se musí stanovit podle ENV 1993-1-1 nebo ENV 1999-1-1. Zvýšení 
meze kluzu způsobeno libovolným postupem (např. tažením za studena) nesmí být využito pro prvky, které 
mohou být vystaveny zpracování (např. tepelné zpracování nebo svařování) způsobující změknutí. 
Pro všechny kritické průřezy se vypočtou ohybové momenty a zkombinují se tak, že se dostane jeden ohybový 
moment Mp (v Nm), který vyjadřuje nejnepříznivější účinek, v uvažovaném průřezu stožáru. Tento moment        
se vypočítá ze vztahu: 

 
U stožárů s nesouměrným uspořádáním výložníků a svítidel se musí vypočítat kroutící momenty. Pro uzavřené 
kruhové průřezy a uzavřené osmiúhelníkové průřezy se musí únosnost průřezu vypočítat z následujícího vztahu: 
a) únosnost v ohybu (v Nm) 

 
b) únosnost v kroucení (v Nm) 

 
Přípustné úpravy ověřeného stožáru. Návrhové výpočty daného stožáru s určitým uspořádáním a vyložením 
výložníků, svítidel a zatížením větrem lze také považovat za přijatelné pro stejný stožár se stejným uspořádáním 
a typem výložníku, ale s menším vyložením a/nebo menší účinnou plochou svítidla a/nebo menší účinnou tíhou 
svítidel a/nebo redukovaným zatížením  větrem. 
Požadavky z hlediska únavy nejsou v této normě zahrnuty. Pokud jsou požadovány uvažují se pro účinky únavy 
pro kovové stožáry vyšší než 9 m. V tomto případě je rozhodnutí ponecháno na zákazníkovi. Kontrola na únavu 
každého svařovaného průřezu a každého přiléhajícího, včetně konců výztuh dveřních otvorů, se má provést 
pomocí rozkmitu napětí sr daného vztahem: 

 
Rozkmit napětí sr má být menší než hodnota stanovená pro příslušný konstrukční detail a pro počet cyklů N daný 
vztahem:N = 106NfL. 
Nf je vlastní frekvence kmitání stožáru (Hz) a L je návrhová životnost (roky), která se pro  případ konstrukce 
stožáru bere 25 let. Zatřídění svařovaných detailů je velmi závislé na svařovacích postupech a provedení a tímto 
navazuje na požadavky, které jsou specifikovány v ČSN EN 40-5 (požadavky na svařování a stálý systém řízení 
výroby). 
Parametr jmenovitý vrcholový tah nebo skutečný vrcholový tah není v normě uváděn, neboť se jedná o pomocný 
výpočtový údaj a jeho zjištění není stanoveno. V původní ČSN 34 8340 je: Jmenovitý vrcholový tah definován 
jako největší dovolená vodorovná síla, kterou lze zatížit dřík v místě jeho horního konce jako jediným zatížením 
(je uváděn v technické dokumentaci) a Skutečný vrcholový tah jako srovnávací vodorovná síla, v místě horního 
konce dříku, vyjadřující vliv všech skutečných zatížení dříku (např. od výložníku, působení větru, závěsu 
apod.). Zjišťuje se výpočtem. 
Moderní výpočtové metody umožní skutečný vrcholový tah definovat dvěma způsoby: 
a) jako srovnávací vodorovná síla, která způsobí v příslušných průřezech stejné napětí, jako je napětí               
od skutečných zatížení, nebo 
b) jako srovnávací vodorovná síla, která způsobí stejnou deformaci, jako je deformace od skutečných zatížení. 
V normě ČSN EN 40-3-2 ověření zkouškami se jako zkušební zatížení používají charakteristické hodnoty stálého 
zatížení a zatížení větrem stanovené podle ČSN EN 40-3-1 (čl. 3 a 4). Není stanoveno jak tato zatížení nahradit 
obdobnou srovnávací sílou. Tyto normy nebudou harmonizovány a zde se nachází prostor pro stanovení 
metodiky zkoušení osvětlovacích stožárů příslušnou zkušebnou (notifikovanou osobou). Jako příklad je              
na obrázku 7 znázorněn průběh napětí (neboli pevnostní využití průřezu) stupňovitého stožáru od jmenovité síly 
na horním konci ve srovnání s napětím „ideálního“ kuželu, který má stejné rozměry průřezů v místě vetknutí         
a horního konce. Jedná se o stožár 12 m, F=700 N, TR 159,133,114,89 a výložníková TR 60 mm o hmotnosti 126 
kg, který vychází hmotnostně +5,4% proti hmotnosti kuželu. 
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Obrázek 7 

