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Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí veřejného osvětlení na komunikaci. V prvních 
kapitolách se věnuji teoretickému rozboru veřejného osvětlení, legislativě této oblasti, způsobu 
měření a výpočtům světelně-technických parametrů na komunikaci. V následujících kapitolách 
je proveden rozbor původní osvětlovací soustavy a výpočty nových variant osvětlovacích 
soustav podle stávající rozteče, maximální rozteče a na minimální příkon. Poslední část je 
věnována energetické bilanci na rok 2011 a na dobu 15-ti let a investičním a provozním 
nákladům nejlepších uvedených variant. 
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Abstract 
This bachelor thesis deals with the reconstruction of public lightning on the road. The 
beginning of the thesis is devoted to theoretical analysis of public lightning, the area 
of legislation and how to measure and calculate light-technical parameters on the comunication. 
The following chapters  focus on an analysis of the original lightning system and calculation 
of new variants of lightning systems according to the actual spacing, maximum spacing 
and minimum power. The last part deals with the energy balance for the year 2011 and for the 
15 years, investment and operating costs of the best alternatives.  
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Seznam použitých značek a zkratek 
 

Značky Popis Jednotka 

D rozteč výpočtových bodů v podélném směru m 

d rozteč výpočtových bodů v příčném směru m 

Em průměrná osvětlenost lx 

Emin minimální osvětlenost lx 

Ep vodorovná osvětlenost lx 

h montážní výška svítidla m 

Iα svítivost cd 

L průměrný jas cd.m-2 

η měrný světelný výkon lm.W-1 

P příkon W 

q součinitel jasu sr-1 

qp průměrný součinitel jasu sr-1 

r redukovaný součinitel jasu sr-1 

Ra index podání barev - 

S rozteč svítidel m 

SR činitel osvětlení okolí - 

Tc teplota chromatičnosti K 

TI prahový přírustek % 

Tnmin jmenovitý vrcholový tah N 

U0 celková rovnoměrnost % 

U1 podélná rovnoměrnost % 

WL šířka komunikace m 

z udržovací činitel - 



Zkratky Popis 

apod. a podobně 

atd. a tak dále 

a.s. akciová společnost 

čl. článek 

ČSN České technické normy 

DPH daň z přidané hodnoty 

ks kus 

např. například 

NN nízké napětí 

PMMA polymethyl methacrylate (čistý plast) 

Sb. sbírka 

s.r.o. společnost s ručením omezeným 

tj. to je 

tzv. tak zvané 

ul. ulice 

VO veřejné osvětlení 
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1. Úvod 
 
Cílem mé bakalářské práce je provést teoretický rozbor veřejného osvětlení (dále jen VO) 
a návrh rekonstrukce veřejného osvětlení na zadané komunikaci, navrhnout možné varianty 
řešení v závislosti na vstupních parametrech. Na vypočtených variantách následně určit 
energetickou náročnost a investiční a provozní náklady. 

Vlastní obsah práce je rozčleněn do devíti kapitol. Ve druhé kapitole stručně seznamuji se 
základními pojmy z oblasti veřejného osvětlení. Jsou zde rozebrány světelné zdroje, svítidla 
a stožáry, které se obvykle používají při návrhu osvětlovacích soustav. 

Ve třetí kapitole popisuji legislativu VO (zákony, vyhlášky, nařízení vlády) a jednotlivé třídy 
osvětlování komunikací. 

Ve čtvrté kapitole se zabývám měřením světelně-technických parametrů VO a v páté kapitole 
výpočty osvětlenosti a jasu na pozemních komunikacích. 

V dalších kapitolách šest až osm se zabývám praktickým řešením. Zvolila jsem ukázkovou 
komunikaci, na které jsem provedla měření světelně-technických parametrů pomocí dvou 
metod. Tyto metody jsem srovnala. Zatřídila jsem danou komunikaci. Dále zde uvádím 
jednotlivé varianty návrhů osvětlovacích soustav podle stávající rozteče, maximální rozteče 
a minimálního příkonu. Použila jsem tři svítidla, která se běžně používají v praxi. V závěru 
jsem vypočetla energetickou bilanci a investiční a provozní náklady pro nejvýhodnější varianty 
návrhů osvětlovacích soustav. 

Jednotlivé výpočty nejvýhodnějších variant návrhů, katalogové listy svítidel a další tabulky 
jsou součástí příloh uvedené na konci práce. 
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2. Základní pojmy a prvky VO 
 
2.1  Základní pojmy v oblasti VO 
 
Osvětlovací soustava je ucelený systém, který je sestaven z dílčích částí. Zahrnuje svítidla, 
podpěrné a nosné prvky, elektrický rozvod, rozváděče, ovládací systém, atd. [9]. 

Světelné místo je jeden z prvků osvětlovací soustavy. Jedná se o stožár s jednoramenným 
nebo víceramenným výložníkem s jedním či více svítidly, samotným výložníkem na budově 
nebo jakékoliv konstrukci, převěs apod. [9]. 

Osvětlovací stožár je podpěrný prvek, jehož účelem je nést jedno nebo více svítidel [9].  

Výložník je část stožáru, která vyloží svítidlo do určité vzdálenosti od osy dříku stožáru [9].  

Svítidlo je zařízení, které slouží k osvětlování. Skládá se ze světelně-činné části (optiky) 
sloužící k usměrňování světelného toku světelného zdroje, elektrotechnické části a konstrukční 
části, která slouží k montáži a upevnění svítidla [9]. 

Světelný zdroj  je obsažen ve svítidle a vyzařuje elektromagnetické záření ve viditelné oblasti 
optického záření (380 – 780 nm) [9]. 

Závěsná výška svítidla je výška světelného středu svítidla nad povrchem komunikace [9]. 
 
2.2 Světelné zdroje pro VO 
 
Světelné zdroje jsou základními prvky osvětlovací soustavy, které ovlivňují celkovou spotřebu 
elektrické energie osvětlovací soustavy. Můžeme je rozdělit do tří základních skupin a to 
na teplotní (žárovky), výbojové (zářivky, výbojky) a luminiscenční (LED). 
Hlavní parametry světelných zdrojů jsou měrný výkon, elektrický příkon, index barevného 
podání, teplota chromatičnosti, životnost zdroje a cena. 

Měrný světelný výkon (η) ukazuje účinnost přeměny elektrické energie na světlo, neboli kolik 
lumen světelného toku dostaneme z 1 W elektrického příkonu svítidla. Nejúčinnějšími 
světelnými zdroji jsou nízkotlaké sodíkové výbojky, které dosahují 100 – 178 lm.W-1, 
vysokotlaké sodíkové výbojky dosahují až 150 lm.W-1. Halogenidové výbojky mají měrný 
výkon 78 – 103 lm.W-1. Naopak nejméně účinné v oblasti veřejného osvětlení jsou žárovky       
s  6 – 15 lm.W-1.  

Příkon (P) vysokotlakých výbojek se pohybuje od 70 – 2 000 W. Ve VO se používají světelné 
zdroje o příkonu 70 – 250 W. Ve starších svítidlech se používali zdroje o příkonu 250 W, které 
však dnes nahrazujeme světelnými zdroji o nižších příkonech. V parcích a na komunikacích 
nižších tříd se používají světelné zdroje o výkonu 70 W, na komunikacích vyšších tříd obvykle 
zdroje o příkonu 100 W nebo 150 W. Světelné zdroje o příkonu 250 W se mohou použít 
pro nasvětlování přechodů pro chodce, na komunikacích zatříděných do vyšších tříd osvětlení 
nebo na širokých komunikacích.  

Index podání barev (Ra) je hodnota, která vyjadřuje věrnost podání barev pro jednotlivé typy 
světelných zdrojů. Hodnota je vyjadřována v procentech, kdy 100 % udává naprosto věrné 
podání barev při použití referenčního zdroje světla. Nejvyšší hodnoty dosahuje žárovka, která 
má Ra = 100. Naopak nízkotlaké sodíkové výbojky mají Ra = 0. Nejpoužívanější vysokotlaké 
sodíkové výbojky dosahují hodnoty Ra = 25, způsobují však horší barevné vnímání předmětů. 
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Proto se používají v místech, kde jsou nízké požadavky na podání barev. Poměrně vysoký 
index podání barev mají halogenidové výbojky, tj. Ra = 80.  

Teplotou chromatičnosti zdroje (Tc) označujeme ekvivalentní teplotu tzv. černého zářiče 
(Planckova), při které je spektrální složení záření těchto dvou zdrojů blízké. Světelné zdroje 
dělíme do tří základních kategorií barvy světla v závislosti na teplotě chromatičnosti a to teple 
bílé (do 3 300 K), bílé (od 3 300 K do 5 000 K) a denní (nad 5 000 K) [5]. U žárovek odpovídá 
teplota chromatičnosti teplotě vlákna, tj. až 2 700 K. Naopak u výbojových světelných zdrojů 
se používá pojem náhradní teplota chromatičnosti. Např. vysokotlaké sodíkové výbojky mají 
náhradní teplotu chromatičnosti rovnu 2 000 K a halogenidové výbojky rovnu 6 000 K. 

