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Anotace 

Tato diplomová práce se věnuje problematice optimalizaci veřejného osvětlení 

v obcích. Teoretická část popisuje světelné zdroje, svítidla,  řídicí systémy pro VO, 

parametry VO a také příslušné technické normy, které se vztahují k veřejnému osvětlení. 

V praktické častí jsou pro zvolenou obec navržený dvě varianty optimalizace osvětlení, 

první variantou je návrh výměny svítidel kus za kus, druhou variantou je návrh nové 

osvětlovací soustavy. Poté pro obě varianty je proveden výpočet energetické náročnosti 

soustav a nákladu na osvětlení.  
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Abstrakt 

Master's thesis deals with the issue of optimization of public lighting (PL) in 

municipalities. The theoretical part describes light sources, luminaires, control systems 

for PL, PL parameters as well as relevant technical standards related to public lighting. 

In the practical part two variants of lighting optimization designed for the selected 

location are being proposed. The first variant is a proposal of luminaires's replacement 

piece by piece, the second variant is a proposal of a new lighting system. In the end system 

energy intensity and lighting costs for both variants are calculated. 
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Úvod 

Veřejné osvětlení, dále jen VO, je nezbytnou součásti veřejné infrastruktury všech měst 

a obcí. Se zvyšující se technickou kvalitou komponent pro veřejné osvětlení, hlavně pak 

svítidel, dochází po technické stránce ke zlepšování úrovně veřejného osvětlení. I když je to 

primárním cílem, nejde jen o to, aby osvětlení splňovalo určité standardy podle norem, ale 

musí do města/obce zapadat i vzhledově, aby utvářelo určitou architekturu. Kvalita návrhu 

VO ovlivňuje jeho energetickou náročnost, bezpečnost dopravy, osob i majetku. Je také 

důležitou součástí městského mobiliáře a ovlivňuje vzhled veřejných prostranství v denní i 

noční době. Proto by mělo být cílem každého města/obce zvýšit kvalitu veřejného osvětlení. 

V rámci optimalizace soustav veřejného osvětlení je třeba provést zatřídění 

osvětlovaných komunikací, vytvořit pasport veřejného osvětlení a zhodnotit současný stav 

veřejného osvětlení. Poté se udělá návrh nového osvětlení pomocí světelně technických 

výpočtu tak, aby byly splněny technické normy. Zhodnotí se případná výměna zastaralých 

stožárů nebo v případě velkých roztečí doplnění nových. Pokud je stávající osvětlovací 

soustava ve velice nevyhovujícím stavu (výšky stožárů, rozteče…) je nutné navrhnout zcela 

novou osvětlovací soustavu. Na závěr je nutné udělat ekonomické zhodnocení navržených 

variant. 

Tato diplomová práce je rozdělená na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část 

se zabývá popisem světelných zdrojů, svítidel a řídicích systému pro VO. Dále jsou zde 

popsány příslušné technické normy, které se vztahují k veřejnému osvětlení, struktury a 

parametry VO, zatřízení komunikací a další parametry nezbytné k návrhu nové, případně 

rekonstrukce stávající osvětlovací soustavy. 

V následující praktické části bude pro zvolenou obec provedeno zatřídění komunikací 

dle normy ČSN EN 13201-1 a ČSN P 36 0455. Dále bude provedeno určení jednotlivých 

geometrických modulu osvětlovacích soustav, podle kterých budou provedeny světelně 

technické výpočty pro dvě různé varianty návrhu osvětlení. První variantou bude návrh 

výměny svítidel kus za kus bez doplněni dalších stožáru, druhou variantou bude návrh nové 

osvětlovací soustavy bez ohledu na stávající pozice světelných míst. Po návrhu obou variant 

bude proveden výpočet energetické náročnosti soustav a nákladu na osvětlení.  
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I. Teoretická část 

1. Parametry veřejného osvětlení 

1.1. Základní pojmy 

• Světelný tok Φ (fi) – světelně technická veličina, která se udává v lumenech (lm) a vyjadřuje 

množství světelné energie, kterou vyzáří světelný zdroj. Jinak se dá říct, že světelný tok 

vyjadřuje „světelný výkon“ světelného zdroje.  

• Osvětlenost E světelně technická veličina, která se uvádí v luxech (lx), je to plošná hustota 

světelného toku, vyjadřuje množství světelného toku, dopadajícího na 1 m2 osvětlované 

plochy.  

• Oslnění vzniká, když se v zorném poli oka vyskytují poměrně velké jasy, které jsou výrazně 

větší než jas, na které je oko adaptováno (adaptační jas). Jinými slovy oslnění se objevuje při 

překročení meze adaptibility zraku.  

• Jas L světelně technická veličina, která se udává v kandelách na metr čtvereční (cd/m2) 

a ukazuje, jak lidské oko reaguje na světlo. 

• Teplota chromatičnosti Tc světelně technická veličina, která charakterizuje bílý tón barvy 

vyzařovaného světla a udává se v kelvinech (K).  

• Podání barev ukazuje, jaký má vliv spektrálního složení světla zdroje na vnímání barvy 

osvětlených předmětu. Dobré podání barev zlepšuje zrakový výkon a pocit celkové a duševní 

pohody. K číselnému ocenění jakostí podání barev se využívá index podaní barev Ra (-), 

který vyjadřuje shodu toho, jak vnímáme světlené předměty daným světelným zdrojem. 

Může dosáhnout hodnot v rozmezí od 0 do 100, přičemž Ra=0 ukazuje na to, že ve světle 

daného světelného zdroje nelze rozeznat barvy a naopak Ra=100 ukazuje, že ve světle 

světelného zdroje je vjem barev přirozený.  

• Příkon P je základním parametrem pro vyhodnocení energické náročnosti svítidel, uvádí se 

ve wattech (W) a vyjadřuje elektrický příkon, který je odebírán ze sítě.  

• Účinnost svítidla η, LOR (%) je poměr světelného toku vyzařovaného svítidlem a světelným 

tokem světelných zdrojů instalovaných ve svítidle  

• Měrný výkon světelného zdroje η (éta), udává se v lumenech na watt (lm/W) a vyjadřuje 

poměr vyzařovaného světelného toku světelného zdroje a jeho elektrického příkonu.  

• Křivky svítivosti, křivky popisující rozložení prostorové hustoty světelného toku 

(tj. svítivosti) svítidla do prostoru. 

• Osvětlovací soustava je soubor prvků, který tvoří funkční zařízení splňující požadavky na 

osvětlení prostoru. Obsahuje svítidla, světelné zdroje, podpěrné a nosné prvky, elektrický 

rozvod, rozvaděče a řídící systém. 
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• Světelné místo je každý jednoznačně geograficky určený prvek v osvětlovací soustavě, který 

vybaven svítidlem. 

• Svítidlo se nazývá zařízení, které obsahuje světelný zdroj a také všechny součástky, které 

jsou nutné pro upevnění a ochranu zdrojů, ochranné obvody a také prostředky pro jejich 

připojení na síť.  

• Světelný zdroj je zdroj optického záření. [1] [6] [7] 

1.2. Právní předpisy a normy  

Základními dokumenty, které upravují požadavky na veřejné osvětlení, vycházejí 

z právních předpisů (zákony a vyhlášky). V případě veřejného osvětlení mezi ty předpisy 

patří: 

Zákon 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) 

Zákon 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 

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

Všechny požadavky, podmínky, předpisy a stanovené hodnoty pro veřejné osvětlení 

vychází z určitých norem.  Dále budou vyjmenované všechny související normy, na které 

poté budu odkazovat v rozboru teoretické části moje práce: 

• ČSN CEN/TR 13201–1 Osvětlení pozemních komunikací. Výběr tříd osvětlení.  

Norma specifikuje třídy osvětlení, které jsou uvedené v EN 13201-2 a udává návod 

pro jejich určení. Také obsahuje systém pro definovaní struktury dopravního prostoru.  

• ČSN EN 13201–2 Osvětlení pozemních komunikací. Požadavky.  

Tato norma definuje třídy osvětlení na základě fotometrických požadavků s ohledem 

na zrakové potřeby uživatelů pozemních komunikací.  

• ČSN EN 13201–3 Osvětlení pozemních komunikací. Výpočet.  

Norma určuje výchozí předpoklady a postupy pro výpočet osvětlení pozemních 

komunikací. 

• ČSN EN 13201–4 Osvětlení pozemních komunikací. Metody měření. 

Norma definuje postupy pro fotometrická a s nimi související měření osvětlovacích 

soustav pozemních komunikací. Také v normě jsou uvedený protokoly z měření a 

doporučení pro správný výběr a nastavění jasoměrů a luxmetrů.  

• ČSN EN 12464–2 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů. Venkovní pracovní 

prostory. 

 Norma obsahuje kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení venkovních 

pracovních prostorů a činností.  
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• ČSN P 36 0455 Osvětlení pozemních komunikací – Doplňující informace. 

Norma obsahuje doplňující informace pro osvětlení pozemních komunikací 

v návaznosti na ČSN EN 13201–1, ČSN EN 13201–2, ČSN EN 13201–3 a ČSN EN 13201–

4. 

Norma doplňuje informaci o zařazení komunikací do tříd osvětlení a spínání a regulaci 

pozemních komunikací. Také v této normě jsou upřesněné parametry pro výběr teploty 

chromatičnosti a postup pro správný výběr činitele údržby.  

• Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací. Kapitola 15 – Osvětlení 

pozemních komunikací (dále TKP 15). 

Norma obsahuje požadavky objednatele stavby na výrobky, technologické postupy, 

výstavbě, opravě a údržbě pozemních komunikací.  

1.3. Struktura veřejného osvětlení 

Venkovní osvětlovací soustavy se skládají ze svítidel, světelných zdrojů a různých 

dalších zařízení pro jejich napájení, regulací a ovládání.  

• Světelné zdroje 

Při projektování venkovního osvětlení se musí brát ohledy na určité parametry 

světelných zdrojů. Hlavními parametry jsou měrný výkon zdroje a doby života. Ve 

venkovním osvětlení se často používají vysokotlaké sodíkové a halogenidové výbojky, 

v současné době jsou nahrazované světelnými diodami.  

• Svítidla 

Hlavními kritérii pro svítidla jsou: 

o činitel využití neboli podíl světelného toku, který dopadá na vozovku a celkového světelného 

toku emitovaného zdrojem světla 

o stupeň krytí optické části svítidla 

o odolnost proti agresivnímu prostředí 

o odolnost svítidel a nosných částí proti větru a teplotním změnám 

Také je třeba volit svítidla, která osvětlují požadovaný prostor s minimálním rušivým 

vlivem na okolní prostředí. [1] 

• Řídicí systémy 

Jsou to systémy pro automatické nebo programovatelné ovládání osvětlovací soustavy 

na základě předem stanovených parametru. Řídicí systémy pomáhají zvýšit světelný komfort 

prostoru a dosáhnout velkých energetických úspor. 
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1.4. Parametry veřejného osvětlení 

Mezi pozemní komunikace, veřejná prostranství, která se mohou osvětlovat veřejným 

osvětlením patří: 

• Silnice a místní komunikace;  

• chodníky u silnic a místních komunikaci (části přidruženého dopravního prostoru určená 

zejména pro chodce; jsou odděleny od hlavního dopravního prostoru); 

• pěší zóny (komunikace obvykle v obchodním nebo historickém centru obce nebo města nebo 

její části, také v centrech občanského vybavení s vyloučenou motorovou dopravou); 

• účelové komunikace v uzavřených areálech (staveniště, skladiště a sklady, rozvodny, 

železniční a průmyslové prostory apod.); 

• samostatné cesty pro pěší; 

• cyklostezky; 

• tunely a podjezdy; 

• křižovatky;  

• přechody pro chodce (místa pro přecházení); 

• parkoviště a parkovací pruhy; 

• náměstí; 

• parky. [8] 

1.5. Třídy osvětlení 

Požadavky na osvětlení pozemních komunikací závisí na účelu komunikace a na typu 

uživatele. Podle ČSN CEN/TR 13201-1 pozemní komunikace podle těchto hledisek dělí do 

tří základních tříd osvětlení M, C a P.   

Pro zvolení určité třídy osvětlení pro každou komunikaci musí se zhodnotit řada 

parametru, jako např. typ uživatelů komunikace, jejich typická rychlost, intenzita provozu, 

geometrické uspořádaní komunikace, výskyt konfliktních zón a další. 

1.5.1. Třídy M 

Třídy osvětlení M jsou určeny pro řidiče motorových vozidel na silnicích a 

v některých zemích také na místních komunikacích povolující střední a vysoké rychlosti 

dopravy. Střední rychlost je stanovená v rozmezí 40 ˂ v ≤ 70 km/h a vysoká rychlost v 70 ˂ 

v ≤ 100 km/h.  

Pro splnění všech kritérii normy musí být dodržena minimální udržovaná průměrná 

hodnota jasu povrchu vozovky Lm, minimální hodnota celkové rovnoměrnost jasu povrchu 
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vozovky U0, minimální hodnota podélné rovnoměrnosti UI, maximální úroveň oslnění 

vozovky fTI a také maximální dovolená hodnota osvětlení okolí REI. 

V následující tabulce jsou uvedený parametry hodnocení pro třídy osvětlení M. 

Tabulka 1 Požadavky tříd M [3] 

Třída 

osvětlení 

Lm [cd/m2] 

(minimální 

udržovaná 

hodnota) 

U0 [-] 

(minimální 

hodnota) 

UI [-] 

(minimální 

hodnota) 

fTI [%] 

(maximální 

hodnota) 

REI [-] 

(minimální 

hodnota) 

M1 2 0,4 0,7 10 0,35 

M2 1,5 0,4 0,7 10 0,35 

M3 1 0,4 0,6 15 0,30 

M4 0,75 0,4 0,6 15 0,30 

M5 0,5 0,35 0,4 15 0,30 

M6 0,3 0,35 0,4 20 0,30 

 

Lm [cd/m2]  Průměrný jas 

U0 [-]  Celková rovnoměrnost 

UI [-]  Podélná rovnoměrnost 

fTI [%]  Prahový přírůstek 

REI [-]  Činitel osvětlení okolí 

Norma ČSN CEN/TR 13201-1 uvádí postup pro správný výběr třídy M. Podle tabulky 

se musí zhodnotit nejvyšší povolená rychlost provozu, intenzita dopravy, skladba dopravy 

(motorová vozidla, cyklisti, chodci), hustota výskytu křižovatek, míst pro parkování aut, 

úrovně jasnosti okolí a náročnost navigace. Po vyhodnocení všech aspektu se určí váhová 

hodnota komunikaci a správně se přiřadí třída.  

Tabulka 2 Pozemní komunikace pro motorová vozidla M [2] 

Parametr Možnosti 

Popis 

(pro dvoupruhové pozemní 

komunikace s úrovňovými 

křižovatkami) 

Váhová 

hodnota 

Vw
 

Váhová hodnota Vw 

Zap. 

VO – 

23:00 

23:00 

– 

05:00 

05:00 

– vyp. 

VO 

Návrhová 

rychlost nebo 

dovolená 

rychlosti 

Velmi 

vysoká 
v ≥ 100 km/h 2    

Vysoká 70 < v < 100 km/h 1 1 1 1 

Střední 40 < v  70 km/h –1    

Nízká v  40 km/h –2    

Intenzita 

dopravy 

Vysoká > 45 % maximální kapacity 1 1   

Střední 15 % – 45 % maximální kapacity 0  0  

Nízká < 15 % maximální kapacity –1   –1 
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Parametr Možnosti 

Popis 

(pro dvoupruhové pozemní 

komunikace s úrovňovými 

křižovatkami) 

Váhová 

hodnota 

Vw
 

Váhová hodnota Vw 

Zap. 

VO – 

23:00 

23:00 

– 

05:00 

05:00 

– vyp. 