 
6. ZÁVĚR 
Navrhování osvětlovacích stožárů jako konstrukce není jednoduché s pohledu požadavků na zadání. Zákazníci, 
uživatelé, ale i distributoři neznají výše uvedenou problematiku. Tuto funkci za ně plní projektanti a jejich znalosti 
z oboru jsou pilířem bezpečnosti používání těchto výrobků. Příkladem jsou následující obrázky. 
Obrázek 8 

 
 
Vlastnosti při nárazu vozidla (obr. 9) 
 
Pří nárazu vozidla dochází k přetváření jeho kinetické energie v deformační energii na stožáru a na vozidle.          
Z deformací na výrobku je zřejmé, kde se působení energie nejvíce projeví. Jedná se o přechody konstrukce 
(redukce) a pevnostně odlehčená místa. Materiál trubek používaný na stožáry (jakosti 11 373 a 11 353) má 
tažnost 30 až 35 %, a tím nedochází k ulomení stožáru a k nekontrolovatelnému pádu na vozidlo, ale různým 
plastickým deformacím. Nelze však udělat jednoznačný závěr, neboť rychlost nárazu vozidla je velmi významná. 
Například při větších rychlostech dochází k porušení spoje stožáru a výložníku (k jeho vytržení ze stožáru) vlivem 
setrvačných sil a dále k pádu výložníku. V těchto případech je rozhodující, zda výložník nespadne na vozidlo. Aby 
bylo možno hodnotit konstrukci stožárů s pohledu těchto vlastností a srovnávat vzájemně jejich parametry je         
v souboru norem zařazen požadavek hodnocení pasivní bezpečnosti podle EN 12767. Zkouška je technicky        
a finančně náročná a hodnocená konstrukce je přesně specifikovaná. Lze předpokládat, že stožár                        
s jednoramenným výložníkem se bude chovat úplně jinak, než s dvouramenným výložníkem. Z obrázku je patrné, 
jak řez v oblasti dvířek vytvořil plastický kloub a zde dochází k zásadnímu přetvoření materiálu. Obdobný případ 
by mohl nastat v případě dříve zmíněné nevhodné instalace stožáru (obr. 8). Při dynamických účincích větru 
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(kmitání stožáru) dojde snadno k překročení pevnosti v místě vetknutí, stěny trubky se zbortí, průřez skokem 
ztratí únosnost a dojde k pádu stožáru. 
Obrázek 9 

 
Příklad přímo katastrofální instalace stožáru (obr. 8). Stožár je o 300 mm vysunut ze základu a tím se protilehlé 
otvory pro kabel posunuly do úrovně vetknutí. V místě vetknutí dochází k největšímu mechanickému a koroznímu 
namáhání, v tomto případě i zatékání vody do základu. Každý otvor znamená vrub a má za následek snížení 
únosnosti s pohledu dynamického namáhání. Změnou výšky dojde ke zvětšení namáhání, zásadně se mění 
kritické místo vetknutí, které se chová jako kloub (snižuje se tuhost) a tím dochází ke snížení vlastní frekvence 
kmitání T celé soustavy a mění se součinitel b dynamického chování. Tato instalace zásadně změní pevnostní 
parametry samotné konstrukce a neodpovídá podmínkám jejího návrhu. Závěrem lze říci, že stavební dozor 
investora neplnil řádně svoji funkci. 
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svítidla výbojková pro veřejné osvětlení
svítidla výbojková průmyslová

zářivková svítidla průmyslová a interiérová
EKOLUM – systém pro úsporné osvětlení