Velmi důležitým parametrem pro výběr světelného zdroje je jeho životnost. Život světelného 
zdroje je doba funkce zdroje do chvíle, kdy světelný zdroj přestal splňovat stanovené 
požadavky. Posuzujeme hlavně jeho udržovanou životnost vzhledem k poklesu světelného toku 
zdroje během života na hodnotu 80 % počáteční hodnoty. Vysokotlaké sodíkové výbojky 
dosahují života 16 000 – 32 000 hodin, naopak u nízkotlakých sodíkových výbojek pouze 6 000 
hodin. Žárovky se ve veřejném osvětlení nepoužívají pro jejich krátkou dobu života 1 000 
hodin. U světelných LED diod někteří výrobci garantují dobu života až 100 000 hodin. 

Existuje celá řada světelných zdrojů různých příkonů. Podle druhu světelného zdroje a podle 
příkonu se odvíjí také cena. Ceny se pohybují v rozmezí 200 Kč až 2 500 Kč. Je možno koupit 
vysokotlakou sodíkovou výbojku o příkonu 70 W již za 200 Kč a o příkonu 600 W za 800 Kč.  
Naopak halogenidová výbojka o příkonu 2 000 W stojí 2 500 Kč.    
 
• Nejběžnější typy světelných zdrojů používaných v oblasti VO 
 
V oblasti VO jsou nejvýznamnější vysokotlaké sodíkové výbojky. Používají se všude tam, kde 
nejsou kladeny vysoké nároky na index podání barev (Ra menší než 40). Výhodou je však 
poměrně vysoký měrný výkon, který dosahuje hodnoty až 150 lm.W-1. Na komunikacích 
nižších tříd lze využít výbojky o výkonu 70 W, ve městech a na komunikacích vyšších tříd 
až do výkonu 250 W. V dnešní době se rozmáhají také výbojky o výkonu 50 W. Vysokotlaké 
sodíkové výbojky se uplatňují také pro nasvětlování architektonických a kulturních památek 
a objektů. 

V oblasti VO se dále používají nízkotlaké sodíkové výbojky, jejich použití je však velmi 
sporné. Dosahují vysoký měrný výkon (130 – 180 lm.W-1), nicméně velkou nevýhodou je 
nulový index podání barev, což neumožňuje rozlišovat barvy. Z tohoto důvodu na komunikace, 
kde jsou použity, je nutno instalovat přídavné osvětlení dopravních značek. Obecně tedy nelze 
tyto světelné zdroje na osvětlování komunikací doporučit. 

Velice rozšířené v oblasti VO jsou vysokotlaké halogenidové výbojky. Mají poměrně vysoký 
měrný výkon (až 130 lm.W-1) a index barevného podání (Ra = 90). Jsou vhodné v místech, kde 
je důležité dobré podání barev, jako jsou centra měst nebo v kritických úsecích křižovatek. 
Často se používají pro osvětlování přechodů pro chodce o výkonu 150 – 250 W. Mají širokou 
stupnici výkonové řady od 35 W do 2 000 W. Vysoké výkony se uplatňují hlavně 
na sportovištích a ve světlometech při směrování na velké plochy. Využití nacházejí také 
v architektonickém osvětlování památek. 

Vysokotlaké rtuťové výbojky se používaly hlavně v minulosti, pro jejich nízký měrný výkon 
(50 – 80 lm.W-1) došlo k ústupu z veřejného osvětlení. Pomocí těchto zdrojů se osvětlovaly 
převážně pěší zóny, parky, veřejné prostory a parkovací plochy. 
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Žárovky se už téměř vůbec nepoužívají v oblasti VO, snad jen výjimečně v reklamním 
osvětlení nebo tam, kde je nutný okamžitý náběh osvětlení. Jejich výhodou je sice nízká cena, 
jednoduchá konstrukce, okamžitý start, nejvyšší index barevného podání (Ra =100), ale 
zásadním nedostatkem je nízká doba života (1 000 hodin), malý měrný výkon (7 - 20 lm.W- 1) 
a závislost na napájecím napětí.  

Kompaktní zářivky lze využít pro osvětlení pěších komunikací. Osvětlování komunikací 
vyšších tříd kompaktními zářivkami je nevhodné. Největší problém těchto světelných zdrojů je 
v zimním období, kdy světelný tok je značně závislý na teplotě venkovního prostředí a výrazně 
klesá. Životnost oproti klasickým žárovkám je vyšší a to 15 000 hodin, měrný výkon je 
v rozmezí 50 - 80 lm.W-1. 

Významný vzestup v osvětlovací technice v dnešní době dochází u světelných diod (LED – 
světlo emitující diody). Instalováním těchto zdrojů lze dosáhnout v osvětlovacích soustavách 
značných úspor. Existují o různých výkonech. Účinnost LED je závislá na budícím proudu, 
který je dodávaný do LED. V oblasti VO se používá obvyklá budící proud 350 mA, při vyšším 
proudu účinnost klesá. Ve srovnání s ostatními zdroji tyto zdroje nevyzařují v oblasti 
infračerveného a ultrafialového záření. Veškerá energie, která se nepřemění na světlo, se uvolní 
v teplo, které je nutné odvést do okolí ze svítidla. V současnosti se používají pro dekorativní 
osvětlení v reprezentativních oblastech měst, v parcích nebo na komunikacích nižších tříd. 
 

2.3 Svítidla pro VO 
 
Ve veřejném osvětlení slouží svítidla k umístění a ochraně světelného zdroje před venkovním 
prostředím a k usměrnění světelného toku do požadovaných směrů.  

Svítidla se skládají ze tří základních částí: 
• světelně-činné části (optika) 
• elektrotechnické části 
• konstrukční části 

 
Elektrické vlastnosti svítidel 

Podle způsobu ochrany proti úrazu elektrickým proudem jsou svítidla rozdělena do tří tříd (I, II, 
III). Ve veřejném osvětlení se nejčastěji používají svítidla třídy ochrany I nebo II.  
 
Mechanické vlastnosti svítidel 

Důležitou vlastnosti svítidel je stupeň krytí, neboli odolnost svítidla proti vniknutí pevných 
těles a vody, což označujeme značkou IP a dvojciferným číslem. Nejčastěji používané silniční 
svítidla mají krytí optické části IP 66 a krytí elektrické části IP 43 nebo IP 44. Sadová svítidla 
mají stupeň krytí obvykle IP 54.  

Z hlediska ochrany před vandalismem je důležitou vlastnosti stupeň ochrany 
před mechanickým poškozením, neboli mechanická odolnost svítidla, označována jako IK. 
Uzavřená svítidla mají stupeň odolnosti vůči nárazu IK 08, což odolají nárazové energii 5 J. 
U svítidel v provedení antivandal a u zemních svítidel se požaduje nejvyšší IK 10, 
což odpovídá nárazové energii 20 J.  

Dalším důležitým parametrem je typ použitého materiálu. V současné době jsou 
nejpoužívanějšími materiály hliník, plast a jejich kombinace. Sklo svítidla se používá obvykle 
bílé - opál, hladké - čiré nebo strukturované akrylátové sklo (PMMA), případně 
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z polykarbonátu. U materiálů je třeba posuzovat jejich časovou stálost z hlediska mechanických 
a barevných vlastností. 
 
Optické vlastnosti svítidel 

Nejdůležitějším světelně-technickým parametrem je prostorové rozložení světelného toku, 
jakým způsobem je světlo ze svítidla vyzařováno. Tuto základní funkci plní ve svítidle 
světelně-činné části optického systému, kterými mohou být reflektory, refraktory 
nebo difúzory. V moderních svítidlech se nejčastěji používají reflektory a difúzory 
s rozptylným odrazem nebo kombinace různých světelně-činných částí. 
 

2.4 Stožáry a výložníky pro VO 
 
Stožáry představují podpěrné prvky ve veřejném osvětlení, na které se upevňují nosné prvky 
s jedním nebo více svítidly. Základní pojmy jsou definovány v normě [16].  

Označování osvětlovacích stožárů a výložníků je různé. Každá firma má své značení, které je 
uvedené v katalogu.  

Podle materiálů se dělí stožáry na ocelové, hliníkové, litinové, plastové, betonové 
nebo dřevěné. Nejpoužívanějšími stožáry ve veřejném osvětlení jsou ocelové. Hliníkové, 
litinové a plastové stožáry se používají méně. Betonové a dřevěné stožáry se ve velkých 
městech pro nově budované osvětlovací soustavy nepoužívají. Naopak v menších městech se 
pro VO využívají betonové stožáry vedení NN. 

Podle jmenovité výšky rozlišujeme stožáry silniční pro osvětlování komunikací vyšších tříd, 
parkovišť a větších odstavných ploch a sadové pro osvětlování komunikací nižších tříd, 
chodníků, parků a náměstí. Mezi silniční stožáry řadíme stožáry jmenovité výšky 8 – 16 m,  
které jsou určeny pro montáž svítidel pomocí výložníku. Sadové stožáry výšky 4 –  6 m jsou 
určeny pro montáž svítidel přímo na dřík nebo pomocí krátkého výložníku. V historických 
zástavbách se používají atypické stožáry s atypickými výložníky.  

Osvětlovací stožáry mohou být jedenkrát nebo vícekrát odstupňované, v přírubovém provedení, 
s dříkem pro vetknutí do země nebo s ochrannou manžetou. V současné době se ve velkých 
městech používají stožáry bezpaticové. Ve starších osvětlovacích soustavách se nachází stožáry 
paticové.  

Výložníky se vyrábí buď jednoramenné nebo víceramenné s různou délkou. Dvojramenné 
výložníky mohou mít úhel sevření ramen 60°, 90°, 120° nebo 180°. Trojramenné výložníky 
mají úhel sevření 90° nebo 120°.   