VO 

Skladba 

dopravního 

proudu 

Smíšená 

s vysokým 

podílem 

nemotorové 

dopravy 

 2    

Smíšená  1    

Pouze 

motorová 
 0 0 0 0 

Směrově 

rozdělená 

komunikace 

Ne  1    

Ano  0 0 0 0 

Hustota 

křižovatek 

Vysoká 
Úrovňové křižovatky n > 3 

(křižovatky/km) 
1 1 1 1 

Střední 
Úrovňové křižovatky n  3 

(křižovatky/km) 
0    

Parkující 

vozidla 

Vyskytují se  1    

Nevyskytují 

se 
 0 0 0 0 

Jasnost okolí 

Vysoká 
Výlohy, reklamní plochy, 

sportoviště, oblasti stanic a skladů 
1 1 1 1 

Střední Běžná situace 0    

Nízká  –1    

Náročnost 

navigace 

Vysoká  2    

Střední  1    

Nízká  0 0 0 0 

Celkový váhový součet VW,C =    

Třída osvětlení 
M = 6 - 

VW,C 
   

1.5.2. Třídy C 

Třídy C jsou převážně určeny pro řidiče motorových vozidel, v konfliktních oblastech. 

Tyto zóny se vyskytují tam, kde nelze použít předpoklady pro výpočet jasu vozovky, jako 

jsou nákupní třídy, složité křižovatky, kruhové objezdy a úseky s dopravními kolonami a 

také místa, kde dochází ke změně geometrie vozovky, třeba v místech snížení počtu jízdních 

pruhů nebo zúžení vozovky.  
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U komunikací třidy C je hodnoticím kritériem jsou minimální hodnota průměrné 

udržované osvětlenosti a minimální hodnota celkové rovnoměrnosti.  

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty parametrů pro třídu C. 

Tabulka 3 Požadavky tříd C [3] 

Třída osvětlení 
Em [lx] (minimální udržovaná 

hodnota) 
U0 [-] (minimální hodnota) 

C0 50 0,4 

C1 30 0,4 

C2 20 0,4 

C3 15 0,4 

C4 10 0,4 

C5 7,5 0,4 

Em [lx]  Průměrná osvětlenost 

U0 [-]  Celková rovnoměrnost 

 

Podle normy ČSN CEN/TR 13201-1 se uvádí postup pro návrh tříd. Hodnoticími 

parametry jsou hodnota dovolené rychlosti dopravy, intenzita dopravy, skladba dopravy, 

jestli se vyskytuji směrové rozdělení komunikaci, parkující vozidla. Dalším hodnoticím 

kritérii je jasnost okolí a náročnost navigace.  

Tabulka 4 Pozemní komunikace pro motorová vozidla a konfliktní oblasti C [2] 

Parametr Možnosti 

Popis 

(pro dvoupruhové 

pozemní komunikace 

s úrovňovými 

křižovatkami) 

Váhová 

hodnota 

Vw
 

Váhová hodnota Vw 

Zap. 

VO – 

23:00 

23:00 

– 

05:00 

05:00 

– vyp. 

VO 

Návrhová 

rychlost 

nebo 

dovolená 

rychlosti 

Velmi vysoká v ≥ 100 km/h 3    

Vysoká 70 < v < 100 km/h 2 1 1 1 

Střední 40 < v  70 km/h 0    

Nízká v  40 km/h –1    

Intenzita 

dopravy 

Vysoká 
> 45 % maximální 

kapacity 
1 1   

Střední 
15 % – 45 % maximální 

kapacity 
0  0  

Nízká 
< 15 % maximální 

kapacity 
–1   –1 
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Parametr Možnosti 

Popis 

(pro dvoupruhové 

pozemní komunikace 

s úrovňovými 

křižovatkami) 

Váhová 

hodnota 

Vw
 

Váhová hodnota Vw 

Zap. 

VO – 

23:00 

23:00 

– 

05:00 

05:00 

– vyp. 

VO 

Skladba 

dopravníh

o proudu 

Smíšená 

s vysokým 

podílem 

nemotorové 

dopravy 

 2    

Smíšená  1    

Pouze 

motorová 
 0 0 0 0 

Směrově 

rozdělená 

komunikac

e 

Ne  1    

Ano  0 0 0 0 

Parkující 

vozidla 

Vyskytují se  1    

Nevyskytují se  0 0 0 0 

Jasnost 

okolí 

Vysoká 

Výlohy, reklamní plochy, 

sportoviště, oblasti stanic 

a skladů 

1 1 1 1 

Střední Běžná situace 0    

Nízká  –1    

Náročnost 

navigace 

Vysoká  2    

Střední  1    

Nízká  0 0 0 0 

Celkový váhový součet VW,C =    

Třída osvětlení 
C = 6 - 

VW,C 
   

1.5.3. Třídy P 

Třídy P jsou určeny hlavně pro chodce a cyklisty pohybujících se po chodnících 

a cyklostezkách, pro řidiče motorových vozidel pohybujících se nízkou rychlostí na místních 

komunikacích, pro odstavné a parkovací pruhy a další dopravní prostory, které leží odděleně 

nebo podél vozovky silnice nebo místní komunikace.  

Hodnoticími kritérii pro třídy P jsou minimální hodnota průměrné udržované 

osvětlenosti Em a minimální hodnota osvětlenosti.  

V následující tabulce jsou uvedený parametry hodnocení pro třídu P. 
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Tabulka 5 Požadavky tříd P [3] 

Třída osvětlení 
Em [lx] (minimální udržovaná 

hodnota) 

Emin [lx] (minimální 

udržovaná hodnota) 

P1 15 3 

P2 10 2 

P3 7,5 1,5 

P4 5 1 

P5 3 0,6 

P6 2 0,4 

P7 - - 

 

Em [lx]  Průměrná osvětlenost 

Emin [lx]  Minimální osvětlenost  

Podle normy ČSN CEN/TR 13201-1 je uveden postup určení váhové hodnoty podle 

které se urči správná třida P. Dle tabulky se zhodnotí rychlost pohybu vozidel anebo 

v případě chodníku rychlost chodců, intenzita provozu, účastníky dopravy, výskyt 

parkovacích míst, jasnost okolí a nutnost rozpoznání obličeje.  

Tabulka 6 Pozemní komunikace pro pěší a cyklisty P [2] 

Parametr Možnosti Popis Váhová 

hodnota Vw
 

Váhová hodnota Vw 

Zap. VO 

– 23:00 

23:00 – 

05:00 

05:00 

– vyp. 

VO 

Rychlost 

pohybu 

Nízká v  40 km/h 1 1 1 1 

Velmi nízká 

(rychlost chůze) 

Velmi nízká, 

rychlost chůze 
0    

Intenzita 

provozu 

Vysoká  1    

Střední  0 0  0 

Nízká  –1  -1  

Skladba 

dopravníh

o proudu 

Chodci, cyklisté a 

motorová doprava 
 2    

Chodci a motorová 

doprava 
 1    

Pouze chodci a 

cyklisté 
 1 1 1 1 

Pouze chodci  0    

Pouze cyklisté  0    

Parkující 

vozidla 

Vyskytují se  1    

Nevyskytují se  0    
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Parametr Možnosti Popis Váhová 

hodnota Vw
 

Váhová hodnota Vw 

Zap. VO 

– 23:00 

23:00 – 

05:00 

05:00 

– vyp. 

VO 

Jasnost 

okolí 

Vysoká 

Výlohy, 

reklamní 

plochy, 

sportoviště, 

oblasti stanic a 

skladů 

1    

Střední Běžná situace 0 0  0 

Nízká  –1  -1  

Rozpozná

ní obličeje 

Nutné  
Dodatečné 

požadavky 
   

Není nutné  

Žádné 

dodatečné 

požadavky 

   

Celkový váhový součet VW,C =    

Třída osvětlení 
P = 6 - 

VW,C 
   

 

1.6. Osvětlení přechodu pro chodce 

Z důvodu zvýšení bezpečí při přecházení komunikace s velkou hustotou provozu 

chodcem, zejména v nepřehledných pro řidiče úsecích, je potřeba udělat místní osvětlení 

přechodu.  

Pro osvětlení přechodu se používají svítidla, které mají specifické provedení a jsou 

vybavována světelnými zdroji s odlišnou teplotou chromatičnosti světla pro zvýraznění 

přechodu. Obvykle výrobce značí přechodová svítidla, jako ZEBRA. Přesné umístění 

svítidel se urči pomocí výpočtu. 

V TKP 15 jsou popsaný způsoby pro osvětlení přechodu pro chodce. Existuji 

tři základní situace při osvětlování přechodu: 
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1) 

 
Obrázek 1 Posuzovaný prostor: A-základní; B-neprodloužený doplňkový [7] 

Základní prostor je prostor, kde je chodec přisvětlován. Doplňkový prostor je 

prostor, kde je chodec také přisvětlován, ale jsou na to nižší požadavky. Neprodloužený 

doplňkový prostor je navazován na základní prostor a příčném směru, má délku 1 m, 

jeho šířka je shodná se šířkou základního prostoru. 

2) 

 
Obrázek 2 Posuzovaný prostor se středním dělicím pásem nebo ochranným ostrůvkem: A-

základní; B-neprodloužený doplňkový; B'-prodloužený doplňkový [7] 

Základní prostor je prostor, kde je chodec přisvětlován. Doplňkový prostor je 

prostor, kde je chodec také přisvětlován, ale jsou na to nižší požadavky. Neprodloužený 

doplňkový prostor je navazován na základní prostor a příčném směru, má délku 1 m, 

jeho šířka je shodná se šířkou základního prostoru. Prodloužený doplňkový prostor 

obvykle se nachází na straně dělicího pásu nebo ochranného ostrůvku, je navazován na 

základní prostor a příčném směru, má délku 3 m, jeho šířka je shodná se šířkou 

základního prostoru. V případě, že doplňkový prodloužený prostor má délku větší než 

3 metry, tak bude se počítat jako neprodloužený doplňkový prostor. 
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3) 

 
Obrázek 3 Posuzovaný prostor s více jízdními pruhy se středním dělicím pásem nebo 

ochranným ostrůvkem: A-základní; B-neprodloužený doplňkový; B'-prodloužený 

doplňkový [7] 

Délka základního prostoru je v příčném směru vymezena rozhraním mezi chodníkem 

a vozovkou. Šířka základního prostoru je v podélném směru vymezena pomocí okrajů 

vodorovného dopravního značení. Za osu přechodu se považuje přímka, která prochází 

středem půdorysu přechodu v příčném směru. U pozemních komunikací, které jsou 

rozdělený středním dělicím pásem či ostrůvkem se musí každá oddělená část byt posouzena 

zvlášť. [7] 

Při osvětlovaní přechodu se hodnotí průměrná udržovaná svislá osvětlenost (lx), která 

se musí udržovat na srovnávací vodorovně rovině ve výšce 1 m nad úrovní přechodu. 

Doporučuje se, aby udržovaná průměrná svislá osvětlenost doplňkových prostorů 

dosahovala hodnoty jako v základním prostoru. Dovolený poměr udržované průměrné svislé 

osvětleností v základním prostoru k doplňkovému prostoru musí být v rozsahu 0,5 až 2.  

V následujících tabulkách jsou uvedený parametry hodnocení udržované průměrné 

svislé osvětlenosti. 

    Tabulka 7 Udržovaná průměrná svislá osvětlenost 

Udržovaná hodnota stávajícího osvětlení 
Udržovaná průměrná svislá 

osvětlenost [lx] 

jasu povrchu 

pozemní 

komunikace/pozadí 

[cd٠m-2] 

horizontální 

osvětlenosti 

pozemní 

komunikace [lx] 

nejnižší nejvyšší 

prostor 
všechny 

prostory základní doplňkový 

1,5 ≤ �̅� 50 ≤ �̅� přisvětlení se nezřizuje 

1,0 ≤ �̅� ˂ 1,5 30 ≤ �̅� ˂ 1,5 75 50 200 

0,75 ≤ �̅�˂ 1,0 20 ≤ �̅� ˂ 30 50 30 150 

0,5 ≤ �̅� ˂ 0,75 10 ≤ �̅� ˂ 20 30 20 100 

�̅� ˂ 0,5 �̅� ˂ 10 15 10 50 
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Také se musí hodnotit celková rovnoměrnost svislé udržované osvětlenosti, což je 

poměr minimální a průměrné svislé osvětlenosti v jednotlivých prostorech. Musí být větší 

než 0,4. Rovnoměrnost v doplňkových prostorech se vyhodnocuje pouze v případě 

prodlouženého doplňkového prostoru.  

1.7. Udržovací činitel 

Udržovací činitel zohledňuje stárnutí osvětlovací soustavy, projevující se poklesem 

světelného toku osvětlovací soustavy. Tento pokles souvisí se stárnutím světelných zdrojů 

a se znečištěním svítidel. Kvůli tomu při udělaní návrhu osvětlení je nutný předimenzovat 

osvětlovací soustavu takovým způsobem, aby navřené osvětlení na počátku bylo větší, než 

je povolené normou. Z tohoto důvodu je třeba předimenzovat osvětlovací soustavu tak aby 

v průběhu celého cyklu údržby svítidel nedošlo k poklesu parametrů osvětlení (jas, 

osvětlenost) pod hodnoty požadované normou.  

Toto je definováno v CIE 154:2003.  

Při dimenzovaní soustavy vycházíme z tvz. udržovacího činitele, který se značí MF 

(maintenance factor). [1] [6] 

𝑀𝐹 =
𝐸𝑚

𝐸0
   (-) (1) 

Kde:   𝐸𝑚 je průměrná udržovaná osvětlenost (lx) 

    𝐸0 je průměrná počáteční osvětlenost  

 (lx) 

Udržovací činitel závisí na provozních charakteristikách světelného zdroje, svítidla, 

prostředí, ve kterém je svítidlo umístěné a na intervalu údržby.  

1.8. Barevné vlastnosti osvětlení   

Barevné vlastnosti světelných zdrojů s bílým světlem se popisují dvěma základními 

parametry: 

• (Náhradní) teplota chromatičnosti  

Tento parametr popisuje barevné vlastnosti vyzařovaného světla světelným zdrojem. 

Vztahuje se k chromatičnosti vyzařovaného světla a vyjadřuje se číselně pomocí náhradní 

teploty chromatičnosti Tcp. Udává se v K (kelvinech).  
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Tabulka 8 Skupiny barevného tónu světla světelných zdrojů [6] 

Barevný tón 

světla 
Tcp [K] 

teple bílý do 3 300 

neutrálně bílý 3 300 až 5 300 

studene bílý nad 5300 

Teplota chromatičnosti se zpravidla volí podle situace a typu pozemní komunikace. 

Podle ČSN P 36 0455 náhradní teplota chromatičnosti se volí podle charakteru 

osvětlovaného prostoru. Pozemní komunikace s nízkou intenzitou motorové dopravy, ve 

kterých převažuje pohyb chodců a také v obchodních a společenských centrech nebo parcích 

se volí teple bílý barevný tón světla. U ostatních komunikacích se smíšeným provozem se 

doporučuje používat neutrálně bílý tón.  

To vychází z toho, že světlo s nižší teplotou chromatičnosti se považuje za příjemnější 

pro chodce. Pro řidiče na silnicích s větší intenzitou provozu se z důvodu větší koncentrace 

doporučuje použití vyšší teploty chromatičnosti. 

Pro přechody pro chodce podle ČSN P 36 0455 se doporučuje použiti jiného 

barevného tónu než ten, který je použit na příslušné pozemní komunikace.  Poměr náhradních 

teplot chromatičnosti by měl být nejméně 1:1,5. V místech kde není možné zvýšit barevný 

tón světla je třeba jiným způsobem zlepšit viditelnost chodce na přechodu.   

• Kvalita podání barev, která muže ovlivnit barevný vzhled předmětů a osob osvětlených 

daným světelným zdrojem. (víz 1.1. Základní pojmy) [6] 
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2. Světelná technika pro veřejné osvětlení 

2.1. Světelné zdroje  

Světelné zdroje jsou zdroje optického záření. Mohou být přírodní, třeba slunce nebo 

měsíc, a také umělé, takové jako svíčky, žárovky, výbojky, světelné diody. Z dávné doby 

mezi nejpoužívanější světelné zdroje ve veřejném osvětlení patřily sodíkové výbojky. Mezi 

jejich výhody patří velký měrný výkon a dlouhá doba života. Na druhou stranu sodíkové 

výbojky mají i své nevýhody, mezi které patří malý index podaní barev Ra=20. Z toho 

důvodu se pro osvětlení vybraných prostorů začaly používat halogenidové výbojky, 

například pro osvětlení komunikaci v centrech měst, pěších zón nebo náměstí.  