výroba žárově zinkovaných stožárů veřejného 
osvětlení; signalizační semaforové stožáry; silniční a 
třmenové výložníky; hromosvodové, rozhlasové a 
vlajkové stožáry 

komponenty pro údržbu veřejného osvětlení  
světelné zdroje – zářivky, výbojky  
předřadné přístroje – tlumivky, zapalovače 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sídlo, výroba, kanceláře, sklad: 
VM elektro s.r.o. Tel.: 577 102 293
Tečovice 43 Fax: 577 102 294
763 02 ZLÍN 4 GSM: 604 247 127
IČO: 42341086 E-mail: info@vmelektro.cz
DIČ: CZ42341086 http://www.vmelektro.cz
Kontaktní osoby: 
Pavel Minařík st.

Sídlo: Výroba, kanceláře, sklad:
VYSTO KOBYLÍ, s.r.o. VYSTO KOBYLÍ, s.r.o.
Pod Padělky 642 Novomlýnská 476
691 10 KOBYLÍ 691 67 ŠAKVICE
IČO: 25331931 Tel./fax: 519 430 500
DIČ: CZ25331931 Tel./fax: 519 430 654
 GSM: 602 767 901
Kontaktní osoby: E-mail: stozary@ vysto.cz
Karel Müller http://www.vysto.cz

Sídlo: Kanceláře, sklad:
LUXART, s.r.o. LUXART, s.r.o.
Měnín 263 Cezavy 627
664 57 MĚNÍN 664 56 BLUČINA
IČO: 25566989 Tel.: 547 235 066
DIČ: CZ25566989 Fax: 547 235 607
 GSM: 603 483 552
Kontaktní osoby: 603 147 461
Ing. Dušan Kubela E-mail: luxart@luxart.cz 
Zbyněk Kubela http://www.luxart.cz

Společnost LUXART, s.r.o. – výrobce světelných zdrojů 
a dovozce světelné techniky předních světových 
výrobců VENTURE LIGHTING a LEUCI – Vám nabízí 
materiál pro údržbu veřejného osvětlení. 

 
Světelné zdroje – vysokotlaké sodíkové, rtuťové a 

metalhalogenidové výbojky 
Předřadné přístroje – tlumivky a zapalovače 

 

NOVINKA 
TERMOPLASTICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

Jedná se o povrchovou úpravu kovových stožárů VO nanesením 
termoplastického práškového povlaku tl. 0,35-0,40mm, který se 
vlivem vysoké teploty spojí. Vzniklé  spojení má velmi vysokou 
adhezi, tj. dokonalé spojení s podkladem s proniknutím do 
struktury materiálu. 
Vporovnání s klasickou povrchovou úpravou stožárů nátěry nebo 
Komaxitem – práškovou barvou, nedochází k oprýskávání, 
degeneraci povrchu vlivem UV a povětrnostním vlivům, takže nátěr 
není třeba průběžně obnovovat. 
 
Výhody termoplastického ošetření stožárů VO:

nelze jej sloupnout • je odolný proti kyselinám i zásadám • je odolný proti 
povětrnostním vlivům a UV záření • je odolný proti prostupnosti tekutin a 
jejich vlínání • snižuje hodnotu tzv. Rosného bodu (významné pro vnitřní 
části stožárů) • má samočisticí schopnost v běžném provozu znečištění • je 
možno provádět v barevném provedení (dle vzorníku barev) • velmi dlouhá 
doba životnosti (střední doba životnosti je 25 let) tzn., že v kombinaci 
s úpravou stožáru pozinkováním tl. 0,07 - 0,087mm se životnost nosného 
prvku VO - stožáru posunuje na 40-50 let, což je prakticky za užitnou 
životností zařízení • zvyšuje se dielektrická pevnost neživých částí el. 
zařízení – stožáru     (38 KV/mm) a měrný odpor povrchu stožáru (1012

ohmu/cm) • povrchové poškození je opravitelné se zachováním původních 
vlastností • není třeba provádět průběžné nátěry a montovat plastové patice 

Typ VU

Typ VI

Typ VL

Typ VA 

Typ VCV 

Typ VZE, VZO, VZP 



ELEKTROSVIT Svatobořice, a. s. 
 