Stožáry a výložníky jsou dodávány s různou povrchovou úpravou. Obvykle se používají stožáry 
žárově zinkované ponorem nebo se základním a vrchním nátěrem. Doba životnosti je závislá 
na povrchové úpravě a korozním prostředí, ve kterém se stožár nebo výložník nacházejí. 
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3. Legislativa v oblasti VO 
 
3.1 Zákony, vyhlášky a technické normy v oblasti VO 
 
S návrhem, provozem a údržbou veřejného osvětlení se spojena celá řada zákonů, vyhlášek 
a nařízení vlády. Uvádím zde pouze základní zákony, vyhlášky a nařízení vlády. Ostatní jsou 
uvedeny v příloze č. 1. 
 
zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 

zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon 

zákon č. 458/2000 Sb. energetický zákon 
 

Tabulka č. 1 Zákony v oblasti VO 
 

nařízení vlády č. 17/2003 Sb. technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí 

nařízení vlády č. 163/2002 Sb. technické požadavky na vybrané stavební výrobky 
 

Tabulka č. 2 Nařízení vlády v oblasti VO 
 

 

Tabulka č. 3 Vyhlášky v oblasti VO 
 
Nejdůležitější normy pro projektování VO na komunikacích jsou: 
 
ČSN CEN/TR 13201-1 Osvětlení pozemních komunikací – Část 1: Výběr tříd osvětlení 

ČSN EN 13201-2  Osvětlení pozemních komunikací – Část 2: Požadavky 

ČSN EN 13201-3 Osvětlení pozemních komunikací – Část 3: Výpočet 

ČSN EN 13201-4 Osvětlení pozemních komunikací – Část 4: Metody měření  
 

Tabulka č. 4 Normy v oblasti VO 
 
Technické normy související s rozvodem VO jsou uvedeny v příloze č. 2 a ostatní předpisy 
v oblasti VO jsou uvedeny v příloze č. 3. 

vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

vyhláška č. 104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 

vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
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3.2 Základní termíny pro osvětlení komunikací 
 
Základní termíny a definice vychází z normy ČSN EN 13201-2 - Osvětlení pozemních 
komunikací, Část 2: Požadavky.  
 
Průměrný jas povrchu komunikace (L) vyjadřuje celkovou úroveň jasu, která ovlivňuje 
řidiče. Jas určuje vjem světlosti svítícího nebo osvětlovaného povrchu, na který reaguje zrakový 
orgán. Průměrný jas povrchu komunikace je důležitým ukazatelem pro vyšší třídy osvětlení, 
jako jsou ME a MEW. 

Celková rovnoměrnost (U0) udává poměr minimální a průměrné hodnoty jasu povrchu 
komunikace. Je obecným měřítkem změny jasu a vyjadřuje, jak dobře slouží povrch 
komunikace jako pozadí pro dopravní značení, předměty a ostatní uživatele komunikace. 

Podélná rovnoměrnost jasu (Ul) je nejnižší hodnotou z podélných rovnoměrností v jízdních 
pruzích. Je měřítkem viditelnosti opakujících se vzorců jasných a tmavých polí na pozemní 
komunikaci. Je ukazatelem pro vyšší třídy osvětlení, jako jsou ME a MEW. 

Prahový přírůstek (TI) udává míru zhoršení viditelnosti způsobeného omezujícím oslněním 
svítidly osvětlovací soustavy komunikace. Vyjadřuje, že osvětlení komunikace nejen zlepšuje 
zrakové podmínky, ale je také zdrojem omezujícího oslnění. Je ukazatelem pro vyšší třídy 
osvětlení, jako jsou ME a MEW. 

Činitel osvětlení okolí (SR) je poměr průměrné osvětlenosti definovaných pruhů mimo 
komunikaci, které bezprostředně přiléhají k okrajům jízdního pásu, a průměrné osvětlenosti 
definovaných pruhů komunikace bezprostředně s nimi sousedících. Je ukazatelem pro vyšší 
třídy osvětlení, jako jsou ME a MEW. 

Průměrná osvětlenost (Em) je průměrná vodorovná osvětlenost úseku komunikace. 
Osvětlenost neboli intenzita osvětlení nám říká, jak je určitá plocha osvětlována. Je důležitým 
ukazatelem pro nižší třídy osvětlení S. 

Minimální osvětlenost (Emin) určuje nejmenší hodnotu osvětlenosti úseku komunikace. Je 
důležitým ukazatelem pro nižší třídy osvětlení S. 
 
3.3 Zatřídění komunikací 
 
Norma ČSN 13201 - Osvětlení pozemních komunikací byla schválena Evropským výborem 
pro normalizaci v roce 2003 a v ČR vstoupila v platnost 1.5.2004. Tato norma specifikuje třídy 
osvětlení a poskytuje návod pro jejich použití. Norma je rozdělená na čtyři části. 

Zatřídění komunikace do příslušné třídy se provádí na základě získaných údajů o uživatelích 
hlavního prostoru, geometrii prostoru, typické rychlosti hlavního uživatele, stykem s okolním 
územím, výskytem MHD, uspořádání křižovatek (mimoúrovňové, úrovňové), možnosti 
parkování, četnosti pohybu osob, atd. [9]. K vyhodnocení jednotlivých údajů slouží formulář se 
vstupními údaji pro výběr třídy osvětlení.  

Osvětlení komunikace musí zajišťovat nejen hodnoty pro danou třídu osvětlení, ale musí 
i přispívat k viditelnosti a rozlišitelnosti horizontálního a vertikálního dopravního značení. 
Velmi důležité je vhodným geometrickým uspořádáním zajistit optické vedení řidiče 
po komunikaci [9]. 
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Třídy osvětlování komunikací 
 
Třídy osvětlení jsou definovány soustavou fotometrických požadavků, které jsou zaměřeny 
na zrakové potřeby daných uživatelů nacházejících se v daných oblastech komunikací 
a v daném prostředí [13]. 

Účelem zavedení tříd osvětlení je usnadnění vývoje a používání výrobků pro osvětlení 
pozemních komunikací. 

Norma ČSN CEN/TR 13201-1 – Osvětlení pozemních komunikací, Část 1: Výběr tříd osvětlení 
nám poskytuje návod pro přiřazení požadavků na osvětlení venkovních dopravních prostorů. 
Podrobný přehled je uvedený v normě ČSN EN 13201-2 – Osvětlení pozemních komunikací, 
Část 2: Požadavky. Komunikace lze rozdělit do 6 tříd. Zde uvádím pouze stručný přehled tříd. 
 
• Tři základní třídy: 
 
Třídy osvětlení ME jsou určeny pro řidiče motorových vozidel pohybujících se po pozemních 
komunikacích  střední až vysokou povolenou rychlosti. Třída osvětlení MEW je v případě, že 
na komunikaci převládá mokrý povrch [13]. Třídy osvětlení ME jsou založeny na jasu povrchu 
vozovky. 

Třídy osvětlení CE se vztahují na řidiče motorových vozidel a jiné uživatele pozemní 
komunikace v konfliktních oblastech, jako jsou např. obchodní třídy, složitější křižovatky, 
okružní křižovatky, úseky, kde se tvoří dopravní zácpy, atd. [13]. Třídy osvětlení CE lze použít 
i v případech, kdy předpoklady pro výpočet jasu povrchu komunikace neplatí nebo je 
nepraktické je používat. To platí i v případě křižovatek, kdy je pozorovací vzdálenost menší než 
60 m a vyskytuje se zde více důležitých poloh pozorovatele [12]. Třídy osvětlení CE jsou 
založeny na osvětlenosti dané oblasti komunikace. 

Třídy osvětlení S jsou zamýšleny pro chodce a cyklisty pohybující se na stezkách pro chodce 
nebo cyklisty, v odstavných pruzích nebo ostatních částech komunikace, které leží odděleně, 
nebo podél vozovek dopravních tahů, a dále jsou určeny pro komunikace v obytných zónách, 
pěší zóny, parkoviště, školní dvory, apod. [13]. Třídy osvětlení S jsou založeny na osvětlenosti 
dané oblasti komunikace. 
 
• Tři doplňkové třídy: 
 
Alternativní třídy osvětlení A jsou určeny pro pěší a cyklisty pohybující se po komunikacích 
pro pěší nebo cyklisty [13]. Třídy osvětlení A jsou založeny na osvětlenosti dané oblasti 
komunikace. 

Doplňkové třídy osvětlení ES se používají pro pěší zóny za účelem snížení rizika kriminálního 
deliktu a potlačení pocitu nebezpečí [13]. Třídy osvětlenosti ES jsou založeny na poloválcové 
osvětlenosti. 

Třídy osvětlení EV jsou zamýšleny jako doplňkové v situacích, kde je nutno zajistit dobrou 
viditelnost svislých ploch, např. v oblastech křížení komunikací [13]. Třídy EV jsou založeny 
na osvětlenosti svislých ploch. 
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4.  Měření světelně-technických parametrů VO 
 
Největší význam pro osvětlovací techniku má fotometrie, tzn. měření světelně-technických 
veličin. Metody měření fotometrie dělíme na vizuální a fyzikální. Vizuální, neboli subjektivní 
fotometrie, je metoda založená na zkušenosti pozorovatele. Důležitou součástí je lidský zrak. 
Ve fyzikální fotometrii nahrazujeme lidské oko fyzikálními snímači přístrojů. Tímto je 
vyloučen lidský faktor z měření a měření je poměrně rychlé.  