V současné době jsou sodíkové výbojky a halogenidové výbojky postupně 

nahrazovaný světelnými diody (LED), které mají dostatečně velký měrný výkon, index 

podání barev je v rozsahu od 70 do 90 a velký rozsah teplot chromatičnosti (2 700 K až 6 000 

K). [1] 

2.1.1. Sodíkové výbojky 

Vysokotlaké sodíkové výbojky jsou světelné zdroje, ve kterých je světlo vyzařováno 

hlavně sodíkovými parami. Ve veřejném osvětlení se používají už desetiletí. Hlavní 

nevýhodou sodíkových výbojek je nízký index podaní barev, ale na druhou stranu mají 

vysoký měrný výkon (až 150 lm/W). Při dobré stabilitě provozních podmínek mají dobu 

života až 30 tisíc hodin. Mezi dalšími výhodami výbojek je spolehlivý provoz, snadná údržba 

a také přijatelná cena. Podle konstrukčního provedení se vysokotlaké sodíkové výbojky 

rozděluji na válcové a elipsoidní. Válcové se používají, když je potřeba mít přesnější 

směrování světelného toku, například při osvětlení komunikaci pro motorová vozidla, 

chodce nebo cyklisti. Světlo elipsoidních sodíkových výbojek se směřuje mnohem hůř. 

Používají se pouze pro osvětlení nejen komunikací, ale také i vertikálních rovin, třeba při 

osvětlení v parku nebo na náměstí.  

2.1.2. Halogenidové výbojky 

Halogenové výbojky jsou vysokotlaké rtuťové výbojky, ve kterých světlo vzniká 

zářením par rtuti a halogenidů. Oproti sodíkovým výbojkám mají lepší index podaní barev 

(Ra> 70) a poměrně vysoký měrný výkon (do 120 lm/W) při střední době života 10 tisíc 

hodin. Mezi dalšími výhodami je velký rozsah příkonu (70 až 250 W). Hlavní nevýhodou 

halogenových výbojek je technologická náročnost a z toho plyne vysoká pořizovací cena. 

Proto se tyto zdroje používají zejména při osvětlení městských částí s vysokým pohybem 
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chodců, jako jsou historická centra, nebo při osvětlení nebezpečných míst, například 

přechodu pro chodce, křižovatky. Další nevýhodou je poměrně velká citlivost parametrů 

výbojek na kolísání napětí sítě, velký rozptyl parametru mezi jednotlivými výbojkami 

stejného typu a také značné změny parametru v průběhu života. Z tohoto důvodu jsou 

postupně nahrazování LED zdroji.   

2.1.3. Světelné diody 

Světelné diody je nový druh světelných zdrojů, které může umožnit nahradit všechny 

ostatní typy zdrojů. Světelné diody lze rozdělit na dvě skupiny podle způsobu generování 

bílého světla. U první skupiny je použita kombinace modré diody a luminoforu, kterým se 

zajištuje transformování záření z modré oblasti do celého oblasti viditelného spektra. Druhý 

způsob využívá RGB systém pro získání bílého světla, to znamená míchání základních 

barevných tonů – červeného, zeleného a modrého. Jednou z výhod světelných diod je velký 

rozsah teplot chromatičnosti, ale u  LED zdrojů platí, že při snižování teploty chromatičnosti 

se snižuje jejich měrný výkon. Další výhodou světelných diod je velká spolehlivost zdroje, 

z čeho vyplývá vysoká doba života a záruka. Také mezi výhody se dá zařadit široký rozsah 

příkonu.  

Světelné diody se rozděluji podle dosaženého výkonu na: 

• Středně výkonové (0.1 až 1 W) – lineární a plošné zdroje světla 

• Vysoko výkonové HP (1 až 5 W) – bodové a lineární zdroje 

• Vícečipové COB (5 až 180 W) – bodové zdroje 

 

2.1.4. Porovnání světelných zdrojů 

Při porovnání světelných zdrojů je potřeba vědět jejich měrný výkon, křivky poklesu 

světelného toku, délku života, index podání barev, teplotu chromatičnosti a jejich pořizovací 

cenu. Podle těchto parametru se dá rozhodnout který světelný zdroj je vhodný pro určitou 

situaci.    

Tabulka 9 Porovnání parametrů světelných zdrojů pro VO 

Parametr Sodíkové výbojky Halogenidové výbojky Světelné diody 

Příkon P [W] 50 až 250 70 až 250 1 až 200 

Světelný tok Φ [lm] 4 000 až 35 000 7 000 až 25 000 100 až 20 000 

Měrný výkon η [lm/W] až 150 do 120 až 150 

Doba života [h] 30 000 10 000 až 100 000 

Index podání barev Ra [-] 20 až 25 > 70 65 až 90 

Teplota chromatičnosti Tc 

[K] 
2 000 3 000 - 4 000   2200 - 6500 
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2.2. Svítidla   

Svítidla, které se používají pro veřejné osvětlení mají charakteristické rozložení 

světelného toku a slouží pro zajištění napájení, upevnění a ochranu světelného zdroje. 

Obecně svítidla se skládají z těchto části: 

• Světelný zdroj 

• Optická část – slouží k usměrňovaní světelných zdrojů do požadovaného směrů.  

• Elektrická část – slouží k připojení světelného zdroje k sítí 

• Mechanická část – slouží k upevnění světelného zdroje  

• Části pro ovládaní  

Materiálem konstrukce svítidel může být plast, hliník nebo litina. Tvar svítidla závisí 

na způsobu vyzařování a při volbě vhodného tvaru svítidla je potřeba respektovat prostředí, 

do kterého svítidlo bude osazeno. Svítidla by měla být odolná proti korozi. Také při volbě 

svítidla jsou důležitými parametry stupeň krytí (IP) a mechanická odolnost (IK) svítidla.  

 

2.2.1. Typologie svítidel (silniční, parková, historizující) 

Ve veřejném osvětlení můžeme rozlišovat tři základní druhy svítidel podle účelu jejích 

použiti: silniční svítidla, parková (sadová) a historizující. Každý z těchto druhy mají svoji 

požadavky na účinnost, křivky svítivosti a vzhled. 

Hlavním účelem silničních svítidel je osvětlení povrchu pozemních komunikací a 

omezení rušivého světla, vyzařovaného do jiných směru. Většinou v případě silničních 

svítidel není rozhodující vzhled svítidla, ale hlavním sledovaným parametrem je energetická 

náročnost, doba života a kvalita clonění. 

Hlavním účelem parkových nebo sadových svítidel je nejen osvětlení povrchů 

komunikací ale také osvětlení okolních vertikálních ploch, aby bylo možné vnímat okolní 

prostředí a také obličeje ostatních uživatelů. U těchto typů svítidel je ve větší míře důležitý 

také vzhled a tvarové řešení svítidel.  

V případě historizujících svítidel není zpravidla zásadní měrný výkon svítidel. 

Hlavním účelem tohoto tipu je osvětlení fasád historických budov a vybírají se hlavně podle 

vzhledu. 
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2.2.2. Optické systémy (reflektory, čočky) 

Každé svítidla obsahuje optické prvky, pomocí kterých se zajišťuje požadované 

rozložení světla. Tyto prvky jsou reflektory, refraktory a čočky.  

Reflektory se používají pro nasměrování světla a přizpůsobení světelného toku. Také 

pomoci reflektoru se snižuje světelné znečištění. Refraktory (prismatické čočky) poskytují 

ochranu svítidla proti poškození. Pomocí čoček směřujeme světlo.   

U svítidel s LED zdroji optické systémy se rozlišuji podle umístění. V prvním případě 

optický systém je součásti světelných modulu, obvykle se používá ve výkonových 

světelných diodách (HP LED). V druhém je součástí svítidla, zpravidla se používá u 

vícečipových světelných diod (COB LED).  

Nosné konstrukce 

Každé svítidlo je třeba umístit na určitou nosnou konstrukci, kterou bývá samostatný 

stožár, stožár s výložníkem nebo samostatný výložník připevněný třeba na fasádu budovy, 

případně přívěsové lano. Výložníky bývají různých délek, tvaru a liší se způsobem 

přichycení. 

 Stožáry VO musí vyhovovat souboru norem ČSN EN 40 a normě ČSN EN 12767 – 

Pasivní bezpečnost podpěrných konstrukcí zařízení na pozemní komunikaci.  

Krytí svítidla 

Krytí svítidla se značí zkratkou IP a dvěma čísly. První číslo může být v rozmezí 0 až 

6 a ukazuje jakou svítidlo má ochranu před nebezpečným dotykem a před vniknutím cizích 

předmětů. Druhé číslo ukazuje, jakou má svítidlo ochranu proti vniknutí vody. Větší číslo 

znamená větší stupeň ochrany a zaručuje větší životnost svítidla. Pro svítidla VO obvykle 

výrobce používají se používá stupeň krytí IP65 a IP66. 

Mechanická odolnost 

Mechanická odolnost se značí zkratkou IK a číslem 00 až 10, které ukazuje, jak velkou 

odolnost svítidlo má. Pro svítidla VO obvykle se používají svítidla s mechanickou odolnosti 

IK08 a IK09.  
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Rozvaděče 

Rozvaděče jsou jednou z hlavních části soustavy veřejného osvětlení. Obsahují 

elektrickou výzbroj a slouží ke spínání a jištění osvětlení. Obvykle na jeden rozvaděč je 

napojeno několik desítek světelných bodu. Každý rozvaděč může obsahovat elektroměry, 

spínací hodiny, regulační prvky a podobně.  

Předřadné přístroje 

Světelné diody nelze přímo připojit na síťové napětí. Kvůli tomu je potřeba mít 

předřadník, který zajišťuje stabilizované stejnosměrné napětí. Vždycky se musí brát v úvahu 

také i dobu života předřadníku svítidla, která je obvykle vyjádřena v procentech jako 

pravděpodobnost poruchy během určité doby provozu. Podle kvality předřadníku se určuje 

podle ztrát (pohybuje se mezi 10 až 30 % jmenovitého příkonu). Poruchovost předřadníku 

nižším zpravidla nižší než 10 % za 100 000 hodin 

Další důležitou funkci předřadníku je stmívání, která umožňuje regulovat světelný tok 

v průběhu nočního svíceni. Existuje hodně různých režimu stmívání, ale obvykle každé 

město si zvolí vlastní režim stmívaní podle vlastních potřeb.     

2.3. Řízení veřejného osvětlení 

Řízení osvětlení umožňuje snížit náklady na provoz dané osvětlovací soustavy z 

hlediska úspory elektrické energie. V případě použití sofistikovanějšího řízení osvětlení lze 

ovládat samostatně každé svítidlo a získávat z něj různé analýzy z provozu a další užitečné 

informace a osvětlovací soustavě. 

Řídicí systémy můžeme rozdělit na 3 typy: autonomní řízení, centrální řízení a 

dynamické řízení. Níže jsou jednotlivé typy řízení popsány podrobněji.  

2.3.1. Autonomní řízení 

U autonomního řízení/ovládání veřejného osvětlení jsou svítidla od výrobce předem 

naprogramována na provoz v určitém čase. V moderních osvětlovacích systémech se 

používají elektronické předřadníky, které mají samostatný vstup pro řídicí signál pro změnu 

napájecího napěti. To umožňuje měnit velikost světelného toku světelného zdroje.  

Během nočního provozu se snižuje intenzita dopravy, mění se jas okolí, a to umožňuje 

snížit požadavky na osvětlení. To znamená, že lze snížit intenzitu osvětlení tak, jako bychom 

osvětlení navrhovali na nižší třídu osvětlenosti. Norma ČSN EN 13201-X umožnuje snížit 
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intenzitu osvětlení maximálně o 2 třídy v závislosti na snížené intenzitě provozu. 

Z praktického hlediska dojde ke snížení příkonu svítidla, tím poklesne světelný tok svítidla 

a sníží se jas/osvětlenost povrchu dané komunikace. Z principu vyplývá, že celková 

rovnoměrnost Uo (-) se nezmění, pouze může dojít ke snížení podélné rovnoměrnosti Ui (-) 

a to za předpokladu, že bude vozovka vyhodnocována ve třídě M.  

Tento typ řízení veřejného osvětlení je v současné době nejpoužívanější z důvodu 

nízkých investičních nákladů ze strany uživatele. V podstatě jde jen o to, aby výrobce svítidla 

daný předřadník naprogramoval na určitý (uživatelem zvolený) harmonogram stmívání. To 

znamená, že kromě koupě svítidla a jeho naprogramování (někdy bývá zahrnuto v ceně 

svítidla) zde nejsou žádné další investiční náklady. Nevýhoda tohoto řídicího systému je 

v tom, že vnitřní hodnoty nemusí být zcela přesné a jakákoliv modernizace systému vyžaduje 

změny v každém svítidle. Dále je možné každé svítidlo vybavit senzorem okolního osvětlení, 

to ale zvyšuje investiční náklady. [9] 

2.3.2. Centrální řízení 

U centrálního řízení osvětlení jsou svítidla rozdělena do určitých skupin, které poté 

komunikují s daným centrálním systémem. Vzhledem k tomu, že lze samostatně dálkově 

ovládat zvlášť každou skupinu svítidel, je vhodné pečlivě zvážit jejich rozdělení, abychom 

například jednu ulici neměli rozdělenou do více skupin. Centrální systém vyšle informaci 

(signál) všem svítidlům v rámci jedné skupiny obvykle přes elektrické vedení. Tento systém 

řízení osvětlení představuje vyšší investiční náklady na centrální řídicí systém a na 

komunikaci (vedení) mezi centrálním systémem a daným svítidlem. V tomto případě lze 

v průběhu noci některou část veřejného osvětlení úplně vypnout (např. pozdě v noci, kdy je 

dopravní provoz minimální). Toto řešení umožňuje další snížení nákladů na el. Energii, 

ovšem musí se dát pozor, aby nebyli ohrožení účastníci silničního provozu.  

V rámci tohoto systému řízení je tok informací pouze jednosměrný. Centrální uzel 

může nastavit parametry skupiny svítidel, ale už se k němu nedostane informace o 

jednotlivých svítidlech zpět. [9] 

2.3.3. Dynamické řízení 

Dynamické řízení veřejného osvětlení zajištuje největší rozsah řízení v kombinaci 

s nejvyšší úsporou el. energie a kvality osvětlení ale jsou zde nejvyšší investiční náklady ze 

všech systému řízení. Svítidla lze ovládat v rámci skupin nebo i jednotlivě a centrální systém 

řídicí server může shromažďovat informace i jejich stavu a lze vytvářet určitě analýzy, které 

jsou poté vhodné pro co nejefektivnější správu veřejného osvětlení. Mezi informace, které 
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lze ze svítidla zjistit patří například porucha svítidla, jeho přesná spotřeba energie, provozní 

doba, provozní teplota nebo teplota jeho okolí, informace o dopravě. Samozřejmě abychom 

zjistili výše zmíněné informace, někdy je třeba doplnit různými senzory (například teploty). 

Všechny změny nastavení svítidel lze provádět softwarově, pomocí centrálního řídicího 

systému a nemusí se tedy každá změna řešit jednotlivě na každém svítidel. 

Současné inteligentní řídicí systémy centrálním systémem, kterým bývá nějaký server 

umístěný u uživatele. Tento server sleduje velký počet svítidel a každému svítidlu zasílá 

příkazy. Příkazy jsou obvykle přijímány prostřednictvím vytvořené lokální sítě (bodem může 

být například rozvaděč). Na Obrázek 4 je ukázka možné architektury řídicího systému 

veřejného osvětlení. 

 
Obrázek 4 Možná podoba architektury řídicího systému veřejného osvětlení [9] 

Komunikace mezi místní sítí a jednotlivými světlenými body může být buď pomocí 

kabelů nebo bezdrátově. [9] 

2.3.4. Komunikace pomocí kabelů 

Pro přenos informace mezi místní sítí a jednotlivými světlenými body (svítidly) lze 

využít elektrické vedení, takzvané PLC (Power Line Communication). Technologie PLC 

umožňuje realizaci vysokorychlostního přístupu prostřednictvím distribuční soustavy pro 

přenos elektrické energie. Informace se přenáší pomocí modulovaného signálu po 

elektrickém vedení. Tento typ přenosu informací je z hlediska investičních nákladů levnější 

a dá se říci i spolehlivější. Komunikace mezi serverem a místní sítí může probíhat například 

pomocí Eternetového kabelu. [9] 
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Obrázek 5 Komunikace pomocí kabelů (PLC) [9] 

2.3.5. Bezdrátová komunikace 

K přenosu informace mezi centrem a místní sítí lze využít patří například Wi-Fi 

(Wireless Ethernet Compatibility Aliance), která používá bezlicenční pásma (například 

standard 802.11). Mezi další vhodné protokoly patří například GPRS (General Packet Radio 

Services) nebo třeba WiMax. 