ELEKTRICKÁ SVÍTIDLA PRO VO 
 
 
 

Kdo by neznal ELEKTROSVIT Svatobořice, a. s. tradičního českého výrobce elektrických svítidel. Ať jsou to již svítidla pro veřejné osvětlení – 
svítidla uliční, parková, sadová a zahradní; nebo svítidla průmyslová, speciální (vagónová, nouzová, strojní atd.) a světlomety. 
Specialitou firmy jsou nevýbušná svítidla pro osvětlení prostředí s nebezpečím požáru a výbuchu plynů či par. Veškerý firemní výrobní 
sortiment je certifikován dle ČSN EN ISO 9001:2001 a ATEX Q 019, což je zárukou neustále rostoucí kvality výrobků. Současný stávající 
sortiment je doplňován svítidly novými. S cílem snížení materiálních, provozních a instalačních nákladů ve svítidlech VO zavádíme instalaci 
elektronického předřadníku ECOLUM EC-3. Elektronický předřadník ECOLUM EC3 je určen pro ovládání vysokotlaké sodíkové nebo rtuťové 
výbojky. Tato kompaktní elektronická napájecí jednotka nahrazuje indukční předřadník, zapalovač a kondenzátor. Je schopen uspořit až 40% 
elektrické energie a prodloužit životnost výbojky až o 25%. V následujícím stručném přehledu bychom Vás rádi informovali o svítidlech pro 
veřejné osvětlení. 

Typová  řadu ATTACHÉ - typy 484 .., 486 .. , nově také typy 444 34 70 a 446 34 70 
Svítidlo je určeno pro osvětlení cest, ulic, pěších zón, parků a jiných veřejných prostranství. Upevňuje se na výložník 
(484.., 444 34 70)  nebo dřík (486.., 446 34 70) sloupu ø 60 mm. Svítidlo sestavá z prepregového tělesa, ocelového 
lakovaného plechu s elektrovýzbrojí a připojovací svorkou (3 x 2,5 mm2), upevňovacího držáku a čirého PC krytu.  
Svítidlo může být vybaveno elektronickým předřadníkem ECOLUM EC-3 (444 34 70 a 446 34 70) nebo pojistkou. Na 
objednávku je možné dodat výložník pro montáž na stěnu  nebo výložník pro montáž na betonový sloup.  
Technické parametry: IP 65,  230 V/50 Hz, třída ochrany I, světelný zdroj – vysokotlaká sodíková výbojka 70 W (444 
34 70 a 446 34 70) nebo kompaktní zářivka 1 x 36 W nebo 2 x 36 W (484.. a 486 ..), hmotnost 5,5 kg, balení - karton 
650 x 200 x 220 mm/1 ks. 
Typová  řadu 444 20 .. , nově s typem  444 20 73 
Svítidlo je určeno pro osvětlení cest, ulic, pěších zón, parků a jiných veřejných prostranství. 

Upevňuje se na dřík nebo výložník sloupu  Ø 42 - 48 mm. Přednosti svítidla jsou mimo dobrý design i vysoké užitné 
vlastnosti dosahované použitím vysoce odolných materiálů - polyamid u tělesa, polykarbonát u krytu světelného zdroje 
a leštěný anodizovaný hliníkový reflektor. Svítidlo typu 444 20 73 je vybaveno elektronickým předřadníkem ECOLUM 
EC-3. Na objednávku je možno dodat držák pro upevnění na zeď nebo betonový sloup.  
Technické parametry svítidla: IP 54/23, E27, 230 V/50 Hz, třída ochrany I, světelný zdroj – vysokotlaká sodíková 
výbojka 70 W, vysokotlaká rtuťová výbojka 80 W nebo 125 W nebo zářivka 18 W, 32 W nebo 42 W,  hmotnost 4,5 kg, 
balení – karton 680 x 280 x 280 mm/ 1 ks. 