Metody měření světelně-technických veličin můžeme dále rozdělit na metody přímé, kdy se 
přímo měří hledaná veličina, a metody nepřímé, kdy se měří veličiny pomocné a hledanou 
veličinu je nutno vypočítat [1]. 

Pro měření osvětlení na komunikacích platí norma ČSN EN 13201-4 - Osvětlení pozemních 
komunikací - Část 4: Metody měření. 
 
• Základní požadavky pro měření 

 
Samotnému měření předchází pravidelné kontrolování ustálení hodnoty osvětlenosti světelného 
zdroje, dokud nedojde k ustálení světelného výkonu po rozsvícení. Základním požadavkem 
při měření osvětlenosti nebo jasu na komunikaci je zamezit přístupu světel přicházejících 
z okolí, jako např. měsíčního světla, světla z výkladních skříní, reklamních panelů, dopravní 
signalizace, světla projíždějících aut apod.  

Při realizaci měření má také vliv na výsledky měření případné zastínění světla, které dopadá 
na fotometrickou hlavici. Dalšími důležitými požadavky jsou požadavky na klimatické 
podmínky. Příliš vysoká nebo nízká teplota značně ovlivňuje světelný výkon citlivých zdrojů, 
ale také přesnost v měření použitého přístroje. Na změnu jasu povrchu komunikace má značný 
vliv vlhkost a mokro.    
 
• Umístění kontrolních bodů a pozorovatele 

 
Abychom mohli porovnávat naměřené hodnoty s vypočtenými hodnotami, volíme kontrolní 
měřící body a polohu pozorovatele do stejných míst jako ve výpočtu. Kontrolní body volíme 
tak, aby byly rovnoměrně rozmístěny po celé ploše mezi svítidly.  

V příčném směru umísťujeme v každém jízdním pruhu tři kontrolní body v rozteči d = WL/3. 
Body měřené při okraji jízdního pruhu jsou vzdáleny o hodnotu d/2 od okraje komunikace.  

V podélném směru provádíme měření v deseti kontrolních bodech při rozteči S ≤ 30 m 
mezi světelnými místy. Pokud je rozteč světelných míst S ≥ 30 m volíme rozteč kontrolních 
bodů D ≤ 3 m. První příčná řada výpočtových bodů je umístěna ve vzdálenosti D/2 za prvním 
svítidlem [14].  
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1 okraj jízdního pruhu 
2 poslední svítidlo  
 ve výpočtovém poli 
3 výpočtové pole 
4 osa jízdního pruhu 
5 první svítidlo  
 ve výpočtovém poli 
6 směr pozorování 
7 poloha pozorovatele  
 v podélném směru 

 
 
 

Obrázek č. 1 Rozmístění kontrolních bodů měření [14] 
 
4.1 Měření osvětlenosti na komunikaci 
 
Osvětlenost se měří luxmetrem s parametry odpovídající účelům měření. Vodorovná 
osvětlenost Ep vytvořená všemi svítidly se měří v bodě. Průměrnou osvětlenost vypočteme jako 
aritmetický průměr všech naměřených hodnot osvětlenosti Ek ve všech kontrolních bodech. 
 

                                                     Ep = E1 + E2 + … + En = ∑
=

n

k 1

Ek                                           (1) 

Měřící hlava se při měření složky Ek natočí tak, aby světelný paprsek měřeného svítidla dopadal 
na snímací plochu fotometrické hlavy kolmo a všechna ostatní světla byla vyloučena. 

Při měření vodorovné osvětlenosti musí být rovina povrchu fotočlánku fotometrické hlavy 
vodorovná. Fotočlánek musí být umístěn přímo na zemi nebo, kde to není možné, se smí 
umístit do výšky 0,20 m. 
 
4.2 Měření jasu na komunikaci 
 
Pro měření jasu na povrchu komunikace je možno použít buď kalibrovaný jasoměr 
nebo fotoaparát určený pro měření jasu. Jasoměr umísťujeme do středu každého jízdního pruhu 
do vzdálenosti 60 m před první svítidlo měřeného úseku a do výšky 1,5 m nad povrchem 
komunikace. Přístroj musí být schopný omezit celkový úhel měřícího kužele na 2 obloukové 
minuty ve svislé rovině a 20 obloukových minut ve vodorovné rovině.  

Pro komunikace se dvěmi jízdními pruhy a jednostranným uspořádáním svítidel umísťujeme 
kontrolní měřící body dle následujícího obrázku č.2. 
 

 
 

Obrázek č. 2 Poloha pozorovatele na komunikaci se dvěmi jízdními pruhy [14] 
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5. Světelně-technické výpočty VO 
 
Metody pro výpočet světelných parametrů při návrhu umělého osvětlení venkovních prostor lze 
rozdělit do dvou základních skupin, na metody tokové a metody bodové. Metody nejsou 
univerzální, mají určitá omezení a předpoklady. Každá metoda nám poskytují jiné možnosti 
výpočtu. Tokovým výpočtem určíme počet svítidel a bodovým výpočtem provedeme detailní 
výpočet v důležitých místech prostoru [1]. V praxi se tokové metody pro výpočet hodnot 
na komunikaci nepoužívají. 

Body pro výpočet osvětlenosti a jasu se umísťují do stejných míst jako při měření osvětlenosti 
a jasu, které jsem podrobně rozebrala v předcházející kapitole. 

V současné době provádíme výpočty pomocí výpočetní techniky. Existuje celá řada 
výpočetních programů, které se zabývají jednak vnitřními prostory, ale také venkovními 
prostory. Některé firmy zabývající se vývojem a prodejem svítidel mají pro svá svítidla 
vyvinutý  vlastní výpočetní program nebo lze také využít univerzální programy.  

Pro výpočet osvětlení pozemních komunikací slouží norma ČSN EN 13201-3 - Osvětlení 
pozemních komunikací - Část 3: Výpočet.  
 
5.1 Výpočet osvětlenosti komunikace bodovou metodou 
 
Bodové metody poskytují možnost výpočtu osvětlenosti v konkrétních bodech libovolně 
natočených pracovních rovin, světelného vektoru a střední kulové osvětlenosti. Tyto metody 
bývají časově i technicky náročnější a vyžadují větší množství vstupních dat [1]. 

Vodorovnou osvětlenost v bodě vypočítáme podle následujícího vzorce (2), který vychází 
z kosinového zákona: 

α
α cos
2

⋅=
d

I
E                                                            (2) 

 
 

Obrázek č. 3 Vodorovná osvětlenost [21] 
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Čtvercový zákon vychází z následujícího vztahu: 

2d

I
E =                                                                 (3) 

2

2

2

12
2

2
1

d

D

E

E
DEdE =⇒⋅=⋅                                      (4) 

 
 

Obrázek č. 4 Čtvercový zákon [21] 
 
Kosinův zákon vychází z následujícího vztahu: 

α
α cos
2

⋅=
d

I
E                                                       (5) 

22
0cos

d

I

d

I
E =⋅=                                                     (6) 

22 2

1
60cos

d

I

d

I
E ⋅=⋅=

o                                                (7) 

 

 
 

Obrázek č. 5 Kosinův zákon [21] 
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Výpočtový bod pro vodorovnou osvětlenost musí být umístěn v rovině na úrovni země uvnitř 
relevantní oblasti.  

Celková osvětlenost v bodě Ep je dána součtem dílčích příspěvků (E1, E2, … , En) všech 
svítidel. 

                                                     Ep = E1 + E2 + … + En = ∑
=

n

k 1

Ek                                           (8) 

 

5.2 Výpočet jasu na komunikaci bodovou metodou 
 
Odrazné vlastnosti povrchu komunikace jsou charakterizovány tzv. redukovaným součinitelem 
jasu r, jehož hodnoty jsou tabelovány v závislosti na umístění pozorovatele, svítidla a typu 
povrchu komunikace. Hodnota jasu povrchu se v daném bodě vypočte jako podíl svítivosti 
svítidla Iα a druhé mocniny závěsné výšky svítidla h a vynásobí se hodnotou redukovaného 
součinitele jasu r.  

r
h

I
L ⋅=

2
α                                                               (9) 

 
Celkový jas v bodě Lp je dán součtem všech příspěvků (L1, L2, … , Ln)  všech svítidel. 
 

                                                     Lp = L1 + L2 + … + Ln = ∑
=

n

k 1

Lk                                           (10) 

 

 
 

Obrázek č. 6 Jas v bodě [21] 
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6. Popis stávajícího stavu VO na zadané komunikaci 
 
Cílem mé bakalářské práce je navrhnout nové veřejné osvětlení na komunikaci. Vybrala jsem si 
část ulice Hlučínské v Ostravě, městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Rozsah území 
mé práce je zřejmý z následujícího obrázku č.7. 

 

 
 

Obrázek č. 7 Vymezení území na ulici Hlučínské 
 
Jedná se o část ul. Hlučínské v katastrálním území Petřkovice u Ostravy 720470. Komunikace 
je směrově nerozdělená. Stávající osvětlovací soustava je jednostranná a tvořena ocelovými 
bezpaticovými osvětlovacími stožáry výšky 12 m. Svítidla jsou řady 444 28 01 firmy 
Elektrosvit Svatobořice, a.s. se zdroji 150 W. Délka rekonstruované komunikace je 780 m 
a nachází se zde celkem 24 ks stožárů s výložníky a svítidly.  