 
Obrázek 6 Bezdrátová komunikace [9] 

Bezdrátové signály mezi místní sítí a jednotlivými svítidly lze implementovat pomocí 

smíšené topologie. To má jednu velkou výhodu a sice to, že v případě nedostatku volného 

výhledu se nepřeruší spojení mezi jednotlivými uzly. Pokud by byl slabý signál, lze využít 

opakovačů (Repeater). Pro přenos informace v této části komunikačního řetězce lze využít 

například tyto protokoly: 

• DALI (Digital addressable lighting interface) – norma existuje pro řídící obvody 

předřadníku, které se používají pro monitorování svítidel a dalšího osvětlovacího vybavení.  

Protokol se uplatňuje přímo v elektronických předřadnících a také umožňuje mít informaci 

o každém svítidle zvlášť.  
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• ZigBee se považuje za nízkonákladovou a nízkoenergetickou náhradou za bezdrátové sítě. 

Je to vysoko spolehlivý systém, který má dostatečně nízkou cenu, nízkou spotřebu, ale u 

kterého dochází k zpomalení předání signálu. Norma zahrnuje standardní návrh hardwaru a 

softwaru, který je schopen shromažďovat, ukládat, zpracovávat informace o svítidlech.   

• 6LoWPAN (IPv6 over Low power Wireless Personal Area Networks) – norma, která 

neurčuje konkrétní protokol a umožnuje větší flexibilitu. Pro každou konkrétní situaci se 

vytvoří vlastní protokol. Je to nejnovější konkurent protokolu ZigBee. [9] 
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3. Osvětlovací soustavy veřejného osvětlení 

3.1. Typy osvětlovacích soustav 

Je řada technických požadavku, které se vztahuji na osvětlovací soustavu, které jsou 

popsané v normě ČSN 36 0400 – Veřejné osvětlení. „Podle účelu veřejného osvětlení musí 

osvětlovací soustava zajišťovat potřebnou zrakovou výkonnost a pohodu“ [10]. Z hlediska 

zrakového výkonu je potřeba dodržovat hodnotu průměrného jasu povrchu vozovky 

a  celkovou rovnoměrnost jasu při osvětlení pro motorovou dopravu, a dodržování hodnoty 

průměrné horizontální intenzity osvětlení při osvětlení pro chodce. Z hlediska zrakové 

pohody také musí být uvažovaná podélná rovnoměrnost rozložení jasu.  

Dále tato norma popisuje základní druhy osvětlovacích soustav, podle kterých se 

veřejné osvětlení navrhuje. V následující tabulce jsou přivedený typy osvětlovacích soustav, 

se kterými nejčeštěji můžeme se setkat v obcích.  

Tabulka 10 Typy osvětlovacích soustav 

Typy osvětlovacích soustav 

Jednostranná 

nahoře 

 

jednostranná 

dole 

 

Oboustranná 

párová 

 

Oboustranná 

vystřídaná 

 

Se středovým 

pasem 
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3.2. Investiční a provozní náklady 

Důležitým faktorem pro návrh osvětlovací soustavy se spočívá v její energetické 

náročností. Hlavními parametry jsou investiční a provozní náklady a také náklady na údržbu 

soustavy ze kterých se skládají celkové roční náklady. 

Existuje hodně způsobů pro výpočet celkových nákladu na VO, jeden z používaných 

způsobu byl navržen firmou Philips je popsaný v CIE 115:2010 – Lighting of roads for motor 

and pedestrian traffic. Tento způsob zahrnuje pro výpočet jak odpisy investičních a 

provozních nákladů, tak i nákladů na údržbu a na spotřebovanou energii.  

Celkové roční náklady se stanoví pomocí vzorce:  

𝑁𝑐 = 𝑁𝑎 + 𝑁ú + 𝑁𝑒𝑛 [Kč/rok] (2) 

Kde: 

- Nc jsou celkové roční náklady na osvětlovací soustavu 

- Na jsou odpisy počátečních investičních nákladů 

- Nú jsou náklady na údržbu 

- Nen jsou náklady na energii 

Investiční náklady se skládají z nákladu na světelné zdroje, svítidla, stožáry, výložníky 

a z nákladu na kabely. Většinou výrobce uvádí cenu za svítidla a světelné zdroje dohromady:  

𝑁𝑖 = 𝑛𝑝 ∙ 𝐶𝑝 + 𝑛𝑣 ∙ 𝐶𝑣 + 𝑁 ∙ 𝐶𝑠 + 𝑙𝑘 ∙ 𝐶𝑘 

 

[Kč] (3) 

Kde: 

- Ni jsou celkové roční náklady na osvětlovací soustavu 

- np je počet stožárů v soustavě [ks] 

- Cp je cena stožáru [Kč] 

- nv je počet výložníků v soustavě [ks] 

- Cv je cena výložníku [Kč] 

- N je počet svítidel v soustavě [ks] 

- Cs je cena svítidel [Kč] 

- lk je délka kabelů [m] 

- Ck je cena kabelů včetně montáže a zemních prací 

 

 

 

 



34 
 

Roční odpisy investičních nákladů se počítají pomoci vynásobení investičních nákladu 

anuitním faktorem: 

𝑁𝑎 = 𝑁𝑖 ∙ 𝐴𝑓 [Kč/rok] (4) 

Kde: 

- Af je anuitní faktor 

𝐴𝑓 =

𝑟
100

∙ (1 +
𝑟

100
)𝑡

(1 +
𝑟

100
)𝑡 − 1

 [-] (5) 

Kde: 

- r je úroková sazba [%] 

- t je počet vyhodnocovacích let [roky] 

Náklady na údržbu se spočítají jako součet poměrných částí nákladu na údržbu svítidel 

a na výměnu světelných zdrojů: 

 𝑁ú =
𝑛𝑧∙(𝐶𝑧+𝐶𝑚)

𝑇𝑧
+

𝑛𝑠+𝐶ú

𝑇𝑧
 

 

[Kč] (6) 

Kde: 

- Tz je interval výměny světelných zdrojů [roky] 

- Cm je cena montáže světelného zdroje [Kč] 

- Cú je cena údržby jednoho světelného místa [Kč] 

Pak roční náklady na elektrickou energii se spočítají pomocí následujícího vzorce: 

𝑁𝑒𝑛 = 𝑁 ∙ 𝑃𝑖 ∙ 𝐶𝑒𝑛 ∙ 𝑇𝑟   [Kč/rok] (7) 

Kde: 

- Cen je cena elektrické energie [Kč/kWh] 

- Tr je roční doba provozu soustavy [hod] 

- Pi je příkon světelného zdroje [W] 

[11][12] 
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II. Praktická část 

1. Návrh veřejného osvětlení ve zvolené obci 

Pro praktický návrh optimalizace veřejného osvětlení byla zvolena obec Nelahozeves, 

která leží ve Středních Čechách v okrese Mělník.  

Obec má přibližně 2 000 obyvatel a rozkládá se na ploše 1 432 hektarů. K obci patří 4 

místní části, kterými jsou Lešany, Hleďsebe 1. díl, Hleďsebe 2. díl a Podhořany. V současné 

době má obec 331 světelných míst, které jsou napájený z 8 rozvaděčů (včetně výše 

zmíněných přilehlých částí). 

Obrázek 7 Obec Nelahozeves [13]  
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Praktická část této diplomové práce se zabývá návrhem osvětlovací soustavy v dané 

obci. Návrh veřejného osvětlení je vyhotoven ve dvou variantách. 

1) První variantou je výměna osvětlení ve stávajících pozicích bez doplnění nových světelných 

míst. V této variantě musíme brát ohledy na to, že osvětlení nemusí vyjit v každém úseku. 

To je zpravidla dáno nevhodnou geometrií osvětlovací soustavy, tedy roztečí světelných 

míst, výškou světelných bodů nebo vzdáleností světelných míst od osvětlované komunikace 

(takzvané odsazení svítidla). Příkladem tohoto problému jsou ulice Kralupská, ve které jsou 

výšky stožáru 6 až 8 m s roztečí dosahující 90 m. V ulicích V Závětině a V Loučkách, které 

mají současnou výšku stožáru 4 m a 5 m s roztečí 50 m až 65 m. Takto nevyhovující rozteče 

a výšky stožárů má plno dalších ulic. Proto hlavním cílem této varianty je dosažení co 

největší účinností osvětlení a splnění normy ČSN EN 13201 v co největším rozsahu za 

použití co nejnižších nákladů (například bez doplnění stožárů nebo svítidel na stožáry 

energetiky). To znamená, že tato varianta přinese hlavně ekonomickou úsporu díky úspoře 

elektrické energie. Dojde ke snížení instalovaného příkonu a během noci bude probíhat 

regulace osvětlení, toto řešení však nezajistí plošné splnění normy ČSN EN 13201. 

2) Ve druhé variantě nebude uvažováno stávající rozmístění světelných míst a bude proveden 

zcela nový návrh osvětlovací soustavy v celé obci. V této variantě budou zvolené optimální 

rozteče mezi stožáry a zvolené optimální výšky umístění svítidel. Například pro silnice třídy 

M budou použity rozteče 30 až 35 m a výška umístění svítidel 6 až 10 m. Pro silnice třídy P 

budou rozteče v rozmezí 25 až 35 m a výška umístění svítidel 4 až 6 m. Poté se podle 

vypočtené rozteče určí počet svítidel v každé ulici. Hlavním cílem této varianty je docílení 

splnění požadavků technických norem v celé obci dle ČSN EN 13201 a dosažení úspory 

elektrické energie s použitím co nejmenších pořizovacích a provozních nákladů. 

Pro návrh osvětlení byly použitý následující podklady: 

• Normy ČSN, zákony a vyhlášky týkající se veřejného osvětlení (viz…), zejména pak norma 

ČSN EN 13201 a předpis TKP 15 

• Mapa obce 

• Územní plán obce 

• Pasport obce 
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2. Použitá svítidla pro návrh osvětlovací soustavy 

V současné době se nedá říci, který výrobce má technicky nejlepší svítidlo, proto byly 

vybrané svítidla dle určitých kritérií tak, aby svítidla splňovala dnes běžné technické 

standardy. Jedním z požadavků bylo, aby svítidla měla co nejvíce křivek svítivosti a také 

velký rozsah příkonu, tak aby dokázaly osvítit téměř jakoukoliv pozemní komunikaci. 

Vzhledem k tomu, že se v obci nacházejí přechody pro chodce, u kterých navrhuji jejich 

místní osvětlení, bylo požadavkem takový výrobce svítidel, který má svítidlo s přechodovou 

charakteristiku. Z hlediska pozdější údržby osvětlovací soustavy je vhodné použít svítidla od 

jednoho výrobce. Dalšími rozhodujícími kritérii jsou mimo jiné pořizovací cena, provozní 

účinnost svítidel a životnost světelného zdroje. Vybrané parametry navrhovaných svítidel 

jsou v Tabulka 11Tabulka 12. 

Pro návrh osvětlovací soustavy byla použita svítidla výrobce Schréder.  

 Jedná se o svítidla, které používají optický systém s LED čipy v samostatných 

modulech, kde má každý chip svou vlastní čočku pro usměrnění světelného toku. Pro 

osvětlení silnic budou použitá svítidla typu Voltana, pro osvětlení přechodu pro chodce 

svítidla typu Ampera Zebra a svítidla typu Pilzeo pro osvětlení cest v parku a kolem zámku 

v obci.  

Svítidlo Voltana  

Svítidlo Voltana se vyrábí v 5 různých velikostech, kdy každá velikost má určitý počet 

LED chipů (8 až 64 LED) a velké množství fotometrických (vyzařovacích) charakteristik. 

Díky tomu umožňuje osvětlování jak velmi úzkých cestiček (bez zbytečného osvětlování 

okolí), tak i extrémně širokých silnic. Díky velkému výběru počtu LED chipů a napájecího 

proudu (350 mA, 500 mA, 700 mA,) můžeme snadno vybrat z velkého rozsahu příkonu a 

také regulovat světelný tok svítidla. U svítidel s budícím proudem 350 a 500 mA lze 

v určitém rozsahu budící proud navýšit, a naopak u svítidel s budícím proudem 500 a 700 

mA lze budící proud snížit a tím si regulovat světelný tok svítidla. Díky speciálnímu nástavci 

můžeme namontovat svítidlo jak přímo na dřík stožáru, tak i na výložník. V případě potřeby 

lze nastavit náklon svítidla od -10° do +5°.  [14] 
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Katalogový list svítidla je v Příloha 1 .  

Tabulka 11 Světelně technické parametry svítidla Voltana 

Parametr Voltana 

Krytí svítidla  IP66 

Mechanická odolnost IK08 

Příkon 8 až 215 W 

Světelný tok 700 až 25 200 lm 

Teplota chromatičnosti studená, neutrální nebo teplá bílá 

Třída ochrany I nebo II 

hlavní konstrukční materiál svítidla  tlakově litý hliník 

Optický kryt sklo 

 
Obrázek 8 Svítidlo Voltana [14] 

Svítidlo Ampera zebra  

Svítidlo Ampera je v porovnání se svítidlem typu Voltana dražší, ale je vybaveno 

speciální optikou pro osvětlení přechodu pro chodce. Je vyráběno ve třech různých 

velikostech s velkým výběrem počtu LED chipů (8 až 128 LED) a velikostí napájecího 

proudu (350 mA, 500 mA,  700 mA). Zbylé nejdůležitější vlastnosti jsou totožné se 

svítidlem Voltana. Vzhledově je oproti svítidlu Voltana jiné, protože má jinak umístěné 

žebrování pro lepší chlazení svítidla. [14] 

Katalogový list svítidla je v Příloha 2.  

Tabulka 12 Světelně technické parametry svítidla Ampera Zebra 

Parametr Ampera ZEBRA 

Krytí svítidla IP66 

Mechanická odolnost IK09 

Příkon 10 až 279 W 

Světelný tok 1 100 až 33 400 lm 

Teplota chromatičnosti studená, neutrální nebo teplá bílá 

Třída ochrany I nebo II 

hlavní konstrukční materiál svítidla  slitina hliníku tlakově litého 

Optický kryt sklo 
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Obrázek 9 Svítidlo Ampera Zebra [14] 

Svítidlo Pilzeo  

Toto svítidlo má tvar „houby“, protože se používá k osvětlování parků, náměstí, 

cyklostezek a historických častí měst. Stejně jako svítidla typu Voltana a Ampera nabízí 

široké spektrum křivek svítivosti a velký rozsah příkonů, umožňující vyhovět osvětlení silnic 

různých geometrických konfigurací. [14] 

Katalogový list svítidla je v Příloha 3.  

Tabulka 13 Světelně technické parametry svítidla Pilzeo 

Parametr Pilzeo 

Krytí svítidla IP66 

Mechanická odolnost IK08 

Příkon 19 až 55 W 

Světelný tok 1 900 až 6 000 lm 

Teplota chromatičnosti neutrální nebo teplá bílá 

Třída ochrany I nebo II 

hlavní konstrukční materiál svítidla  slitina hliníku tlakově litého 

Optický kryt Polykarbonát 

 

Obrázek 10 Svítidlo Pilzeo [14] 
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3. Popis a parametry pozemních komunikací 

Celá obec byla rozdělená na typické geometrické moduly osvětlovací soustavy, podle 

kterých byly provedeny vzorové světelně technické výpočty pro novou i stavující osvětlovací 

soustavu s přesným určením svítidla (typ svítidla, optika, počet LED, budící proud čipu, 

příkon svítidla). 

Geometrické moduly osvětlovacích soustav sebe liší šířkou vozovky a umístěním 

chodníku nebo parkovacího pruhu. Po provedení světelně technických vypočtu stávající 

osvětlovací soustavy byly stanoveny reálné průměrné rozteče mezi stožáry, výšky umístění 

svítidel a odsazení svítidel od vozovky. Pro světelně technický výpočet nové osvětlovací 

soustavy byly stanoveny optimální roztečí mezi stožáry, výšky umístění světelných bodu a 

odsazení svítidel od vozovky.  