Novinkou ve výrobním programu je typová řada 444 42 .. (typy 444 42 70, 444 42 10, 444 42 15) 
Svítidla jsou určena pro osvětlení cest, ulic, pěších zón a jiných veřejných prostranství. Upevňují se na dřík nebo 
výložník sloupu  Ø 60 mm. Vynikají stabilní pevnou konstrukcí. Těleso a vrchní kryt ze slitiny AlSi jsou povrchově 
upraveny práškovou polyesterovou barvou. Ochranný kryt optické části je skleněný. Reflektor je z chemicky leštěného 
Al plechu. Předřadné přístroje jsou umístěny v tělese svítidla.  
Technické parametry svítidla: IP 65, E27 nebo E40, 230 V/50 Hz, třída ochrany I, světelný zdroj – vysokotlaká 
sodíková výbojka 70 W , 100 W nebo 150 W, hmotnost 6,0 – 7,0 kg, balení – karton 680 x 280 x 280 mm/ 1 ks. 
 
Typová  řadu 444 30 ..  
Svítidlo je určeno pro osvětlení cest, ulic, pěších zón, parků a jiných veřejných prostranství. 

Upevňuje se na dřík nebo výložník sloupu  ø 42 - 60 mm. Těleso svítidla je vylisováno z polyamidu. Kryt optické části je 
z polykarbonátu. Reflektor je z leštěného anodizovaného hliníku. Předřadné přístroje jsou umístěny v tělese svítidla. Typ 
P je vybaven pojistkou 2 A. Na objednávku je možné dodat výložník pro upevnění na zeď nebo betonový sloup.  
Technické parametry: IP 54/23, 230 V/50 Hz, E27 nebo E40, třída ochrany I, světelný zdroj – vysokotlaká sodíková 
výbojka 70 W nebo 100 W nebo vysokotlaká rtuˇová výbojka 80 W,  hmotnost 4,0 kg, balení – karton 560 x 340 x 300 
mm/1 ks 

Typová  řadu 446 40 ..  
Svítidlo je určeno pro osvětlení parků, sadů, náměstí, pěších zón a jiných veřejných prostranství. Jedná se o moderní 
svítidlo  vysoce odolné polykarbonátové konstrukce. Je vybaveno optickým systémem, který zajišťuje optimální využití 
světelného výkonu zdroje a minimalizuje světelné emise.  Těleso svítidla je z AlSi povrchově upraveno černou 
práškovou polyesterovou barvou. Ochranný kryt optické části je složen z difusního čirého polykarbonátu ø 500 mm. 
V horní části krytu je umístěn chemicky leštěný Al. reflektor. Předřadné přístroje jsou připevněny na tělese svítidla. 
Svítidlo se upevňuje na dřík sloupu ø 60 mm.  
Technické parametry:  IP 55, 230 V/50 Hz, E27 nebo E40, třída  ochrany I, světelný zdroj – vysokotlaká sodíková 
výbojka 70 W,  100 W nebo 150 W,  hmotnost 7,6 - 8,4  kg, balení – karton 640 x 640 x 550 
mm/1 ks 

Typová  řadu 446 50 ..  
Svítidlo je určeno pro osvětlení parků, sadů, náměstí, pěších zón a jiných veřejných prostranství. Svítidlo umožňuje 
optimální využití světelného výkonu zdroje a minimalizuje světelné emise.  Těleso a vrchní kryt ze slitiny AlSi jsou 
povrchově upraveny práškovou polyesterovou barvou. Ochranný kryt optické části je složen z difusního polykarbonátu. 
Předřadné přístroje jsou připevněny na tělese svítidla. Svítidlo se upevňuje na dřík sloupu ø 60 mm.  
Technické parametry:  
IP 54, 230 V/50 Hz, E27, třída  ochrany I, světelný zdroj – vysokotlaká sodíková výbojka 70 W  nebo žárovka 200 W,  
hmotnost 5,0  kg, balení – karton 600 x 600 x 450 mm/1 ks 