Stávající zařízení VO na této části ul. Hlučínské bylo vybudováno v roce 1988. Údaj jsem 
získala ze Strategie postupu rekonstrukcí veřejného osvětlení ucelených částí města Ostravy 
z roku 2003. Veřejné osvětlení má již stáří 23 let.  
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Obrázek č. 8 Svítidlo Elektrosvit z katalogu a dnešní podoba 

 
Stávající zařízení VO v dotčeném rozsahu je převážně za hranicí své životnosti, což má 
negativní vliv na bezpečnost a ekonomiku provozu osvětlovací soustavy. Používané svítidla 
jsou již technicky zastaralá, mají nízké krytí, vyzařovaný světelný tok je nízký vzhledem 
k nevratnému znečištění optických částí svítidel. V mnoha úsecích komunikace jsou      
světelně-technické parametry nevyhovující.  

Nejvážnějším problémem stávající osvětlovací soustavy je špatný technický stav mnoha 
stávajících ocelových stožárů VO. Tyto stožáry jsou značně zkorodované, zejména v místech 
vetknutí do země, čímž je značně snížena jejich únosnost a při zvýšeném mechanickém 
namáhání. 
 

 
 

Obrázek č. 9 Stávající stožáry na ulici Hlučínské 
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6.1 Zatřídění ulice Hlučínské 
 
Zatřízení komunikace musí odpovídat normě [12]. Je nutné dodržet přesný sled kroků 
definovaných v normě [12]. Správné zatřízení komunikace je důležité z hlediska nastavení 
všech hodnot pro danou třídu osvětlenosti.  

Prvním krokem je určit podle základních parametrů skupinu světelných situací uvedených 
v tabulce č. 1 v normě [12]. Danou část komunikace jsem zařadila do skupiny světelných 
situací B1. Typická rychlost hlavního uživatele je 50 km/h. Hlavními uživateli na komunikaci 
jsou motorová vozidla a dalšími povolenými uživateli jsou cyklisté.  

Druhým krokem je výběr třídy osvětlenosti pro vybranou skupinu B1 na základě geometrického 
uspořádání komunikace a intenzity provozu. V daném úseku se nenachází křižovatky. 
Komunikace je směrově nerozdělená. Intenzita silničního provozu v jednom směru je 9 337 
vozidel za den, v obou směrech je průjezdnost 18 596 vozidel za den. Údaje o průjezdnosti 
na komunikaci jsem získala z [10] z roku 2006.  

Výběr třídy osvětlení je uveden v příloze č. 4 a požadované hodnoty pro danou třídu 
komunikace jsou uvedeny v tabulce č. 5. Pro ulici Hlučínskou jsem zvolila na základě 
zadaných parametrů třídu osvětlení ME3c. 
 

Jas suchého povrchu 
komunikace 

Omezující 
oslnění 

Osvětlení 
okolí Třída 

L [cd.m-2] U0  [%] Ul  [%] Tl [%] SR 

ME3c ≥ 1,0 ≥ 40 ≥ 50 ≤ 15 ≥ 0,5 

 
Tabulka č. 5 Požadované hodnoty pro třídu ME3c 

 
V Ostravě existuje Generel veřejného osvětlení Statutárního města Ostravy, kde podle přílohy 
Přiřazení tříd osvětlení komunikací na území města Ostravy [10] je ulice Hlučínská (od ulice 
Sokolská třída po ulici Petřkovická) zatřízená do třídy ME3c, což odpovídá i mému zatřízení.  
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7. Měření původního stavu VO zadané komunikace 
 
Měření stávajícího stavu veřejného osvětlení jsem provedla ve vybraném úseku komunikace. 
Pomocí jasového analyzátoru jsem změřila jas v daném úseku a pomocí luxmetru intenzitu 
osvětlení mezi zadanými stožáry v tomtéž úseku. 
 
Použité měřící přístroje: 
 
Jasový analyzátor LMK 2000– kalibrovaný fotoaparát CANON EOS 350D 
 výrobce: Canon 
 snímač: CMOS Canon ASP-C 
 rozlišení: 3456(H) x 2304(V) 
 software pro vyhodnocení: LMK2000 
 verze: 3.6.8.1 
 
Luxmetr –  MAVOLUX DIGITAL  

výrobce: Gossen Metrawatt 
 cejchován 03/11 
 rozsah: 20 lx ÷ 200 klx 

specifikace: ± (2,5 % MH + 1D + max. 3% sonda) 
 
Multimetr –RE830B 
 výrobní číslo – RNO:03182224 
 rozsah: 200 – 750 V AC 
 
Měření komunikace bylo složité z důvodu hustého provozu i v nočních hodinách. Při měření 
jsem musela eliminovat vliv světel projíždějících vozidel. Měření napětí provedla osoba 
s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., v plném znění. Přístroje 
pro účel měření mi byly zapůjčeny. Jasový analyzátor LMK 2000 mi poskytla Vysoká škola 
báňská – TU Ostrava, fakulta elektrotechniky a informatiky. Luxmetr a multimetr jsem měla 
zapůjčené z firmy PTD Muchová, s.r.o. 

Zvolený měřený úsek se nachází v mírně nakloněné zatáčce viz obrázek č. 10. Jedná se 
o nebezpečný úsek na dané komunikaci, proto jsem se rozhodla změřit jej a vyhodnotit. 
Jednotlivé měřící body jsem rozmístila dle normy [15], jak jsem rozebrala v kapitole 4. 
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Obrázek č. 10 Fotografie měřeného úseku komunikace  
 

7.1 Měření jasu stávající soustavy 
 
Měření jasu jsem provedla dne 24.3.2011 v 19:30 pomocí kalibrovaného fotoaparátu CANON 
EOS 350D. Okolní teplota byla 7,5°C. Asfaltový povrch vozovky byl suchý. Fotoaparát jsem 
nastavila na automatickou rychlost uzávěrky a velikost clony na hodnotu 4. Jasový analyzátor 
jsem umístila na stativ do pozice určené dle normy [15] a zaostřila na měřené pole. Fotoaparát 
byl nastavený na vyfocení tří snímku po sobě.  

Získanou fotografii měřeného úseku jsem analyzovala v programu LMK 2000. 
  

 
 

Obrázek č. 11 Jasová analýza měřeného úseku komunikace 



 21 
 

 

Program LMK 2000 umožňuje pro zřetelnost výpočtu souřadnicově překlopit měřené pole 
do roviny a tím je možné přesné rozmístění kontrolních bodů. 

 
 

Obrázek č. 12 Rozmístění kontrolních bodů 
 

 
průměrný  jas 

L [cd.m-2] 
minimální  jas 
Lmin [cd.m-2] 

maximální jas 
Lmax [cd.m-2] 

měřené 
pole 

0,61 0,24 1,26 

 
Tabulka č. 6 Naměřené hodnoty jasu stávající osvětlovací soustavy 

 
Průměrný jas určený programem LMK 2000 je 0,61 cd.m-2, což je menší hodnota než 
předepisuje norma [13]. Stávající osvětlovací soustavy nevyhovuje podle normy a je tedy nutné 
navrhnout novou osvětlovací soustavu. 
 

7.2 Měření osvětlenosti stávající soustavy 
 
Osvětlenost na stávající komunikaci jsem změřila dne 19.3.2011 ve 21:00. Teplota okolí byla 
3,5°C. Asfaltový povrch komunikace byl suchý. Na začátku a na konci měření bylo provedeno 
současně měření napětí na daných stožárech. Obě hodnoty napětí jsou rovny hodnotě 226 V. 

Měření bylo provedeno dle normy [15], pole kontrolních bodů bylo připraveno dle normy [14]. 
Pro vyloučení chyby měření jsem měření zopakovala a hodnoty osvětlenosti jsem ve stejných 
kontrolních bodech změřila dvakrát v časovém rozestupu 30 minut. Body v kontrolním poli 
jsou vypočteny jako průměrné hodnoty z obou měření. Následující obrázek č. 13 znázorňuje 
rozmístění kontrolních měřících bodů a jejich průměrné hodnoty. 
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Obrázek č. 13 Kontrolní měřící pole s naměřenými hodnotami 
 

  
průměrná 
osvětlenost 

Em [lx] 

minimální 
osvětlenost 

Emin [lx] 

rovnoměrnost 
U0   

průměrný  
přepočtený jas 

L [cd.m-2] 

stávající svítidlo 9,32 4,80 0,51 0,65 

 
Tabulka č. 7 Vypočtené hodnoty stávající osvětlovací soustavy 

 
Jestliže znám odrazné vlastnosti povrchu vozovky mohu vypočítat průměrný jas vozovky. 
Využiji k tomu součinitel jasu vozovky q, který je roven poměru jasu L k hodnotě osvětlenosti 
E vodorovné roviny dle následujícího vztahu (11) [4]. 
 

E

L
q =                                                                (11) 

 

V mezinárodních doporučeních se pro tmavé povrchy vozovek uvádí orientační průměrná 
hodnota součinitele jasu qp = 0,07 cd.m-2.lx-1. Průměrný jas vozovky lze vypočítat dle vztahu 
(12) [4]. 

EqL ⋅=                                                               (12) 
 

Průměrný přepočtený jas je tedy roven hodnotě 0,65 cd.m-2. 
 