Pro obec Nelahozeves bylo stanoveno celkem 11 geometrických modulů. Moduly 1 

až 9 jsou navrženy pro osvětlení pozemních komunikací a mají jednostrannou osvětlovací 

soustavu. V prvních 8 modulech byly ve světelně technických výpočtech použitá technická 

svítidla Voltana, u kterých je světelný tok směrován na vozovku a přilehlé chodníky. Při 

návrhu osvětlení pro modul 9 byla použita dekorační parková svítidla, u kterých je světelný 

tok směrován jak na vozovku, tak i do stran pro osvětlení okolních vertikálních ploch, a pro 

lepší vnímaní okolního prostředí. Moduly 10 a 11 jsou navrženy pro osvětlení přechodu pro 

chodce. Každému modulu osvětlovací soustavy byly přiřazený odpovídající ulice. 

Tabulka 14 Geometrické moduly osvětlovacích soustav 

Geometrické moduly osvětlovacích soustav  

Modul 1     

Počet jízdních pruhu: 2 

 

    

Šířka vozovky: 7 m 

 

  

Teplota chromatičnosti: 3 000 - 4 000 K    

Ulice (třída): Velvarská (M4)    

  Zagorolská (M5)     

    

Modul 2     

Počet jízdních pruhu: 2 

 

    

Šířka vozovky: 6 m    

Teplota chromatičnosti: 3 000 K    

Ulice (třída): Kralupská (M5)    

  Na Samotě u Lesa (M5)    

  V Lipské (M5)    

  V Úvoze (M5)     
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Modul 3     

Počet jízdních pruhu: 2 

 

    

Šířka vozovky: 8 m    

Zelený pás: 2 m    

Chodník: 2 m    

Teplota chromatičnosti: 3 000 K    

Třída osvětlení chodníku: min. P4    

Ulice (třída): Kralupská (M5)     

    

    

Modul 4     

Počet jízdních pruhu: 2 

 

    

Šířka vozovky: 6 m    

Zelený pás: 2,5 m    

Chodník: 1 m    

Teplota chromatičnosti: 3 000 K    

Třída osvětlení chodníku: min. P4    

Ulice (třída): Zagorolská (M5)     

    

Modul 5     

Počet jízdních pruhu: 2 

 

    

Šířka vozovky: 5 m 
 

  

Chodník: 2 m    

Teplota chromatičnosti: 3 000 K    

Třída osvětlení chodníku: min. P5    

Ulice (třída): Nádražní (M6) Vltavská (P4)   

  Pod Strání (M6) Nová (P4)   

  Příčná (P4) U Žlabku (P4)   

  Zahradní (P4) Školní (P4)   

    

Modul 6     

Počet jízdních pruhu: 1 

 

    

Šířka vozovky: 4 m    

Chodník: 1 m    

Chodník: 1 m 
 

  

Teplota chromatičnosti: 3 000 K    

Třída osvětlení chodníku: min. P5    

Ulice (třída): Akatová (P4) Nad Borovičkami (P4)   

  Habrová (P4) Jeřábínova (P4)   

  Javorová (P4) K Jánu (P4)   

  Lipová (P4)     
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Modul 7     

Počet jízdních pruhu: 1 

 

    

Šířka vozovky: 4 m 
 

  

Teplota chromatičnosti: 3 000 K    

Ulice (třída): M. Turka (P4)    

  U Tratí (P4)    

  Dolní Náves (P4)    

  V Loučkách (P4)    

  Na Poloučku (P4) U Ptz (P4) Na Skále (P4) 

  V Závětině (P4) Moravská (P4) Na Vršku (P4) 

  Dvořákova stezka (P4) V Uličce (P4) Ružová (P4) 

  Na Vinici (P4) Pod Hájem (P4) U Dvora (P4) 

  Letecká (P4) Lososnice (P4) 

U Kapličky 

(P4) 

  U Podjezdu (P4) Lužická (P4) Na hřiští (P4) 

    

Modul 8     

Počet jízdních pruhu: 2    

Šířka vozovky: 6 m 

 

    

Chodník: 2 m    

Teplota chromatičnosti: 3 000 K    

Třída osvětlení chodníku: min. P5    

Ulice (třída): Jarní (P4)    

  Zimní (P4)    

  V Cíhelnách (P4)    

  Letní (P4)     

    

Modul 9     

Počet jízdních pruhu: 1 

 

    

Šířka vozovky: 3 m 
 

  

Teplota chromatičnosti: 3 000 K    

Ulice (třída): Cesta kolem zámku, park (P5)   
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Modul 10     

Počet jízdních pruhu: 2 

 

    

Typ přechodu: 

Základní prostor 

bez 

prodlouženého 

doplňkového 

prostoru   

Délka přechodu: 8 m    

Šířka přechodu: 4 m   

Teplota chromatičnosti: 4 000 K    

Ulice (třída): Kralupská (M5)     

    

Modul 11     

Počet jízdních pruhu: 2 

 

    

Typ přechodu: 

Základní prostor 

bez 

prodlouženého 

doplňkového 

prostoru   

Délka přechodu: 6 m    

Šířka přechodu: 4 m   

Teplota chromatičnosti: 4 000 K    

Ulice (třída): Zagarolská (M5)     

Ve světelně technickém výpočtu, jak pro novou, tak i pro stávající osvětlovací 

soustavy, byly použity výše uvedené typy geometrických modulu osvětlovacích soustav. 

Tyto typy se liší použitými roztečemi mezi stožáry, výškami světelných bodu, náklony a také 

použitými svítidly. Ze stávající osvětlovací soustavy budou vyřazeny ty ulice, které  

současnosti nemají žádný světelný bod, nová osvětlovací soustava se bude počítat všemi 

ulicemi v obci.   
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4. Stanovení tříd osvětlení 

Návrh tříd osvětlení se řídí normou ČSN EN 13201-1 a předběžnou normou ČSN P 

36 0455 tak, jak je popsáno v kapitole 1.5 této práce. Dle výše uvedených norem byla 

zatříděna každá ulice v obci Nelahozeves. Na Obrázek 11 je ukázka grafického zatřízení do 

tříd osvětlení typu M a na Obrázek 12 je ukázka grafického zatřídění do tříd osvětlení typu 

P. Celkové grafické zatřídění je pak v  Příloha 4 této práce. Třídy osvětlení pro všechny ulice 

jsou dále uvedeny v Tabulka 15 a Tabulka 16. 

4.1. Komunikace třídy M 

Dle použitých norem bylo v obci zatříděno 8 ulic do tříd osvětlenosti typu M – 

komunikace pro motorovou dopravu. V Tabulka 15 je uveden jejich přehled spolu s teplotou 

chromatičnosti, která by v jednotlivých ulicích měla být dodržena. Na obr. 11 je potom 

grafické znázornění daných ulic ve třídách typu M na základní mapě obce. Zelenou barvu je 

zde znázorněna třída M4, u průjezdního úseku silnice II. třídy (silnice II/616), s nejvyšší 

úrovní osvětlení. Dále je zde třída M5 (modrá barva), kdy se opět jedná o hlavní průjezdní 

tah skrz obec. Nejnižší třídou osvětlení z typu M je třída M6, která je použita na 

komunikacích s nízkou intenzitou dopravy.  

Tabulka 15 Komunikace třídy M 

Název ulice 

Normální 

třída 

osvětlení 

Teplota 

chromatičnosti 

Velvarská M4 ≤ 4 000 K 

Kralupská M5 ≤ 3 000 K 

Na Samotě U Lesa M5 ≤ 3 000 K 

V Lipské M5 ≤ 3 000 K 

V Úvoze M5 ≤ 3 000 K 

Zagarolská M5 ≤ 3 000 K 

Nádražní M6 ≤ 3 000 K 

Pod strání M6 ≤ 3 000 K 
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Obrázek 11 Grafické znázornění komunikaci třídy M 

Jako příklad zatříděni na základě Tabulka 2, stanovím váhovou hodnotu a přidělím 

třídu osvětlenosti ulici Kralupská.  

• Dovolená rychlost je 50 km/h (dle normy spadá do intervalu 40 <v ≤ 70 km/h), což znamená 

že váhová hodnota Vw je -1 

• Intenzita dopravy je střední. Váhová hodnota Vw je 0 

• Skladba dopravního proudu je smíšená, zahrnuje jak motorová vozidla, tak i chodce (nejsou 

zde chodníky pro pěší) a ostatní dopravní prostředky. Váhová hodnota Vw je 1 

• Je to směrově nerozdělená komunikace, proto váhová hodnota Vw je 1 

• V obci je hustota křižovat menší než 3 křižovatky na km. Váhová hodnota Vw je 0 

• V ulici se nevyskytují parkující vozidla. Váhová hodnota Vw je 0 

• Jas okolí je zde střední (běžná situace). Váhová hodnota Vw je 0 

• Náročnost navigace je zde nízká a váhová hodnota Vw je 0 

Výsledná třída osvětlení se vypočítá jako 𝑀 = 6 − 𝑉𝑊,𝐶. Celková váhová hodnota se 

rovná 1, takže normální třída osvětlení je M5. Ostatní třídy ulic v obci z Tabulka 15 

Komunikace třídy M jsou určeny stejným způsobem. 
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4.2. Komunikace třídy P 

Ostatní ulice v obci Nelahozeves jsou zatříděny do třídy osvětlení typu P – místní 

komunikace pro vozidla pohybující se nízkou rychlostí a také pro chodce a cyklisty. Všechny 

ulice patřící do tříd osvětlení typu P jsou sepsané v tabulce 16, kde je jim zároveň přiřazena 

teplota chromatičnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná převážně o rezidenční oblasti, a ne 

velké silniční tahy, je u všech ulic zvolena teplota chromatičnosti ≤ 3 000 K. Na Obrázek 11 

jsou třídy osvětlení typu P znázorněny graficky na základní mapě. 

Tabulka 16 Komunikace třídy P 

Název ulice 

Normální 

třída 

osvětlení 

Teplota 

chromatičnosti 
 

Název ulice 

Normální 

třída 

osvětlení 

Teplota 

chromatičnosti 

Akátová P4 ≤ 3 000 K  Nad Borovičkami P4 ≤ 3 000 K 

Dolní Náves P4 ≤ 3 000 K  Nová P4 ≤ 3 000 K 

Dvořákova 

stezka 
P4 ≤ 3 000 K 

 Pod Hájem 
P4 ≤ 3 000 K 

Habrová P4 ≤ 3 000 K  Příčná P4 ≤ 3 000 K 

Jarní P4 ≤ 3 000 K  Růžová P4 ≤ 3 000 K 

Javorová P4 ≤ 3 000 K  Školní P4 ≤ 3 000 K 

Jeřabinová P4 ≤ 3 000 K  U Dvora P4 ≤ 3 000 K 

K Jánu P4 ≤ 3 000 K  U Kapličky P4 ≤ 3 000 K 

Letecká P4 ≤ 3 000 K  U podjezdu P4 ≤ 3 000 K 

Letní P4 ≤ 3 000 K  U Ptz P4 ≤ 3 000 K 

Lipová P4 ≤ 3 000 K  U Trati P4 ≤ 3 000 K 

Lososnice P4 ≤ 3 000 K  U Žlábku P4 ≤ 3 000 K 

Lužická P4 ≤ 3 000 K  V Cihelnách P4 ≤ 3 000 K 

M. Turka P4 ≤ 3 000 K  V Loučkách P4 ≤ 3 000 K 

Moravská P4 ≤ 3 000 K  V Uličce P4 ≤ 3 000 K 

Na hřišti P4 ≤ 3 000 K  V Závětině P4 ≤ 3 000 K 

Na Paloučku P4 ≤ 3 000 K  Vltavská P4 ≤ 3 000 K 

Na Skále P4 ≤ 3 000 K  Zahradní P4 ≤ 3 000 K 

Na Vinici P4 ≤ 3 000 K  Zimní P4 ≤ 3 000 K 

Na Vršku P4 ≤ 3 000 K  Cesta kolem 

zámku, park  
P5 ≤ 3 000 K 
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Obrázek 12 Grafické znázornění komunikace třídy P 

Jako příklad zatříděni na základě Tabulka 6, stanovím váhovou hodnotu a přidělím 

třídu osvětlenosti ulici Školní.  

• Dovolená rychlost nízká (≤ 40 km/h), což znamená že váhová hodnota Vw je 1 

• Intenzita dopravy je střední. Váhová hodnota Vw je 0 

• Skladba dopravního proudu je smíšená, zahrnuje jak motorová vozidla, tak i chodce (nejsou 

zde chodníky pro pěší) a ostatní dopravní prostředky. Váhová hodnota Vw je 1 

• V ulici jsou parkující vozidla. Váhová hodnota Vw je 1 

• Jas okolí je nízký. Váhová hodnota Vw je -1 

• Rozpoznávání obličeje není nutné. To znamená, že nejsou potřeba žádné dodatečné 

požadavky 

Výsledná třída osvětlení se vypočítá jako 𝑃 = 6 − 𝑉𝑊,𝐶. Celková váhová hodnota se 

rovná 2, tak že normální třída osvětlení je P4. Ostatní třídy ulic v obci z Tabulka 16 

Komunikace třídy P jsou určený stejným způsobem.  
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5. Řízení veřejného osvětlení 

Vzhledem k tomu, že v návrhu nové osvětlovací soustavy jsou použita svítidla od 

firmy Artechnic-Schreder, jsou dále popsány řídicí systémy od této firmy. Firma nabízí tři 

úrovně řízení osvětlení, od základního řízení až po Smart City. Jednotlivé systémy jsou 

pojmenované dle obchodního názvu společnosti. 

• Samostatná jednotka. Každé svítidlo je vybaveno vlastní řídicí jednotkou a může se řídit 

samostatně. Tento typ řízení obsahuje astronomické hodiny pro trvalé přizpůsobování 

stmívacího profilu. Dále může obsahovat fotobuňky pro zapnutí a vypnutí podle intenzity 

denního světla a čidla pohybu. V současné době je to nejpoužívanější systém řízení, a to 

hlavně z důvodu pořizovací ceny a zároveň přijatelných úspor energie. [14] 

• Autonomní síť, umožňující společnou komunikací mezi jednotlivými svítidly v uzavřené 

bezdrátové síti. Systém funguje pomocí bezdrátového připojení notebooku k jednomu 

svítidlu a poté se ovládá pomocí speciálního programu. V porovnání s řízením samostatné 

jednotky je to dražší systém, a proto se nepoužívá v malých městech. „Tento systém může 

být ještě zdokonalen pohybovými a rychlostními čidly. Při detekci pohybu nahradí scénář 

detekce stmívací scénář, aby byla zajištěna bezpečnost a komfort uživatelů. Čidla mohou být 

centralizovaná nebo decentralizovaná. Každé svítidlo je vybaveno řídicí jednotkou a může 

být řízeno nezávisle.“ [14] 

• Síť se schopností vzájemné spolupráce. Systém, který je doporučen pro použití ve velkých 

městech pro celkové monitorování, měření a řízení venkovního osvětlení. Umožňuje dálkové 

ovládání celkové sítě osvětlení kdykoliv a z jakéhokoli místa ve světě. „Díky obousměrné 

komunikaci je možné monitorovat provozní stav, spotřebu energie a případné poruchy. 

Systém Owlet IoT založený na otevřených standardech může interagovat s většími 

platformami chytrého města za účelem výměny dat nebo spolupracovat se ostatními 

systémy.“ [14] 

Vzhledem k velikostí a požadavkům města pro řízení osvětlení byl zvolen systém 

řízení se samostatnou jednotkou. V průběhu roku se venkovní osvětlení zapíná v různou 

dobu, a to v závislosti na západu slunce. Obvykle se VO zapíná přibližně půl hodiny – hodinu 

před západem slunce a vypíná se cca hodinu po východu slunce. 