 
Typová  řadu 446 60 ..  
Svítidlo je určeno pro osvětlení parků, sadů, pěších zón a jiných veřejných prostranství. Upevňuje se na dřík sloupu ø 
60 mm. Těleso a vrchní kryt jsou z plastu. Optický kryt je z opálového nebo čirého PC. Elektrovýzbroj je umístěna na 
základní desce pod víkem.  
Technické parametry:  
IP 54, 230 V/50 Hz, E27, třída  ochrany I, světelný zdroj – vysokotlaká sodíková výbojka 70 W,  vysokotlaká rtuťová  
80 W nebo 125 W nebo žárovka 150 W,  hmotnost 4,0 – 5,5  kg, balení – karton 380 x 380 x 580 mm/1 ks 

Podrobnější technické informace o všech našich výrobcích, aktuální ceny, volně stáhnutelný výpočetní 
program a kontakty na nás najdete na našich webových stránkách: www.elektrosvit.cz. 
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KOOPERATIVA
 výrobně obchodní družstvo

  Uhlířské Janovice

Stožáry veřejného osvětlení

Dekorativní stožáry

Vlajkové stožáry

Železniční stožáry

Stožáry pro světelnou signalizaci

Trakční stožáry

Stožáry atypického provedení

Výložníky

Patice

Stožárová výzbroj

Svítidla

OCELOVÉ 

pro veřejné osvětlení

S T O Ž Á R YS T O Ž Á R Y

Tel: +420 327 551 416
Fax: +420 327 551 417

e-mail: stozary@kooperativa-vod.cz
www.kooperativa-vod.cz



 

 



 

 
 

 



 

 

 



 

     
 

   
 



 
 
 
 

PŘENESENÁ SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 
PSVO 

 
 
 
  Přenesení břemene komplexní péče o soustavu   
  veřejného osvětlení (VO) z obce na smluvního   
  partnera 
 
 
 
Pokud jste:      Pokud máte v úmyslu: 
• majitel soustavy veřejného osvětlení   • modernizovat soustavu veřejného osvětlení 
• financujete údržbu veřejného osvětlení     na současnou evropskou úroveň, tedy: 
         - zlepšit technický stav  
        - zvýšit provozní spolehlivost 
        - snížit počet nesvítících míst 
        - zabezpečit noremní požadavky 
       • zbavit se břemene péče o městský majetek 
       • zlepšit celkový dojem města bez vynaložení 
          vlastních investic 
 
 
 
 
 
 
Přenesená správa veřejného osvětlení je tím správným produktem k dosažení uvedených cílů nezávisle 
na tom, zda-li máte potřebné finanční prostředky či nikoliv.  
 
  
 
  Co je Přenesená správa veřejného osvětlení? 

 
Správa, provoz a údržba: 

veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení, 
veřejných a věžních hodin, 

 městského mobiliáře. 
Vedlejší využití spravovaných zařízení (reklamy apod.). 

Projektová a inženýrská činnost. 
 Financování investic. 

Realizace investic. 
 

TO VŠE A JEŠTĚ MNOHEM VÍC  
ZÍSKÁTE S JEDNÍM 

SMLUVNÍM PARTNEREM !
 



 

 
 
     Proces partnerství při projektu Přenesené správy 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plánovaní a realizace investic 
• Diagnostika současného stavu souboru 

veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení 
atd. 

• Definování míry osvětlení podle funkce ve 
městě, zohledňující předpokládaný rozvoj 
města. 

• Určení strategie pro vybrané městské 
sektory. 

• Zpracování rozpočtu a plánu prací. 
• Realizace a kontrola prací. 
 
 
Financování prací 
• Vklad finančních prostředků do renovace 

systému VO. 
• Vklad finančních prostředků do nové 

výstavby VO. 
• Účelné hospodaření s platbami za službu 

ve prospěch rozvoje a zlepšování služby. 
• Účelné hospodaření s ostatními výnosy 

(např. z reklamy) ve prospěch rozvoje a 
zlepšování služby. 

 
 
 
Výkon přenesené správy 
• Kvalitní a rovnoměrné osvětlení v souladu s 

evropskými normami všech veřejných 
prostranství a slavnostně nasvícených 
objektů. 