7.3 Vyhodnocení měření stávající soustavy 
 
Provedla jsem přímé a nepřímé měření jasu na komunikaci. Pomocí jasového analyzátoru jsem 
vyhodnotila jas na daném úseku komunikace na hodnotu 0,61 cd.m-2 a pomocí měření 
osvětlenosti a následného přepočtu jsem stanovila jas daného úseku na 0,65 cd.m-2. Obě 
hodnoty jsou si přibližně rovny, což nám ukazuje, že použité metody měření jsou srovnatelné. 
Protože vozovka v daném úseku nemá souvislý tmavý povrch, došlo k mírnému zkreslení 
hodnoty přepočteného jasu v závislosti na použití hodnoty qp = 0,07 cd.m-2.lx-1. 
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8. Návrhy variant nových osvětlovacích soustav 
 
Pro návrh nové osvětlovací soustavy jsem zvolila tři typy svítidel od různých výrobců. Svítidla 
jsem vybírala na základě jejich světelně-technických parametrů a křivek svítivosti a také 
na základě zkušenosti, která svítidla se nejčastěji používají ve veřejném osvětlení v Ostravě. 
Rozhodla jsem se pro svítidla dvou firem a to firmy Artechnic - Schréder a.s. a Indal C&EE, 
s.r.o. Obě firmy jsou významnými dodavateli svítidel na trhu pro veřejné osvětlení.  

Pro výpočet osvětlovacích soustav mají firmy vlastní výpočetní programy. Pro návrh se svítidly 
firmy Artechnic - Schréder a.s. jsem použila program Ulysse 2.1.0 a výpočty se svítidly firmy 
Indal C&EE, s.r.o. jsem realizovala v programu Indal PlesirReality 1.47. Pro použití tohoto 
programu bylo nutné se zaregistrovat na internetových stránkách firmy Indal C&EE, s.r.o. 

V další části shrnu světelně-technické parametry vybraných svítidel, které jsou pro projektanta 
při volbě svítidla nejdůležitější. Následně uvedu jednotlivé výpočty pro různé varianty 
použitých svítidel. 
 
1. varianta – svítidlo Safír 2 od firmy Artechnic - Schréder a.s.   
 

tělo a kryt tlakově litý hliník 
materiál 

optický kryt tvrzené sklo 

optické části IP 66 
krytí 

elektrické části IP 44 

odolnost vůči nárazu IK 08 

elektrická třída I nebo II 

hmotnost (bez předřadníku) 9,3 kg 

rozměry (d x v x š)[mm] 720 x 207 x 335 

nastavitelná fotometrie nastavitelná pozice výbojky 

reflektor 1523 

výpočetní program Ulysse 2.1.0 

katalogový list Příloha č. 5 
 

Tabulka č. 8 Parametry svítidla Schréder Safír 2 [17] 
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Obrázek č. 14 Svítidlo Schréder Safír 2 a jeho křivka svítivosti [17] 

 
2. varianta – svítidlo Arc 80 od firmy Indal C&EE, s.r.o. 
 

tělo a kryt 
hliníková slitina L-2521 metodou vysokotlakého lití, 
poté upraveno práškovým polyesterovým nátěrem materiál 

optický kryt tvrzené sklo 

optické části IP 66 
krytí 

elektrické části IP 66 

odolnost vůči nárazu IK 08 

elektrická třída I nebo II 

hmotnost (bez předřadníku) 7 - 10 kg 

rozměry (d x v x š)[mm] 670 x (190 – 275) x 325 

nastavitelná fotometrie nastavitelná pozice výbojky 

reflektor SNN 

výpočetní program Indal PlesirReality 1.47 

katalogový list Příloha č. 6 
 

Tabulka č. 7 Parametry svítidla Indal Arc 80 [18] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obrázek č. 15 Svítidlo Indal Arc 80 a jeho křivka svítivosti [18] 
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3. varianta – svítidlo Onyx 2 od firmy Artechnic - Schréder a.s.   
 

tělo a kryt tlakově litý hliník 
materiál 

optický kryt tvrzené sklo 

optické části IP 66 
krytí 

elektrické části IP 43 

odolnost vůči nárazu IK 08 

elektrická třída I nebo II 

hmotnost (bez předřadníku) 7,8 kg 

rozměry (d x v x š)[mm] 732 x 208 x 332 

nastavitelná fotometrie nastavitelná pozice výbojky 

reflektor 1419 

výpočetní program Ulysse 2.1.0 

katalogový list Příloha č. 7 
 

Tabulka č. 10 Parametry svítidla Schréder Onyx 2 [17] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázek č. 16 Svítidlo Schréder Onyx 2 a jeho křivka svítivosti [17] 

 
Jako světelné zdroje jsem při výpočtech použila vysokotlaké sodíkové výbojky firmy Philips 
Lighting, s.r.o. [20] a to Philips Master SON-T PIA Plus 150 W nebo 100 W. Jedná se o vysoce 
kvalitní vysokotlaké sodíkové výbojky s technologii PIA s čirou tubulární baňkou T46 a paticí 
E40. Teplota chromatičnosti obou zdrojů je 2 000 K. Technologie PIA zaručuje vysokou 
spolehlivost po celou dobu životnosti a spolehlivý zážeh. 
 

 
 

Obrázek č. 17 Výbojka Philips Master SON-T PIA Plus [20] 
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Pro jednotlivá světelná místa jsem zvolila ocelové osvětlovací výložníkové stožáry třístupňové 
bezpaticové B12m nebo B10m s ochrannou manžetou v místě vetknutí do země.  

Rozměry stožáru B12m jsou ∅219/133/89 mm. Nadzemní výška stožáru je 10,2 m. Ocelový 
jednoramenný výložník V1/2000 (∅60 mm) doplňuje jmenovitou závěsnou výšku svítidla 
na 12 m.  Jmenovitý vrcholový tah stožáru B12m je Tnmin=1,39 kN a hmotnost stožáru je 
270 kg [19].  

Rozměry stožáru B10m jsou ∅159/114/89 mm. Nadzemní výška stožáru tedy je 8,2 m. 
Ocelový jednoramenný výložník V1/2000 (∅60 mm) doplňuje jmenovitou závěsnou výšku 
svítidla na 10 m.  Jmenovitý vrcholový tah stožáru B10m je Tnmin=1,24 kN a hmotnost stožáru 
je 156 kg. Uvedené parametry stožárů jsou vzaty z katalogu firmy Ossto – Plus, s.r.o. [19]. 

 

 
 

Obrázek č. 18 Osvětlovací stožár do výšky 12 m [19] 
 

8.1 Optimalizace navrženého VO na stávající rozteč 
 
V následující podkapitole se věnuji výpočtům osvětlovací soustavy při stávající rozteči. 
Průměrnou rozteč mezi stávajícími stožáry jsem stanovila na 31,60 m. Tato rozteč se nachází 
mezi stožáry, kde jsem provedla měření jasu na komunikaci. Stávající osvětlovací soustava je 
jednostranná. Ve všech třech svítidlech je možno volit různé typy reflektorů a poloh zdroje 
ve svítidle. V následující tabulce č. 11 jsem uvedla pouze ty nejlepší varianty polohy zdroje 
pro konkrétní svítidla. Jmenovitá výška uvedených variant je 12 m. 
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varianta svítidlo zdroj reflektor kryt 
světelný tok 

[klm] 

poloha 
zdroje ve 
svítidle 

1. varianta Schréder Safír 2 
Philips Master 
SON-T PIA 
Plus 150W 

1523 ploché sklo 17,5 -35/140/6° 

2. varianta Indal Arc 80 2685 
Philips Master 
SON-T PIA 
Plus 150W 

SNN 
vypouklé 

sklo 
17,5 SNN/2C 

3. varianta Schréder Onyx 2 
Philips Master 
SON-T PIA 
Plus 150W 

1419 
vypouklé 

sklo 
17,5 -19/115/10° 

 
Tabulka č. 11 Navržené varianty svítidel při stávající rozteči 

 
Podle tzv. r-tabulky stanovím odrazné vlastnosti vozovky. Pro výpočet jasu povrchu vozovky 
se používá normalizovaný klasifikační systém založený na dvou třídách povrchů, z nichž každá 
je reprezentována jednou r-tabulkou. Danou komunikaci jsem zatřídila do třídy povrchů CII. 
Do třídy CII řadíme běžné tmavé asfaltové povrchy, pro které mezní hodnota S1 > 0,40, 
normalizovaná hodnota zrcadlení S1 = 0,97 a průměrný součinitel jasu povrchu vozovky          
qp = 0,07 cd.m-2 lx-1 [3]. 

Pro výpočty jsem stanovila na základě zkušeností z praxe udržovací činitel na hodnotu z = 0,80.  
 

Výpočty jsem zpracovala pomocí výpočetních programů pracujících s databází charakteristik 
použitých světelných zdrojů a typů svítidel. Výpočty jsem provedla pro jeden úsek komunikace 
a pro všechny tři druhy svítidel viz tabulka č. 9. Podrobný výsledek výpočtu nejlepší varianty 
včetně veškerých vstupních údajů je součástí přílohy č. 8.  
 