Dále můžeme brát v úvahu, že v nočních hodinách dochází ke snižování intenzity 

dopravy. Tento jev začíná přibližně mezi 22:00 – 23:00 hodinou a mezi 23:00 - 05:00 

hodinou se intenzita dopravy dále snižuje. Ke zvyšování dopravy obvykle dochází zase 

kolem 05:00 hodin. Proto lze dle ČSN EN 13201–1 v době mírného poklesu dopravy 

můžeme snížit světelný tok o 25 % (tj. mezi uvedeným intervalem 22:00 – 23:00 hod.) 
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a v době výrazného snížení intenzity dopravy (tj. mezi uvedeným intervalem 23:00 – 05:00 

hod.) lze světelný tok snížit až o polovinu. Podle těchto parametrů můžeme stanovit režim 

stmívaní pro svítidla a spočítat roční provozní dobu svítidel. Výše popsané intervaly 

snižování intenzity dopravy nejsou pevně dané, vždy záleží na konkrétním městě nebo obci 

v závislosti na intenzitě využívaní místních komunikací.  

Ze stránek http://www.shaman.cz/praxe/vychod-zapad-slunce.htm byla stanovená 

doba východu a západu slunce a byla určená doba zapnutí svítidel VO. Pro usnadnění 

výpočtu zanedbávám minuty a počítám pouze s celými hodinami.  

Tabulka 17 Roční provozní doba 

Čas 

Světelný tok [%] 
Roční doba provozu 

[hod] 

L
ed

en
 

Ú
n

o
r 

B
ře

ze
n

 

D
u

b
en

 

K
v

ět
en

 

Č
er

v
en

 

Č
er

v
en

ec
 

S
rp

en
 

Z
ář

í 

Ř
íj

en
 

L
is

to
p

ad
 

P
ro

si
n

ec
 

100% 75% 50% 

00:00 - 01:00 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 0 0 365 

01:00 - 02:00 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 0 0 365 

02:00 - 03:00 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 0 0 365 

03:00 - 04:00 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 0 0 365 

04:00 - 05:00 50% 50% 50% 50% 50% 0% 0% 50% 50% 50% 50% 50% 0 0 304 

05:00 - 06:00 75% 75% 75% 75% 0% 0% 0% 0% 75% 75% 75% 75% 0 242 0 

06:00 - 07:00 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 182 0 0 

07:00 - 08:00 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 120 0 0 

08:00 - 09:00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 

09:00 - 10:00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 

10:00 - 11:00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 

11:00 - 12:00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 

12:00 - 13:00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 

13:00 - 14:00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 

14:00 - 15:00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 

15:00 - 16:00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 

16:00 - 17:00 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 92 0 0 

17:00 - 18:00 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 151 0 0 

18:00 - 19:00 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 212 0 0 

19:00 - 20:00 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 273 0 0 

20:00 - 21:00 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 335 0 0 

21:00 - 22:00 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 365 0 0 

22:00 - 23:00 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 0 365 0 

23:00 - 24:00 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 0 0 365 

Celková roční provozní doba podle časových pasem [hod] 1730 607 2129 

Celková roční provozní doba [hod] 4466 

Tento režim stmívání bude použit pro všechny ulice v obci v obou variantách 

osvětlení.   

http://www.shaman.cz/praxe/vychod-zapad-slunce.htm
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6. Návrh osvětlení ve dvou variantách 

6.1. Výměna stávajících svítidel kus za kus 

V současné době v ulicích Na Samotě U Lesa, Letecká, Letní, Na Skále, a také na 

cestě kolem zámků žádné osvětlení není, proto jsou tyto ulice nefigurují v tabulce se 

seznamem nově navržených svítidel, která je k naleznutí v Příloha 5. 

Pro návrh výměny osvětlení ve stávajících pozicích bylo použito celkově 10 typů 

svítidel, které mají různé vyzařovací charakteristiky a různé příkony a jejich souhrn je 

uveden v Tabulka 18. 

Tabulka 18 Souhrn nově navržených svítidel pro stávající osvětlovací soustavu 

Typ svítidla Počet svítidel [ks] 

Voltana 2 5103 16Leds 700mA WW 61 

Voltana 2 5119 16Leds 350mA WW 49 

Voltana 2 5141 16Leds 350mA WW 16 

Voltana 3 5098 16Leds 500mA WW 35 

Voltana 3 5102 16Leds 500mA WW 107 

Voltana 3 5137 24Leds 700mA WW 27 

Voltana 4 5102 32Leds 500mA WW 8 

Voltana 4 5102 32Leds 700mA NW 11 

Voltana 4 5141 32Leds 700mA WW 12 

Voltana 5 5141 64Leds 500mA WW 5 

Celkový součet 331 

Vstupní data pro výpočet osvětlení byla převzata z Tabulka 14 , ve které jsou uvedeny 

geometrické moduly osvětlovacích soustav. Při výpočtu pro každý modul byla uvažovaná 

výška světelného bodu podle odpovídající reálné výšky a upraven náklon svítidla podle 

potřeb výpočtu.  

Vlastní výpočet byl prováděn v programu DIALux evo 7.1. Celkový protokol 

z výpočtu je v Příloha 6. Jako příklad výpočtu níže je uveden výpočet osvětlení pro Modul 

3, kterému odpovídá ulice Kralupská.  
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Obrázek 13 Konfigurace vozovky pro modul 3 osvětlovací soustavy 

Na Obrázek 13 je znázorněna konfigurace vozovky pro počítaný modul osvětlované 

komunikaci. Vozovka má šířku 8 m a přes zelený pás k ní přilehá chodník, který je široký 

2 m. Svítidla jsou namontována s využitím na 2 m dlouhého výložníku ve výšce 8 m. Jak je 

vidět na obrázku stožáry jsou umístěny na vnějším okraji chodníku.  

 Osvětlovací soustava je jednostranná. Vypočítaná maximální rozteč mezi stožáry je 

40 m a náklon je 0°. Třída osvětlení podle Tabulka 15 je M5 pro vozovku a chodník musí 

být osvětlen na třídu osvětlení minimálně P4. 

Tabulka 19 Výsledky výpočtu komunikace pro motorové vozidly modull 3 

Parametry 

Požadované hodnoty 

podle normy 

Lm [cd/m²] 

≥ 0.50 

Uo [-] 

≥ 0.35 

Ul [-] 

≥ 0.40 

TI [%] 

≤ 15 

SR [-] 

≥ 0.30 

Skutečné hodnoty 

podle výpočtu 
0,51 0,5 0,43 14 0,43 

Tabulka 20 Výsledky výpočtu chodníku modul 3 

Parametry Em [lx] Emin [lx] 

Skutečné hodnoty podle 

výpočtu 
7,76 1,87 

Osvětlení chodníku odpovídá třídě P3. 

6.2. Návrh nové osvětlovací soustavy 

Pro návrh osvětlení nové osvětlovací soustavy je celkem použito 12 typů svítidel, které 

mají různé vyzařovací charakteristiky a různé příkony. Na rozdíl od stávající osvětlovací je 

soustavy v novém návrhu zahrnuto osvětlení cesty kolem zámku a parku, u kterého jsou 

vzhledem k charakteru výstavby použita svítidla Pilzeo. Tato svítidla umožňují osvětlit nejen 

komunikaci ale také okolní vertikální plochy, aby bylo možné lépe vnímat okolní prostředí 

a také obličeje ostatních uživatelů.  



52 
 

V následující Tabulka 21 jsou uvedeny celkové počty použitých svítidel. Celkový 

seznam nově navržených svítidel je k naleznutí v Příloha 7. Počet navřených svítidel v této 

variantě je 605 ks.  

Tabulka 21 Součet svítidel pro novou osvětlovací soustavu 

Typ svítidla Počet svítidel [ks] 

Pilzeo 5068 8Leds 500mA WW 22 

Voltana 2 5119 16Leds 350mA WW 49 

Voltana 2 5137 16Leds 500mA WW 187 

Voltana 2 5139 16Leds 500mA WW 131 

Voltana 2 5141 16Leds 350mA WW 20 

Voltana 3 5137 24Leds 500mA WW 82 

Voltana 3 5137 24Leds 700mA WW 16 

Voltana 4 5137 32Leds 700mA NW 24 

Voltana 4 5141 32Leds 500mA WW 33 

Voltana 4 5141 32Leds 700mA WW 35 

Ampera Midi Zebra 5145 48Leds 500mA NW 4 

Ampera Midi Zebra 5145 32Leds 500mA NW 2 

Celkový součet 605 

Výpočty pro komunikace byly provedeny podle Tabulka 14 pomocí programu 

DIALux evo 7.1. Celkový protokol z výpočtu je pak k nahlédnutí v Příloha 8. Jako příklad 

výpočtu níže je uvedený výpočet osvětlení pro geometrický modul 5, kterému odpovídá ulice 

Školní. 

 
Obrázek 14 Konfigurace vozovky pro modul 5 osvětlovací soustavy 

Na Obrázek 14 je znázorněna konfigurace vozovky pro počítaný osvětlovací modul 

komunikace. Vozovka má šířku 5 m a k ní přilehající chodník, který je široký 2 m. Svítidla 

jsou namontována přímo na stožáru ve výšce 6 m. Jak je vidět na obrázku stožáry jsou na 

vnějším okraji chodníku.  



53 
 

 Osvětlovací soustava je jednostranná. Vypočítaná maximální rozteč mezi stožáry je 

40 m a náklon je 0°. Třída osvětlení podle Tabulka 16 je P4 pro vozovku a chodník musí být 

osvětlen na třídu osvětlení minimálně P5. 

Tabulka 22 Výsledky výpočtu vozovky modul 5 

Parametry 

Požadované hodnoty 

podle normy 

Em [lx] 

≥ 7.50; ≤ 11.25 

Emin [lx] 

≥ 1.50 

Skutečné hodnoty podle 

výpočtu 
7,76 1,87 

Tabulka 23 Výsledky výpočtu chodníku modul 5 

Parametry Em [lx] Emin [lx] 

Skutečné hodnoty podle 

výpočtu 
7,76 1,87 

Osvětlení chodníku odpovídá třídě P4. 

Výpočet přechodu 

V obci Nelahozeves se nacházejí tři přechody pro chodce, dva stejné přechody jsou 

umístěny v ulici Kralupská a jeden v ulici Zagarolská. V současné době tyto přechody nejsou 

osvětleny, proto řešení osvětlení přechodů provádím pouze ve variantě pro novou 

osvětlovací soustavu. Tyto přechody budou navrhované a počítané ve stejné třídě, do které 

byla zatříděna vozovka, což znamená třídu M5. 

Výpočet přechodu byl proveden podle požadavků předpisu TKP 15. Vstupní údaje pro 

návrh osvětlení přechodů pro chodce jsem převzala z Tabulka 14 a pomocí programu 

Ulysse v2.1 jsem provedla vlastní výpočty. Níže jsou uvedeny výpočty obou typů přechodu, 

kterým odpovídají geometrické moduly 10 a 11. 

Přechody 1 a 2, ulice Kralupská 

S přihlédnutím ke kapitole 1.6 teoretické části této práce řešené přechody odpovídají 

prvnímu typu přechodu, kde se posuzuje pouze základní prostor a dva neprodloužené 

doplňkové prostory.  Situaci a umístění zmiňovaných doplňkových prostorů a dalších pro 

výpočet důležitých vertikálních rovin zjednodušeně popisuje Obrázek 15. 
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Obrázek 15 Konfigurace přechodu modul 10, kde a – přesah svítidla do vozovky od kraje vozovky, b – přesah 

svítidla před/za vozovkou ve směru jízdy 

Pomocí červených linii na Obrázek 15 jsou naznačeny svislé roviny, ve kterých se 

vyhodnocuje vertikální osvětlenost.  

- a = 0,2 m 

- b = 0,8 m  

- Výška světelného bodu = 6 m  

- Náklon svítidla = 5° 

- Délka přechodu = 8 m 

- Šířka přechodu = 4 m 

- Typ svítidel – Schreder Ampera Zebra 5145, 70 W 

- Typ světleného zdroje – 48 Led 500mA, Neutrální bílá, 10 677 lm 

Tabulka 24 Vypočtené osvětlenosti jednotlivých rovin a posuzovaných prostor pro osvětlovací modul 10 

Posuzovaný prostor 
Vertikální 

rovina 1 [lx] 

Vertikální 

rovina 2 [lx] 

Vertikální 

rovina 3 [lx] 

1. doplňkový 

prostor 
15,1 33,8 24,7 

Základní prostor 

33,1 61,4 46,9 

44,4 82,5 46,0 

33,1 57,2 40,1 

31,3 54,9 41,7 

29,9 53,8 42,0 

26,5 43,6 33,7 

2. doplňkový 

prostor 
21,6 32,5 26,3 

V Tabulka 24 jsou pak shrnuty výsledky z výpočetního programu pro posuzované 

body přechodu. Tyto body se stanoví podle předpisu TKP 15 takto: 
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- Body vertikální roviny 1 jsou umístěny ve vzdáleností 1/6 šířky přechodu od okraje 

přechodu, což znamená 4 ∗
1

6
= 0,667 𝑚 od kraje vozovky 

- Body vertikální roviny 2 jsou umístěny ve vzdáleností 1/3 šířky přechodu od vertikální 

roviny 1, což znamená 4 ∗
1

3
+ 0,667 = 2,0 𝑚 od kraje vozovky 

- Analogický se spočítají body vertikální roviny 3 vůči vertikální rovině 2 – 4 ∗
1

3
+ 2 =

3,333 𝑚 od kraje vozovky 

- V jednotlivých příčných řadách základního prostoru jsou umístěny tří výpočtové body pro 

každý jízdní pruh 

- V jednotlivých příčných řadách doplňkových prostoru se umísťuje pouze jeden výpočtový 

bod 

Výsledky posuzovaných prostor a rovin pro modul 10 geometrii osvětlovací 

komunikaci: 

Vypočtená průměrná svislá osvětlenost se spočítá jako průměrná hodnota osvětleností 

v každém posuzovaném prostoru zvlášť.  Podle Tabulka 7 pro třídu osvětlení M5 nejnižší 

hodnota udržované průměrné svislé osvětlenosti v základním prostoru musí dosahovat 30 lx 

a v doplňkovém prostoru 20 lx, nejvyšší hodnota pro všechny prostory musí být 100 lx. 

Poměr osvětleností v prostorech se spočítá jako poměr průměrné osvětleností 

v základním prostoru a průměrné osvětleností v doplňkovém prostoru. Musí být v rozsahu 

0,5 až 2. 

Celková rovnoměrnost svislé udržované osvětleností se spočítá jako poměr minimální 

a průměrné svislé osvětlenosti v posuzovaném prostoru. U tohoto typu přechodu se posuzuje 

pouze celková rovnoměrnost v základním prostoru. Musí být větší než 0,4. 

Tabulka 25 Výsledky posuzovaných prostor a rovin pro osvětlovací modul 10 

Průměrná svislá osvětlenost v základním 

prostoru: 
44,6 lx 

Průměrná svislá osvětlenost v 1. 

doplňkovém prostoru: 
24,5 lx 

Průměrná svislá osvětlenost v 2. 

doplňkovém prostoru: 
26,8 lx 

Poměr osvětleností v prostorech:     

Základní/1. doplňkový 1,82   

Základní/2. doplňkový 1,66   

Celková rovnoměrnost v základním 

prostoru: 
0,59 
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Přechod 3, ulice Zagarolská 

Tento přechod se od přechodu 1 a 2 liší pouze délkou přechodu, přesahem svítidla do 

vozovky od jejího kraje a náklonem svítidla, proto uvádím pouze parametry přechodu a 

výsledky posuzovaných prostoru. 

- a = 0 m 

- b = 0,8 m  

- Výška světelného bodu = 6 m  

- Náklon světelného bodu = 0° 

- Délka přechodu = 6 m 

- Šířka přechodu = 4 m 

- Typ svítidel – Schreder Ampera Zebra 5145, 51 W 

- Typ světleného zdroje – 32 Led 500mA, Neutrální bílá, 7 118 lm 

 

Tabulka 26 Výsledky posuzovaných prostor a rovin pro osvětlovací modul 11 

Průměrná svislá osvětlenost v základním 

prostoru: 
33,3 lx 

Průměrná svislá osvětlenost v 1. 

doplňkovém prostoru: 
26,9 lx 

Průměrná svislá osvětlenost v 2. 

doplňkovém prostoru: 
20,5 lx 

Poměr osvětleností v prostorech:     

Základní/1. doplňkový 1,24   

Základní/2. doplňkový 1,62   

Celková rovnoměrnost v základním 

prostoru: 
0,59 
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7. Vyhodnocení energetické náročnosti a nákladů osvětlení 

I přes to, že veřejné osvětlení představuje pouze malou část ze všech nákladů každého 

města, není možné tyto náklady zanedbat. Pro výpočet celkových ročních nákladů na 

osvětlení byly použity vzorečky dle kapitoly 3.2 teoretické části této práce. Je potřeba 

stanovit náklady na elektrickou energii, náklady na údržbu a odpisy počátečních investičních 

nákladů.   