 
 

 
 
• Minimální poruchovost veřejného osvětlení 

- přizpůsobení přesně určené míře 
poruchovosti. 

• Trvalá bezpečnost elektrického zařízení 
systému veřejného osvětlení. 

• Vysoká světelná účinnost instalovaných 
svítidel. 

• Provádění správy a řízení údržby. 
• Evidence, aktualizace a archivace plánů, 

dat a dokladů. 
 
 
  
Vztahy se třetími osobami 
jako správce a provozovatel, a to zejména v 
oblastech: 
• Vyřizování reklamací uživatelů. 
• Sjednávání smluv s dodavateli elektrické 

energie na principu nejvhodnější sazby z  
hlediska času a výše odběru. 

• Sjednávání smluv s dodavateli prací do 
systému veřejné osvětlení. 

• Kontrola kvality. 
• Účast na koordinaci prací na veřejných 

cestách. 
• Řešení nejrůznějších problémů spojených 

se správou svěřeného majetku, zejména 
při řešení škod způsobených dopravními 
nehodami, vandalismem a krádežemi. 

• A další. 
 
 

Mohutné investiční akce – renovace 

Doplnění soustavy VO a nová 
výstavba

Revize el. zařízení dle ČSN

Standardní 
provoz VO Výměna sv. zdrojů



 

 
Náklady a řízení spotřeby elektrické 
energie 
• Neustálé sledování změn příkonů, jeho 

jednotkové snižování. 
• Přesné řízení doby svícení, omezení 

denního údržbového svícení. 
• Zvýhodňování úsporných řešení při obnově 

sítě a nové výstavbě, rychlá realizace 
výrazných úsporných řešení. 

 
 
Nadstandardní služby 
• Slavnostní osvětlení – návrhy, projekce, 

realizace, údržba. 

• Vánoční a příležitostní osvětlení – zvýšení 
atraktivity lokalit při svátcích a 
významných událostech. 

• Jednorázové kulturní a sportovní akce – 
zvýraznění události vhodně voleným 
osvětlením. 

• Historická osvětlovací tělesa a stožáry. 
• Atypická řešení osvětlovací soustavy.  
• Osvětlení sportovišť – zvýšení prestiže 

sportovních klubů a zvýšení bezpečnosti. 
• Výstavba nového veřejného osvětlení - 

návrhy, projekty realizace údržba.  
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  Záruka pro budoucnost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaše jistota 
• Skupina společností ELTODO provozuje tento 

produkt v hl. m. Praze a dalších 144 obcích 
České republiky. Na Slovensku v Košicích. S 
mnoha dalšími zájemci probíhají v současnosti  
jednání. 

• Soustava veřejného osvětlení zůstává po celou 
dobu platnosti smlouvy majetkem obce. 

• Na obci leží pouze kontrolní mechanismy. 
• Po ukončení smlouvy se obci vrátí 

zmodernizovaná a plně funkční soustava 
veřejného osvětlení. 

 



 
   
  Reference v PSVO: 
 
 
 

 
 

Bukovany; Bzenec; České Budějovice; Černá u Bohdanče; Černilov; Černošice; 
Čtyřkoly – Javorník; Davle – Sloup; Doksy - Břehyně, Kruh, Obora, Staré Splavy, Zbyny, Žďár; 
Drahelčice; Hodonín; Chlístov; Chlumec nad Cidlinou - Kladruby, Lučice, Nové město, Pamětník; 
Chožov - Mnichovský Týnec, Třtěno; Jaroměř – Jezbiny, Josefov, Semonice; Jevany; Košice; 
Kunice - Dolní Lomnice, Všešimy; Líšnice; Lovčice; Lštění – Zlenice;  Mnichovice – Božkov, 

Myšlín; Mníšek pod Brdy - Stříbrná Lhota, Rymáně, Záhořany; Moutnice; Mšeno – Brusné I., Hradsko, 
Olešno, Ráj, Sedlec, Skramouš, Vojtěchov;  Nechanice; Nová Pec - Bělá, Jelení Vrchy, Nové Chalupy I.,II., 
Pěkná; Olbramovice – Kochnov, Křešice, Městečko, Mokřiny, Podolí, Radotín, Semtín, Semtínek, Tomice 
I.,II.,III., Zahradnice; Ostrožská Nová Ves; Petříkov – Radimovice; Polička – Lezník, Modřec, Střítež; 