 
1. varianta 

Schréder Safír2 
2. varianta 

Indal Arc 80 
3. varianta 

Schréder Onyx 2 

průměrný jas 
L [cd.m-2] 

1,10 1,08 1,27 

celková rovnoměrnost 
U0  [%] 

45,70 52,00 47,90 
Jas suchého 

povrchu 
komunikace 

podélná rovnoměrnost 
Ul  [%] 

73,50 79,00 77,00 

Omezující 
oslnění 

prahový přírůstek 
Tl [%] 

7,50 7,51 8,0 

Osvětlení 
okolí 

SR 0,60 0,70 0,60 

průměrná osvětlenost 
Em [lx] 

16,20 14,92 17,60 
Vodorovná 
osvětlenost minimální osvětlenost 

Emin [lx] 
8,60 9,55 10,80 

 
Tabulka č. 12 Varianty výpočtů osvětlovací soustavy při stávající rozteči 
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Z provedených světelně-technických výpočtů vyplývá, že pro danou osvětlovací soustavu je 
možno použít všechny varianty svítidel. Navrhuji použít 3. variantu se svítidlem Schréder 
Onyx 2 s vypouklým sklem dle dané konfigurace viz tabulka č. 11. Osvětlovací soustava 
v 1. variantě se svítidlem Schréder Safír 2 s plochým sklem splňuje všechny požadavky 
dle normy [13], její parametry jsou však z uvedených variant nejnižší. Výpočty uvedených 
svítidel se zdroji Philips Master SON-T PIA Plus 100 W při jmenovité výšce 12 m nesplňovaly 
požadavky. 
 

8.2 Optimalizace navrženého VO na maximální rozteč 
 
Nyní následují výpočty, kde jsem se snažila určit maximální rozteč mezi novými stožáry. 
Zvolila jsem nejvhodnější polohy zdrojů ve svítidlech. V následujících tabulkách jsem uvedla 
pouze nejlepší varianty pro konkrétní svítidla. Jmenovitá výška uvedených variant je 12 m. 
Při novém návrhu osvětlovací soustavy jsem zvolila opět soustavu jednostrannou. 
 

varianta svítidlo zdroj reflektor kryt 
světelný tok 

[klm] 

poloha 
zdroje ve 
svítidle 

1. varianta Schréder Safír 2 
Philips Master 
SON-T PIA 
Plus 150W 

1523 
vypouklé 

sklo 
17,5 -40/155/6° 

2. varianta Indal Arc 80 2685 
Philips Master 
SON-T PIA 
Plus 150W 

SNN 
vypouklé 

sklo 
17,5 SNN/2E 

3. varianta Schréder Onyx 2 
Philips Master 
SON-T PIA 
Plus 150W 

1419 
vypouklé 

sklo 
17,5 -17/125/10° 

 
Tabulka č. 13 Navržené varianty svítidel při maximální rozteči 

 

Ve výpočtech jsem použila průměrný součinitel jasu povrchu vozovky qp = 0,07 cd.m-2 lx-1 
a udržovací činitel z = 0,80. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29 
 

 

 
1. varianta 

Schréder Safír2 
2. varianta 

Indal Arc 80 
3. varianta 

Schréder Onyx 2 

průměrný jas 
L [cd.m-2] 

1,01 1,00 1,01 

celková rovnoměrnost 
U0  [%] 

51,20 48,00 40,20 
Jas suchého 

povrchu 
komunikace 

podélná rovnoměrnost 
Ul  [%] 

69,70 72,00 75,50 

Omezující 
oslnění 

prahový přírůstek 
Tl [%] 

8,10 9,45 9,6 

Osvětlení okolí SR 0,60 0,70 0,60 

průměrná osvětlenost 
Em [lx] 

14,40 12,99 13,30 
Vodorovná 
osvětlenost minimální osvětlenost 

Emin [lx] 
8,20 7,34 6,80 

maximální rozteč [m] 40,00 39,00 42,00 

počet svítidel [ks] 19 20 18 
 

Tabulka č. 14 Varianty výpočtů osvětlovací soustavy při maximální rozteči 
 

Největší hodnotu maximální rozteče lze dosáhnout použitím 3. varianty se svítidlem Schréder 
Onyx 2. Vzdálenost mezi stožáry je rovna 42 m. Při této rozteči je možno instalovat pouze 
18 ks stožárů na celkové vzdálenosti 780 m.  

Abych poukázala na stanovení maximální rozteče pro konkrétní svítidla, jsou vypočtené 
hodnoty jasů na hranici hodnot, které povoluje norma [13].   
 

8.3 Optimalizace navrženého VO na minimální příkon 
 
V této části jsem se věnovala výpočtům, které vedly na minimální příkon osvětlovací soustavy 
pro dané varianty. Zkoušela jsem různé kombinace světelných zdrojů, polohy zdrojů 
ve svítidlech a závěsné výšky svítidel pro všechny tři varianty svítidel. Závěsnou výšku svítidel 
jsem stanovila na 10 m a 12 m a světelné zdroje jsem použila vysokotlaké sodíkové výbojky 
Philips Master SON-T PIA Plus 150 W nebo 100 W. Při novém návrhu osvětlovací soustavy 
jsem zvolila opět soustavu jednostrannou. 

Ve výpočtech jsem použila průměrný součinitel jasu povrchu vozovky qp = 0,07 cd.m-2 lx-1 
a udržovací činitel z = 0,80. 
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 1. varianta 

svítidlo Schréder Safír 2 

zdroj SON-T 100W SON-T 100W SON-T 150W 

závěsná výška [m] 10 12 12 

kryt vypouklé sklo vypouklé sklo vypouklé sklo 

poloha zdroje ve svítidle -40/140/6° -35/150/6° -40/155/6° 

rozteč [m] 27,00 26,00 40,00 

počet svítidel [ks] 29 30 19 

příkon nové soustavy [kW]  3,33 3,45 3,23 

 
Tabulka č. 15 Varianty výpočtů na minimální příkon osvětlovací soustavy  

se svítidly Schréder Safír 2 
 

 2. varianta 

svítidlo Indal Arc 80 2685 

zdroj SON-T 100W SON-T 100W SON-T 150W 

závěsná výška [m] 10 12 12 

kryt vypouklé sklo vypouklé sklo vypouklé sklo 

poloha zdroje ve svítidle SNN/2D SNN/2E SNN/2E 

rozteč [m] 26,00 24,00 39,00 

počet svítidel [ks] 30 32 20 

příkon nové soustavy [kW]  3,45 3,68 3,40 

 
Tabulka č. 16 Varianty výpočtů na minimální příkon osvětlovací soustavy  

se svítidly Indal Arc 80 
 

 3. varianta 

svítidlo Schréder Onyx 2 

zdroj SON-T 100W SON-T 100W SON-T 150W 

závěsná výška [m] 10 12 12 

kryt vypouklé sklo vypouklé sklo vypouklé sklo 

poloha zdroje ve svítidle -21/105/10° -24/115/10° -17/125/10° 

rozteč [m] 25,00 26,00 42,00 

počet svítidel [ks] 31 30 18 

příkon nové soustavy [kW]  3,56 3,45 3,06 

 
Tabulka č. 17 Varianty výpočtů na minimální příkon osvětlovací soustavy  

se svítidly Schréder Onyx 2 
 
Nejnižší příkon osvětlovací soustavy lze dosáhnout použitím svítidel Schréder Onyx 2 se 
světelným zdrojem Philips Master SON-T PIA Plus 150 W při závěsné výšce 12 m. Při této 
kombinací je možno použít pouze 18 ks světelných míst při rozteči 42 m mezi stožáry 
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s příkonem soustavy rovné 3,06 kW. Pro další varianty svítidel Schréder Safír 2 a Indal Arc 80 
byla opět kombinace světelného zdroje 150 W a závěsné výšky 12 m nejlepší. S použitím 
svítidla Schréder Safír 2 je možno použít 19 ks svítidel o příkonu 3,23 kW a s použitím svítidla 
Indal Arc 80 je to 20 ks o příkonu 3,40 kW. 
 
8.4 Energetická bilance a investiční a provozní náklady 
 
Energetickou bilanci a investiční a provozní náklady navrhnu na nejlepší varianty výpočtů 
na minimální příkon jednotlivých svítidel. Pro porovnání dosažených úspor nové osvětlovací 
soustavy uvádím také energetickou bilanci stávající soustavy se svítidly Elektrosvit 444 28 01. 
Jako příkon svítidla uvažuji příkon světelného zdroje a příkon předřadníku.  
 

  1. varianta 2. varianta 3. varianta stávající soustava 

typ svítidla Schréder Safír 2 Indal Arc 80 Schréder Onyx 2 Elektrosvit 444 28 01 

světelný zdroj 
Philips Master 

SON-T PIA 
Plus 150W 

Philips Master 
SON-T PIA 
Plus 150W 

Philips Master 
SON-T PIA Plus 

150W 

vysokotlaká sodíková 
výbojka 150W 

příkon svítidla [W] 170 170 170 170 

rozteč světelných 
míst [m] 

40 39 42 31,6 

počet svítidel [ks] 19 20 18 24 

celkový příkon 
soustavy [kW] 

3,23 3,4 3,06 4,08 

 
Tabulka č. 18 Energetická bilance osvětlovacích soustav 

 

Použitím 3. varianty návrhu se svítidlem Schréder Onyx 2 lze dosáhnout úspor až 1,02 kW, což 
je pokles o 25 % příkonu oproti stávající soustavě, při navýšení jasu na povrchu komunikace 
o 65 %. 
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Graf č. 1 Celkový příkon osvětlovacích soustav 
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Ceny pro výpočet investičních nákladů jsem převzala z  firem Ossto-Plus, s.r.o. [19], Artechnic 
- Schréder a.s. [17] a Indal C&EE, s.r.o. [18]. Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. 
 