Náklady na elektrickou energii jsou vypočítány pro sazbu elektrické energie 

2 Kč/kWh a roční dobu provozu 4 466 hodin (viz Tabulka 17). 

 Pro stanovení nákladu na elektrickou energii je potřeba posoudit energetickou 

náročnost osvětlovací soustavy. To znamená, že je třeba stanovit současný příkon soustavy 

(pro stanovení nákladů stávajícího stavu), a také spotřebu elektrické energie za rok. Celková 

roční spotřeba elektrické energie stávající osvětlovací soustavy je stanovena z instalovaného 

příkonu podle pasportu veřejného osvětlení, který je součásti této práce na přiloženém 

datovém nosiči. Současný instalovaný příkon je 30,406 kW. Z toho byly vypočítány 

současné náklady na elektrickou energii Nen0 za rok. 

𝑁𝑒𝑛0 = (4 466 ∙ 30,406) ∙ 2 = 271 586 𝐾č  

Instalovány příkon soustavy při výměně kus za kus je 13,765 kW, který byl stanoven 

na základě Příloha 5. Z toho podle vzorce č. (7) můžeme stanovit náklady na elektrickou 

energii. Náklady na elektrickou energii byly vypočítány ve dvou variantách. První Nen11 jsou 

náklady s použitím režimu stmívaní z Tabulka 17 (1 730 hodin soustava bude svítit na plný 

výkon, 607 hodin jenom na 75 % a 2 129 hodin příkon bude snížen na 50 %). Druhé, Nen12 , 

bez nastaveného harmonogramu stmívání osvětlení, to znamená při 100% světelném toku 

svítidel po celou dobu používání. 

𝑁𝑒𝑛11 = (1 730 ∙ 13,765 + 607 ∙ 13,765 ∙ 0,75 + 2 129 ∙ 13,765 ∙ 0,5) ∙ 2 =

89 466 𝐾č  

𝑁𝑒𝑛12 = (4 466 ∙ 13,765) ∙ 2 = 122 949 𝐾č  

Stejným způsobem byly spočítané náklady na elektrickou energii nové osvětlovací 

soustavy. Nen21 jsou náklady s použitím režimu stmívaní a Nen22 jsou náklady bez režimu 

stmívání. Z Příloha 7 vychází instalovaný příkon nové osvětlovací soustavy je 20,877 kW.  

𝑁𝑒𝑛21 = (1 730 ∙ 20,877 + 607 ∙ 20,877 ∙ 0,75 + 2 129 ∙ 20,877 ∙ 0,5) ∙ 2 =

135 690 𝐾č  
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𝑁𝑒𝑛12 = (4 466 ∙ 20,877) ∙ 2 = 186 473 𝐾č  

Cena za údržbu byla stanovena jako rozdíl celkových nákladů na provoz veřejného 

osvětlení a ceny za elektrickou energii. Náklady na provoz veřejného osvětlení byly 

zprůměrovány za období posledních tří let. Údaje o provozních nákladech byly získány 

z webových stránek:  

https://monitor.statnipokladna.cz/2017/obce/detail/00237094#rozpocet-vydaje-

odvetvovy.  

Přibližné náklady na údržbu byly stanoveny na 800 Kč na světelné místo. Při návrhu 

výměny svítidel kus za kus zůstávají stará kabelová vedení a staré stožáry, které budou 

potřebovat stejnou údržbu jako před výměnou. Svítidla ale budou potřebovat menší údržbu, 

proto bude počítáno se sníženými náklady na údržbu o 5 % Nú1. Nová osvětlovací soustava 

bude potřebovat menší náklady Nú2 na údržbu cele soustavy, proto bude počítáno se snížením 

nákladu oproti původním o 10 %.  

𝑁ú1 = 800 ∗ 0,95 ∙ 331 = 251 560 𝐾č  

𝑁ú2 = 800 ∙ 0,9 ∙ 605 = 435 600 𝐾č  

Investiční náklady na výměnu osvětlení kus za kus se spočítají z ceny svítidel, včetně 

demontáže starých svítidel a montáže nových. Dále cena zahrnuje pronájem montážní 

plošiny, likvidaci materiálu a nastavení regulace a aktivace harmonogramu stmívání ve 

svítidlech. Přibližné ceny jsou uvedený v následující tabulce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://monitor.statnipokladna.cz/2017/obce/detail/00237094#rozpocet-vydaje-odvetvovy
https://monitor.statnipokladna.cz/2017/obce/detail/00237094#rozpocet-vydaje-odvetvovy
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Tabulka 27 Investiční náklady při výměně svítidel kus za kus 

  Počet Jednotka 
Cena za jednotku 

[Kč] 
Celková cena 

[Kč] 

Svítidla 

Voltana 2 5103 16Leds 700mA WW 61 ks 6 000 366 000 

Voltana 2 5119 16Leds 350mA WW 49 ks 6 000 294 000 

Voltana 2 5141 16Leds 350mA WW 16 ks 6 000 96 000 

Voltana 3 5098 16Leds 500mA WW 35 ks 7 000 245 000 

Voltana 3 5102 16Leds 500mA WW 107 ks 7 000 749 000 

Voltana 3 5137 24Leds 700mA WW 27 ks 7 000 189 000 

Voltana 4 5102 32Leds 500mA WW 8 ks 8 000 64 000 

Voltana 4 5102 32Leds 700mA NW 11 ks 8 000 88 000 

Voltana 4 5141 32Leds 700mA WW 12 ks 8 000 96 000 

Voltana 5 5141 64Leds 500mA WW 5 ks 12 000 60 000 

Montážní práce 

Demontáž svítidla 331 ks 100 33 100 

Montáž svítidla 331 ks 200 66 200 

Ostatní náklady 

Pronájem montážní plošiny 75 hod 550 41 250 

Ekologická likvidace demontovaného 
materiálu 

331 ks 50 16 550 

Nastavení regulace, CLO ve svítidle 331 ks 150 49 650 

Investiční náklady Ni1 2 453 750 

Investiční náklady na výstavbu nového veřejného osvětlení byly převzaty 

z průměrných cen dopravní a technické infrastruktury vydané MMR: 

http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/internetove-

prezentace/prumerne-ceny-TI/2017/ceny-ti-2017-titul.jpg.  

Průměrná cena výstavby jednoho světelného místa včetně kabelového vedení, ceny 

svítidel, zemních práci, základu stožáru, uzemnění a montáže svítidel je 38 000 Kč pro 

stožáry do 6 m výšky a 52 000 Kč pro stožáry výšky 8 m a 10 m.  

𝑁𝑖2 = 415 ∙ 38 000 + 190 ∙ 52 000 = 25 650 000 𝐾č  

Pro výpočet anuitního faktoru, který je potřeba spočítat pro vypočet hodnoty odpisu 

investičních nákladu byla použita doba amortizace 40 let a úroková sazba 2 %.  

𝐴𝑓 =
0,2∙(1+0,2)40

(1+0,2)40−1
= 0,200136  

Poté pomocí vzorce č. (4) mohou být spočítané roční odpisy investičních nákladu pro 

výměnu svítidel kus za kus Na1 a roční investiční náklady na novou osvětlovací soustavu Na2.   

 

http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/internetove-prezentace/prumerne-ceny-TI/2017/ceny-ti-2017-titul.jpg
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/internetove-prezentace/prumerne-ceny-TI/2017/ceny-ti-2017-titul.jpg
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𝑁𝑎1 = 2 453 750 ∗ 0,200136 = 491 084 𝐾č  

𝑁𝑎2 = 25 650 000 ∗ 0,200136 = 5 133 488 𝐾č  

Výpočet celkových ročních nákladů byl proveden podle vzorce č. (2). Nc11 jsou 

celkové roční náklady při výměně svítidel kus za kus s použitím harmonogramu stmívání, 

Nc12 jsou celkové roční náklady při výměně svítidel kus za kus bez použití harmonogramu 

stmívání, Nc21 jsou celkové roční náklady pro návrh nové osvětlovací soustavy s použitím 

harmonogramu stmívání, Nc22 jsou celkové roční náklady pro návrh nové osvětlovací 

soustavy bez použití harmonogramu stmívání. 

𝑁𝑐11 = 491 084 + 89 466 + 251 560 = 832 110 𝐾č  

𝑁𝑐12 = 491 084 + 122 949 + 251 560 = 865 593 𝐾č  

𝑁𝑐21 = 5 133 488 + 135 690 + 435 600 = 5 704 778 𝐾č  

𝑁𝑐11 = 5 133 488 + 186 473 + 435 600 = 5 755 561 𝐾č  

Při porovnání výsledných nákladů je patrné, že varianta návrhu nové osvětlovací 

soustavy má mnohem větší celkové roční náklady. Rozdíl činí necelých 5 mil. Kč. Je to dané 

především investičními náklady na výstavbu nové osvětlovací soustavy.  
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Shrnutí 

Cílem diplomové práce bylo vypracování rešerše z odborné literatury zaměřené na 

typologii světelných zdrojů, svítidel a systémů pro veřejné osvětlení. V praktické části 

diplomové práce měla být ve zvolené obci provedena optimalizace geometrie a provozu 

osvětlovací soustavy. 

V rámci rešerše jsou popsané světelně technické parametry a pojmy, existující světelné 

zdroje, svítidla a řídící systémy, používané ve veřejném osvětlení. Dále jsou zde uvedeny a 

popsány příslušné technické normy, které se vztahují k výstavbě nebo rekonstrukci veřejného 

osvětlení. Byly podrobněji popsány postupy zatřídění komunikací do tříd osvětlenosti a 

obecné požadavky, které by měly být splněny při návrhu nové nebo rekonstruované 

osvětlovací soustavy. 

Pro praktickou část této diplomové práce byla zvolena obec Nelahozeves. Nejprve 

bylo provedeno zatřídění všech pozemních komunikací v obci do tříd osvětlenosti dle normy 

ČSN EN 13201-1 a ČSN P 36 0455. V rámci obce bylo zatříděno 8 ulic do tříd osvětlenosti 

typu M – komunikace pro motorovou dopravu. Z pohledu výše zmíněných norem byla 

nejpřísněji zatříděna ulice Velvarská, respektive silnice II/616 a to do třídy osvětlení M4. 

Dalších 5 ulic bylo zatříděno do třídy M5, kdy se jedná o hlavní průjezdní tahy skrz obec. 

Poslední dvě ulice jsou zatříděny do nejnižší třídy osvětlení z typu M, třídy M6, která je 

použita na komunikacích s nízkou intenzitou dopravy. Ostatním ulice v obci Nelahozeves 

jsou zatříděny do třídy osvětlení typu P – místní komunikace pro vozidla pohybující se 

nízkou rychlostí a také pro chodce a cyklisty. Jedná se převážně o rezidenční oblasti nebo 

oblasti, kde se vzhledem ke geometrii vozovky nebo celkovému vzhledu ulice nepředpokládá 

vysoká rychlost projíždějícího vozidla a intenzita dopravy je obecně nižší než u tříd osvětlení 

typu M. 

Po zatříděni komunikací byla zvolena svítidla se kterými byly následně provedeny 

světelně technické výpočty pro dvě různé varianty návrhu osvětlení. Pro návrh osvětlovací 

soustavy byla použita svítidla renomovaného výrobce Schréder. Svítidlo Voltana pro 

osvětlení pozemních komunikaci, svítidlo Pilzeo pro osvětlení cesty v parku a kolem zámku 

a svítidlo Ampera Zebra se speciálním optickým systémem pro osvětlení přechodu pro 

chodce.  

Před provedením samotných světelně technických výpočtů bylo navrženo 11 

geometrických modulů osvětlovací soustavy, které se od sebe liší šířkou osvětlované 
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komunikace a umístěním chodníku nebo parkovacího pruhu. Každé ulici byl přiřazen jeden 

geometrický modul. 

Pro řešení nové osvětlovací soustavy byly zvoleny dva postupy V rámci prvního 

postupu byla provedena pouze prostá výměna svítidel kus za kus. Při tomto postupu bylo 

hlavním cílem pouze dosažení úspor elektrické energie při zachování stávající úrovni 

osvětlení. U postupu ale většina osvětlovaných úseků nevyhovuje světelně technickým 

požadavkům norem z důvodu nevhodné geometrie stávající osvětlovací soustavy. Při návrhu 

osvětlení se vycházelo z průměrné rozteče světelných míst.  

V rámci druhého postupu byl proveden návrh osvětlení s nově navrženou geometrii 

osvětlovací soustavy. Oproti prvnímu postupu dojde ke splnění všech technických 

požadavků příslušných norem, ale za předpokladu navýšení počtu světelných míst.  
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Závěr 

Stávající soustava má 331 ks svítidel, v případě návrhu nové osvětlovací soustavy v 

rámci druhého postupu dojde k nárůstu svítidel na 605 ks svítidel. Narůst počtů světelných 

míst  není jen důsledkem splnění norem co se týče dodržení požadované osvětlenosti a 

dalších parametrů, ale je to také dáno zvýšením počtu úseků osvětlovaných komunikací a 

přisvětlením přechodů pro chodce. V obci se nachází tři přechody pro chodce, dva stejné 

přechody jsou rozmístěny v ulici Kralupská a jeden přechod v ulici Zagarolská. 

V porovnání se současným stavem při návrhu výměny osvětlení kus za kus došlo ke 

snížení instalovaného příkonu o 16,641 kW (55 %) a také ke snížení roční spotřeby elektrické 

energii o 91 060 kWh/rok (67 %) s použitím režimu stmívaní a o 74 319 kWh/rok (55 %) 

bez nastaveného harmonogramu stmívání osvětlení. Z pohledu provozních nákladu na 

elektrickou energii v tomto návrhu došlo k úspoře 182,12 tis. Kč/rok (67 %)  při použití 

řídicího systému a 148,64 tis. Kč/rok (55 %) bez něj.  

Pří návrhu nové osvětlovací soustavy došlo ke snížení instalovaného příkonu o 9,529 

kW (31 %) a také ke snížení roční spotřeby elektrické energii o 67 948 kWh/rok (50 %) s 

použitím režimu stmívaní a o 42 556 kWh/rok (31 %) bez nastaveného režimu stmívaní. Z 

pohledu provozních nákladu na elektrickou energii v tomto návrhu došlo k úspoře 135,896 

tis. Kč/rok (50 %)  při použití řídicího systému a 85,11 tis. Kč/rok (31 %) bez řízení. 

Odhad investičních nákladů u prvního postupu činí 2,45 mil. Kč a u druhého postupu 

25,65 mil. Kč. Rozdíl v investičních nákladech u obou postupů se dán tím, že v prvním 

případě obsahují pouze náklady na svítidla a montážní práce, zatímco v druhém případě 

obsahují vedle cen svítidel také ceny stožárů, kabeláže, výkopových prací apod.  

Návratnost investice při prvním postupu vychází necelých 14 let při použití řídicího 

systému a necelých 17 let bez řízení. Návratnost investice v druhém postupu je 189 let při 

použití řídicího systému a 301 let bez řízeni.  

Z obou postupů použitých při řešení veřejného osvětlení je zřejmé, že s určitou 

návratností lze kalkulovat při výměně dílčího prvku veřejného osvětlení, tedy svítidel a její 

délka je hlavně ovlivněna cenou svítidel. 