Pomezí; Praha; Řehenice – Babice, Barochov, Čakovice, Dařbož, Křiváček; Slavětín; Štětí; 
Třebotov – Kala, Solopysky; Uherský Ostroh; Unhošť – Amerika, Dědkův Mlýn, Nouzov; Uničov 

– Benkov, Brníčko, Dětřichov, Dolní a Horní Sukolom, Nová Dědina, Renoty, Střelice; Úvaly; Vamberk – 
Merklovice, Peklo pod Zdobnicí, Podřezov, Zádolí; Velvary - Ješín, Nové Uhy, Radovič, Velká Bučina; 

Vestec; Vojkovice; Votice – Amerika, Beztahov, Bučovice, Budenín, Černý les, Hostišov, Hory, Kaliště, 
Košovice, Lysá, Martinice, Mladoušov, Mysletice, Nazdice, Nezdice, Ohrada, Otradovice, Světlá, Srbice, Střelítov, 
Větrov, Žandavka; Vracov; Vyšší Brod; Zbuzany; Zdiby – Brnky; Židlochovice. 
 

 

ELTODO – CITELUM, s.r.o. 
Novodvorská 1010/14 
142 01 Praha 4 
t:+420 261 341 150 
f:+420 261 344 205 
e:citelum@eltodo.cz  
www.eltodo.cz 



  

           Naše adresa:  ELTODO Power, s.r.o.  

                                                         Hvožďanská 2 

    148 01   Praha 4 

                          Tel:                        261 346 011, 261 346 002 

                          Fax:  261 346 000 

            E-mail:                  power@eltodo.cz 

            http:                      //www.eltodo.cz/ 

 

          NNAAŠŠEE  VVÝÝRROOBBKKYY  PPRROO  

                VVEEŘŘEEJJNNÉÉ  OOSSVVĚĚTTLLEENNÍÍ  
        

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historická lucerna          Historická lampa                  Historické svítidlo 

HLP 052 SP           HLP 98 PET-G                  HS 2370 

 

 

  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Historické svítidlo          Patice historického svítidla                  Plynová historická lucerna 

HS 2380           HS 2380         HL 03 GAS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Univerzální svítidlo US 95             Historická lucerna HL 052     Universální svítidlo US 98 

 Vyšehrad 



  

 

 

 Svítidlo VO – Safír 12, Safír 2              Svítidlo VO –  Z1 Sidonia                          Svítidlo VO – MC 12, MC 2 

 

 Svítidlo VO – Mars              Svítidlo VO – PSE 03 Lada                         Svítidlo VO – PSE O4 Vesna 

 

 Přechodové svítidlo OP 03                     Svítidlo VO – PSE 01 Lucie              Ohraněný stožár jehlanovitý 

                       - provedení OSV, OSP 

              

 

 

       Dopravní značka IP6 s přisvětlením           Zapínací bod veřejného osvětlení       Přisvětlení přechodu pro chodce 

       přechodu pro chodce            - svítidlo MC 2 Zebra       



ART METAL CZ s.r.o. Obchodnì -  technická   firma,
Zlatá 10-12, 46602 Jablonec nad Nisou, Èeská republika

telefon:00420 483 722328, 00420 483 714200-1, fax: 00420 483 722332 ,mobil: 00420 602 283768
e-mail: obchod@artmetal-cz.com 

ART METAL CZ s.r.o. 
je èeská firma,

 která se zabývá obchodní
 ,servisní 

 a poradenskou èinností 
pro výrobní závod 
Art Metal S.p.j.

 Technické oddìlení
 provádí tvorbu 

nových øad veøejného 
osvìtlení,

 pøedprojektové  výpoèty 
veøejného osvìtlení ,

architektonické 
studie ,marketingové

 studie. 