  
1. varianta 

Schréder Safír2 
2. varianta 

Indal Arc 80 
3. varianta 

Schréder Onyx 2 

cena svítidla [Kč] 5 019 6 519 6 782 

cena světelného zdroje [Kč] 321 321 321 

cena montáže svítidla [Kč] 280 280 280 

cena stožáru B12m [Kč] 16 415 16 415 16 415 

cena jednoramenného výložníku 
V1/2000 [Kč] 1 416 1 416 1 416 

ostatní náklady na jedno světelné 
místo [Kč] 45 178 45 178 45 178 

počet světelných míst [ks] 19 20 18 

celkové investiční náklady [Kč] 1 303 951 1 402 580 1 267 056 
 

Tabulka č. 19 Investiční náklady osvětlovacích soustav 
 

Ostatní náklady na jedno světelné místo zahrnují náklady na elektrovýzbroj ve stožáru, svodový 
kabel od elektrovýzbroje ke svítidlu, provedení betonového základu stožáru, kabelovou rýhu 
včetně záhozu a uvedení povrchů do původního stavu, kabelový rozvod mezi stožáry včetně 
uzemnění a ochranných trubek pro protažení kabelů. 

Pro výpočet provozních nákladů budu uvažovat cenu za elektrickou energii 2,00 Kč/kWh 
bez DPH. Denní doba svícení je různá podle ročního období. Pro průměrnou denní dobu svícení 
jsem použila 11,37 hodin a pro celkovou roční dobu provozu osvětlovací soustavy 4 150 hodin. 
Tyto informace jsem získala od správce veřejného osvětlení Ostravských komunikací, a.s. 

V zadání bakalářské práce je navrhnout provozní náklady pro rok 2011.  
 

  
1. varianta 

Schréder Safír2 
2. varianta 

Indal Arc 80 
3. varianta 

Schréder Onyx 2 
stávající 
soustava 

denní spotřeba el. energie [kWh] 36,73 38,66 34,79 46,39 

roční spotřeba el. energie [kWh] 12 920 13 600 12 240 16 320 

celkové provozní náklady      
na rok 2011 [Kč] 

32 171 33 864 30 478 40 637 

 
Tabulka č. 20 Provozní náklady osvětlovacích soustav na rok 2011 

Celkové provozní náklady na rok 2011 lze instalováním jakékoliv z vypočtených variant 
svítidel snížit. Použitím 3. varianty se svítidlem Schréder Onyx 2 lze roční náklady na provoz 
osvětlovací soustavy snížit o 25 %, což je o 10 159 Kč. 

Dále jsem provedla výpočet za dobu 15-ti let provozu osvětlovacích soustav, při které dojde 
čtyřikrát k výměně světelného zdroje, tj. výměna co 3 roky. V době, kdy dojde k výměně 
světelného zdroje ve svítidle uvažuji  rovněž vyčištění svítidla. Na výměnu zdroje a vyčištění 
jednoho svítidla jsem počítala průměrně s cenou 500 Kč. Pro zjednodušení výpočtu uvažuji 
stejnou cenu elektrické energie a práce jako v roce 2011. 
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1. varianta 

Schréder Safír2 
2. varianta 

Indal Arc 80 
3. varianta 

Schréder Onyx 2 
stávající 
soustava 

cena el. energie za 1 rok [Kč] 32 171 33 864 30 478 40 637 

náklady na jednu výměnu 
zdrojů a čištění svítidel [Kč] 9 500 10 000 9 000 12 000 

celkové provozní náklady  
za 15 let [Kč] 520 565 547 960 493 170 657 555 

 

Tabulka č. 21 Provozní náklady osvětlovacích soustav za 15 let 
 

Nejnižší provozní náklady jsou dosaženy použitím 3. varianty se svítidlem Schréder Onyx 2. 
Pokud uvažuji čtyřikrát výměnu světelných zdrojů soustavy, tak celkové provozní náklady 
po dobu 15 let budou činit 493 170 Kč. Pokud tyto náklady srovnám s předpokládanými 
náklady stávající soustavy, lze dosáhnout až 164 385 Kč úspory, což činí 25 % uspořených 
nákladů na provoz nové osvětlovací soustavy oproti stávající soustavě. Stanovené provozní 
náklady jsou pouze orientační. V praxi víme, že ceny se neustále mění.  

V následující tabulce jsou uvedeny celkové náklady za rok 2011 a za 15 let provozu osvětlovací 
soustavy. 
 

  
1. varianta 

Schréder Safír2 
2. varianta 

Indal Arc 80 
3. varianta 

Schréder Onyx 2 

investiční náklady [Kč] 1 303 951 1 402 580 1 267 056 

provozní náklady na rok 2011[Kč] 32 171 33 864 30 478 

provozní náklady za 15 let provozu [Kč] 520 565 547 960 493 170 

celkové náklady na rok 2011 [Kč] 1 336 122 1 436 444 1 297 534 

celkové náklady za 15 let [Kč] 1 824 516 1 950 540 1 760 226 

 
Tabulka č. 22 Celkové náklady 
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Graf č. 2 Celkové investiční a provozní náklady 
 
Při návrhu osvětlovací soustavy s použitím 3. varianty se svítidlem Schréder Onyx 2 jsou 
investiční náklady, ale také provozní náklady na rok 2011 a za 15 letech nejnižší. 
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9. Závěr 
 

Cílem mé bakalářské práce bylo seznámit se s veřejným osvětlením a metodami návrhu nové 
osvětlovací soustavy. Požadavky pro osvětlování komunikací, měření a výpočty vychází 
z normy ČSN EN 13201 – Osvětlení pozemních komunikací, která se člení na čtyři části. 
V kapitolách tři až pět jsem zpracovala stručný výklad této normy.  

Pro praktickou část jsem zvolila ulici Hlučínskou v městském obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz o délce 780 m. Na dané komunikaci se nachází 24 ks zastaralých svítidel řady 
444 28 01 firmy Elektrosvit Svatobořice, a.s. se zdroji 150 W. 

Dále jsem se seznámila se dvěmi metodami měření světelně-technických parametrů. Jednak 
jsem provedla přímé měření jasu povrchu komunikace a také nepřímé měření pomocí 
osvětlenosti komunikace. Z výsledku měření osvětlenosti na komunikaci jsem provedla 
přepočet na hodnotu jasu. Pomocí přímé metody měření jasu jasovým analyzátorem LMK 2000 
jsem si ověřila správnost nepřímé metody. Při přepočtu došlo pouze k mírnému zkreslení 
v závislosti na použití průměrné hodnoty součinitele jasu. Tato hodnota je stanovena 
pro souvislý tmavý povrch vozovky. V měřeném úseku není povrch vozovky souvislý, 
vyskytují se zde různé asfaltové povrchy. Měřením jsem ukázala, že použití pouze nepřímé 
metody je postačující. Měření jasovým analyzátorem LMK 2000 je však bezpečnější 
a rychlejší. Není třeba měřit celou síť bodů, ale postačuje vyfotit daný úsek komunikace 
a následně v počítači vyhodnotit. 

Při návrhu nových variant osvětlovacích soustav jsem použila svítidla, která jsou běžně 
k dostání na současném trhu. Při výběru jsem se zaměřila na jejich světelně-technické vlastnosti 
a křivku svítivosti. Existuje celá řada firem zabývajících se světelnou technikou a prodejem 
svítidel. Vybrala jsem si dvě firmy, které jsem pokládala za největší a nejznámější na trhu. 
Jednotlivé výpočty jsem prováděla pro tři různá svítidla. Provedla jsem optimalizaci 
osvětlovací soustavy na stávající rozteč, maximální rozteč a minimální příkon. V rámci výpočtů 
se mi podařilo snížit stávající příkon osvětlovací soustavy z hodnoty 4,08 kW na příkon 
3,06 kW, což je o 25 % méně, při použití svítidla Schréder Onyx 2 a zvětšení rozteče na 42 m 
z původních 31,60 m. Použitím tohoto svítidla lze dosáhnout až 25 % úspor v provozních 
nákladech oproti původní osvětlovací soustavě. 

Posledním úkolem mé bakalářské práce bylo vypočítat energetickou bilanci na rok 2011. Tento 
cíl jsem splnila a navíc jsem stanovila energetickou bilanci nových osvětlovacích soustav 
a jejich investiční a provozní náklady na dobu 15-ti let. Nejvyšších úspor, jednak v investičních 
nákladech, ale také provozních nákladech, lze dosáhnout použitím svítidel Schréder Onyx 2. 
Důvodem je, že instalováním těchto svítidel jsem mohla stanovit rozteč mezi světelnými místy 
až na 42 m. Při této vzdálenosti je možno použít pouze 18 ks svítidel na celkové délce 780 m 
sledované komunikace. 

Na dané komunikaci v současné době probíhá preventivní údržba, ve které dojde k výměně 
svítidel a světelných zdrojů. Jedno z vybraných svítidel z mé práce bude využito pro realizaci. 
Jedná se o svítidlo Schréder Safír 2 při stávající rozteči. Toto svítidlo bylo použito z důvodu 
návaznosti na okolní osvětlovací soustavy, kde již toto svítidlo je instalováno. Při další práci lze 
provést nové měření ve stejném úseku na komunikaci a porovnat výsledky měření s výpočty. 
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