V případě kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení není smysluplné, podobně jako 

u rekonstrukce jakékoliv jiné stavby, hodnotit její návratnost, jelikož je mnohem vyšší než 

životnost osvětlovací soustavy.  
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Příloha 5 Seznam ulic včetně nových svítidel pří výměně svítidel kus za kus 

Název ulice 
Třída 

osvětlen
í 

Teplota 
chromatičnos

ti 

šířk
a 

ulic
e 

[m] 

číslo 
výpočt

u 

 reální 
průměrn
á rozteč 

mezi 
stožáry 

vypočten
á max. 
rozteč 
mezi 

stožáry 
[m] 

Výložní
k [m] 

výška 
stožár
u [m] 

Nové svítidlo 
Příko
n [W] 

Počet 
stávajícíc
h svítidel 

[ks] 

Akátová P4 ≤ 3 000 K 4 6 23 25 0 4 Voltana 2 5119 16Leds 350mA WW 20 5 

Dolní Náves P4 ≤ 3 000 K 4 7 42 48 0 6 Voltana 3 5102 16Leds 500mA WW 41 3 

Dvořákova 
stezka 

P4 ≤ 3 000 K 4 7 45 45 0 7 Voltana 3 5102 16Leds 500mA WW 41 9 

Habrová P4 ≤ 3 000 K 4 6 23 25 0 4 Voltana 2 5119 16Leds 350mA WW 20 3 

Jarní P4 ≤ 3 000 K 6 8 30 30 1 4 Voltana 2 5141 16Leds 350mA WW 28 3 

Javorová P4 ≤ 3 000 K 4 6 23 25 0 4 Voltana 2 5119 16Leds 350mA WW 20 3 

Jeřabinová P4 ≤ 3 000 K 4 6 23 25 0 4 Voltana 2 5119 16Leds 350mA WW 20 5 

K Jánu P4 ≤ 3 000 K 4 6 23 25 0 4 Voltana 2 5119 16Leds 350mA WW 20 15 

Kralupská M5 ≤ 3 000 K 6 2 90 40 1 6 Voltana 3 5137 24Leds 700mA WW 55 10 

Kralupská M5 ≤ 3 000 K 8 3 60 40 2 8 Voltana 4 5141 32Leds 700mA WW 75 12 

Lipová P4 ≤ 3 000 K 4 6 23 25 0 4 Voltana 2 5119 16Leds 350mA WW 20 3 

Lososnice P4 ≤ 3 000 K 4 7 90 45 0 7 Voltana 3 5102 16Leds 500mA WW 41 4 

Lužická P4 ≤ 3 000 K 4 7 50 48 0 6 Voltana 3 5102 16Leds 500mA WW 41 3 

M. Turka P4 ≤ 3 000 K 4 7 65 45 0 7 Voltana 3 5102 16Leds 500mA WW 41 4 

Moravská P4 ≤ 3 000 K 4 7 35 45 0 7 Voltana 3 5102 16Leds 500mA WW 41 3 

Na hřišti P4 ≤ 3 000 K 4 7 90 45 0 7 Voltana 3 5102 16Leds 500mA WW 41 4 

Na Paloučku P4 ≤ 3 000 K 4 7 45 44 0 5 Voltana 3 5102 16Leds 500mA WW 41 4 

Na Vinici P4 ≤ 3 000 K 4 7 46 45 0 7 Voltana 3 5102 16Leds 500mA WW 41 7 

Na Vršku P4 ≤ 3 000 K 4 7 42 48 0 6 Voltana 3 5102 16Leds 500mA WW 41 3 



 
 

Název ulice 
Třída 

osvětlen
í 

Teplota 
chromatičnos

ti 

šířk
a 

ulic
e 

[m] 

číslo 
výpočt

u 

 reální 
průměrn
á rozteč 

mezi 
stožáry 

vypočten
á max. 
rozteč 
mezi 

stožáry 
[m] 

Výložní
k [m] 

výška 
stožár
u [m] 

Nové svítidlo 
Příko
n [W] 

Počet 
stávajícíc
h svítidel 

[ks] 

Nad 
Borovičkami 

P4 ≤ 3 000 K 4 6 23 25 0 4 Voltana 2 5119 16Leds 350mA WW 20 15 

Nádražní M6 ≤ 3 000 K 5 5 50 40 0 6 Voltana 2 5103 16Leds 700mA WW 39 29 

Nová P4 ≤ 3 000 K 5 5 47 47 0 6 Voltana 3 5098 16Leds 500mA WW 41 3 

Pod Hájem P4 ≤ 3 000 K 4 7 65 45 0 7 Voltana 3 5102 16Leds 500mA WW 41 7 

Pod strání M6 ≤ 3 000 K 5 5 65 40 0 7 Voltana 2 5103 16Leds 700mA WW 39 32 

Příčná P4 ≤ 3 000 K 5 5 47 47 0 6 Voltana 3 5098 16Leds 500mA WW 41 5 

Růžová P4 ≤ 3 000 K 4 7 40 44 0 5 Voltana 3 5102 16Leds 500mA WW 41 4 

Školní P4 ≤ 3 000 K 5 5 50 47 0 7 Voltana 3 5098 16Leds 500mA WW 41 15 

U Dvora P4 ≤ 3 000 K 4 7 42 48 0 6 Voltana 3 5102 16Leds 500mA WW 41 2 

U Kapličky P4 ≤ 3 000 K 4 7 42 48 0 6 Voltana 3 5102 16Leds 500mA WW 41 8 

U podjezdu P4 ≤ 3 000 K 4 7 65 45 0 7 Voltana 3 5102 16Leds 500mA WW 41 13 

U Ptz P4 ≤ 3 000 K 4 7 35 45 0 7 Voltana 3 5102 16Leds 500mA WW 41 2 

U Trati P4 ≤ 3 000 K 4 7 70 45 0 7 Voltana 3 5102 16Leds 500mA WW 41 2 

U Žlábku P4 ≤ 3 000 K 5 5 47 47 0 7 Voltana 3 5098 16Leds 500mA WW 41 2 

V Cihelnách P4 ≤ 3 000 K 6 8 30 30 1 4 Voltana 2 5141 16Leds 350mA WW 28 7 

V Lipské M5 ≤ 3 000 K 6 2 60 40 1 8 Voltana 3 5137 24Leds 700mA WW 55 5 

V Loučkách P4 ≤ 3 000 K 4 7 50 44 0 5 Voltana 3 5102 16Leds 500mA WW 41 11 

V Uličce P4 ≤ 3 000 K 4 7 48 44 0 5 Voltana 3 5102 16Leds 500mA WW 41 5 

V Úvoze M5 ≤ 3 000 K 6 2 60 40 1 7 Voltana 3 5137 24Leds 700mA WW 55 12 

V Závětině P4 ≤ 3 000 K 4 7 65 44 0 5 Voltana 3 5102 16Leds 500mA WW 41 9 



 
 

Název ulice 
Třída 

osvětlen
í 

Teplota 
chromatičnos

ti 

šířk
a 

ulic
e 

[m] 

číslo 
výpočt

u 

 reální 
průměrn
á rozteč 

mezi 
stožáry 

vypočten
á max. 
rozteč 
mezi 

stožáry 
[m] 

Výložní
k [m] 

výška 
stožár
u [m] 

Nové svítidlo 
Příko
n [W] 

Počet 
stávajícíc
h svítidel 

[ks] 

Velvarská M4 ≤ 4 000 K 7 1 80 41 2 8 Voltana 4 5102 32Leds 700mA NW 75 11 

Vltavská P4 ≤ 3 000 K 5 5 47 47 0 6 Voltana 3 5098 16Leds 500mA WW 41 7 

Zagarolská M5 ≤ 3 000 K 6 1 60 44 2 8 Voltana 4 5102 32Leds 500mA WW 52 8 

Zagarolská M5 ≤ 3 000 K 6 4 60 43 0 8 Voltana 5 5141 64Leds 500mA WW 102 5 

Zahradní P4 ≤ 3 000 K 5 5 47 47 0 6 Voltana 3 5098 16Leds 500mA WW 41 3 

Zimní P4 ≤ 3 000 K 6 8 30 30 1 4 Voltana 2 5141 16Leds 350mA WW 28 6 



 
 

Příloha 6 Světelně technický výpočet  výměny osvětlení kus za kus 

Jako příklad je zde uvedený výstup z protokolu pro geometrický modul 1 osvětlovacích 

soustav. Kompletní výpočet je k naleznutí na datovém nosiči, který je součástí této prací. 



 
 

Příloha 7 Seznam ulic včetně nových svítidel pří návrhu nové osvětlovací soustavy 

Název ulice 
Třída 

osvětlen
í 

Teplota 
chromatičnost

i 

šířka 
ulice 
[m] 

číslo 
výpočt

u 

 
výpočten
á rozteč 

mezi 
stožáry 

[m] 

Výložní
k [m] 

nová 
výšk
a [m] 

Nové svítidlo 
Příko
n [W] 

nový 
počet 

svítidel 
[ks] 

Akátová P4 ≤ 3 000 K 4 6 25 0 4 Voltana 2 5119 16Leds 350mA WW 20 5 

Dolní Náves P4 ≤ 3 000 K 4 7 30 0 6 Voltana 2 5137 16Leds 500mA WW 28 4 

Dvořákova stezka P4 ≤ 3 000 K 4 7 30 0 6 Voltana 2 5137 16Leds 500mA WW 28 15 

Habrová P4 ≤ 3 000 K 4 6 25 0 4 Voltana 2 5119 16Leds 350mA WW 20 3 

Jarní P4 ≤ 3 000 K 6 8 25 0 4 Voltana 2 5141 16Leds 350mA WW 20 3 

Javorová P4 ≤ 3 000 K 4 6 25 0 4 Voltana 2 5119 16Leds 350mA WW 20 3 

Jeřabinová P4 ≤ 3 000 K 4 6 25 0 4 Voltana 2 5119 16Leds 350mA WW 20 5 

K Jánu P4 ≤ 3 000 K 4 6 25 0 4 Voltana 2 5119 16Leds 350mA WW 20 15 

Kralupská M5 ≤ 3 000 K 6 2 35 1 8 Voltana 3 5137 24Leds 500mA WW 41 13 

Kralupská M5 ≤ 3 000 K 8 3 30 2 8 Voltana 4 5141 32Leds 500mA WW 52 33 

Kralupská přechod M5 ≤ 4 000 K 8 10 - 2 6 
Ampera Midi Zebra 5145 48Leds 500mA 

NW 
70 4 

Letecká P4 ≤ 3 000 K 4 7 30 0 6 Voltana 2 5137 16Leds 500mA WW 28 4 

Letní P4 ≤ 3 000 K 6 8 25 0 4 Voltana 2 5141 16Leds 350mA WW 20 3 

Lipová P4 ≤ 3 000 K 4 6 25 0 4 Voltana 2 5119 16Leds 350mA WW 20 3 

Lososnice P4 ≤ 3 000 K 4 7 30 0 6 Voltana 2 5137 16Leds 500mA WW 28 11 

Lužická P4 ≤ 3 000 K 4 7 30 0 6 Voltana 2 5137 16Leds 500mA WW 28 3 

M. Turka P4 ≤ 3 000 K 4 7 30 0 6 Voltana 2 5137 16Leds 500mA WW 28 6 

Moravská P4 ≤ 3 000 K 4 7 30 0 6 Voltana 2 5137 16Leds 500mA WW 28 3 

Na hřišti P4 ≤ 3 000 K 4 7 30 0 6 Voltana 2 5137 16Leds 500mA WW 28 6 



 
 

Název ulice 
Třída 

osvětlen
í 

Teplota 
chromatičnost

i 

šířka 
ulice 
[m] 

číslo 
výpočt

u 

 
výpočten
á rozteč 

mezi 
stožáry 

[m] 

Výložní
k [m] 

nová 
výšk
a [m] 

Nové svítidlo 
Příko
n [W] 

nový 
počet 

svítidel 
[ks] 

Na Paloučku P4 ≤ 3 000 K 4 7 30 0 6 Voltana 2 5137 16Leds 500mA WW 28 4 

Na Samotě U Lesa M5 ≤ 3 000 K 6 2 35 1 8 Voltana 3 5137 24Leds 500mA WW 41 16 

Na Skále P4 ≤ 3 000 K 4 7 30 0 6 Voltana 2 5137 16Leds 500mA WW 28 2 

Na Vinici P4 ≤ 3 000 K 4 7 30 0 6 Voltana 2 5137 16Leds 500mA WW 28 19 

Na Vršku P4 ≤ 3 000 K 4 7 30 0 6 Voltana 2 5137 16Leds 500mA WW 28 3 

Nad Borovičkami P4 ≤ 3 000 K 4 6 25 0 4 Voltana 2 5119 16Leds 350mA WW 20 15 

Nádražní M6 ≤ 3 000 K 5 5 35 0 6 Voltana 2 5139 16Leds 500mA WW 28 29 

Nová P4 ≤ 3 000 K 5 5 35 0 6 Voltana 2 5139 16Leds 500mA WW 28 3 

Pod Hájem P4 ≤ 3 000 K 4 7 30 0 6 Voltana 2 5137 16Leds 500mA WW 28 9 

Pod strání M6 ≤ 3 000 K 5 5 35 0 6 Voltana 2 5139 16Leds 500mA WW 28 52 

Příčná P4 ≤ 3 000 K 5 5 35 0 6 Voltana 2 5139 16Leds 500mA WW 28 8 

Růžová P4 ≤ 3 000 K 4 7 30 0 6 Voltana 2 5137 16Leds 500mA WW 28 6 

Školní P4 ≤ 3 000 K 5 5 35 0 6 Voltana 2 5139 16Leds 500mA WW 28 17 

U Dvora P4 ≤ 3 000 K 4 7 30 0 6 Voltana 2 5137 16Leds 500mA WW 28 6 

U Kapličky P4 ≤ 3 000 K 4 7 30 0 6 Voltana 2 5137 16Leds 500mA WW 28 8 

U podjezdu P4 ≤ 3 000 K 4 7 30 0 6 Voltana 2 5137 16Leds 500mA WW 28 20 

U Ptz P4 ≤ 3 000 K 4 7 30 0 6 Voltana 2 5137 16Leds 500mA WW 28 5 

U Trati P4 ≤ 3 000 K 4 7 30 0 6 Voltana 2 5137 16Leds 500mA WW 28 9 

U Žlábku P4 ≤ 3 000 K 5 5 35 0 6 Voltana 2 5139 16Leds 500mA WW 28 7 

V Cihelnách P4 ≤ 3 000 K 6 8 25 0 4 Voltana 2 5141 16Leds 350mA WW 20 8 

V Lipské M5 ≤ 3 000 K 6 2 35 1 8 Voltana 3 5137 24Leds 500mA WW 41 19 

V Loučkách P4 ≤ 3 000 K 4 7 30 0 6 Voltana 2 5137 16Leds 500mA WW 28 20 



 
 

Název ulice 
Třída 

osvětlen
í 

Teplota 
chromatičnost

i 

šířka 
ulice 
[m] 

číslo 
výpočt

u 

 
výpočten
á rozteč 

mezi 
stožáry 

[m] 

Výložní
k [m] 

nová 
výšk
a [m] 

Nové svítidlo 
Příko
n [W] 

nový 
počet 

svítidel 
[ks] 

V Uličce P4 ≤ 3 000 K 4 7 30 0 6 Voltana 2 5137 16Leds 500mA WW 28 7 

V Úvoze M5 ≤ 3 000 K 6 2 35 1 8 Voltana 3 5137 24Leds 500mA WW 41 34 

V Závětině P4 ≤ 3 000 K 4 7 30 0 6 Voltana 2 5137 16Leds 500mA WW 28 17 

Velvarská M4 ≤ 4 000 K 7 1 35 2 10 Voltana 4 5137 32Leds 700mA NW 75 24 

Vltavská P4 ≤ 3 000 K 5 5 35 0 6 Voltana 2 5139 16Leds 500mA WW 28 10 

Zagarolská M5 ≤ 3 000 K 6 1 35 2 10 Voltana 3 5137 24Leds 700mA WW 55 16 

Zagarolská M5 ≤ 3 000 K 6 4 30 0 8 Voltana 4 5141 32Leds 700mA WW 75 35 

Zagarolská 
přechod 

M5 ≤ 4 000 K 6 11 - 2 6 
Ampera Midi Zebra 5145 32Leds 500mA 

NW 
51 2 

Zahradní P4 ≤ 3 000 K 5 5 35 0 6 Voltana 2 5139 16Leds 500mA WW 28 5 

Zimní P4 ≤ 3 000 K 6 8 25 0 4 Voltana 2 5141 16Leds 350mA WW 20 6 

Cesta kolem 
zámku, park  

P5 ≤ 3 000 K 3 9 20 0 6 Pilzeo 5068 8Leds 500mA WW 10 22 



 
 

Příloha 8 Světelně technický výpočet návrhu nové osvětlovací soustavy 

Jako příklad je zde uvedený výstup z protokolu pro geometrický modul 6 osvětlovacích 

soustav. Kompletní výpočet je k naleznutí na přiloženém CD. 

 


