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Abstrakt: 
 
 Tato bakalářská práce se zabývá návrhem úsporné osvětlovací soustavy. První část bakalářské 
práce je věnována rozboru světelných zdrojů a svítidel, které se používají pro venkovní osvětlení. 
Následující kapitola popisuje výpočtové metody používané při návrhu venkovního veřejného 
osvětlení. Dále práce popisuje různé možnosti dosažení energetických a ekonomických úspor 
v osvětlovacích systémech. V poslední kapitole je popsána praktická část, která se skládá ze dvou 
bodů. První bod se věnuje návrhu energeticky úsporné osvětlovací soustavy, která splňuje 
výkonnostní požadavky pro daný typ a zatřídění komunikace. Druhý bod popisuje výpočet 
počátečních investic a nákladu na údržbu této osvětlovací soustavy. 
 
 

Klíčová slova: 
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na údržbu 
 
 
 
 
 

Abstract: 
 

This thesis describes a project of efficient lighting systems. The first part of the thesis is 
devoted to the analysis of light sources and luminaires used for outdoor lighting. The following part 
describes the computational methods used in the designs of the public lighting. The thesis then 
describes the various options to achieve energy and economic savings in the lighting system. 
The last chapter describes the practical part, which consists of two sections. 
The first section deals with a project of energy-efficient lighting system that meets the performance 
requirements for the type and classification of communication. The second section describes the 
calculation of the initial investment and maintenance costs of the lighting system. 
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Lamp, luminaire, public lighting, brightness, illuminance, dazzling, KPI, initial investment, 
maintenance costs   
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Úvod 
 

 Světlo je elektromagnetické záření. Světlo viditelné pro člověka se nachází mezi 
infračerveným a ultrafialovým zářením a jeho vlnová délka činí 400-760nm. Významně se podílí na 
úrovni životního prostředí, protože vyvolává v člověku fyziologické a psychologické reakce. Tyto 
reakce jsou ovlivněny množstvím světla, jeho časovým a prostorovým rozložením, druhem a 
barevnou jakostí. Člověk pomocí světla může vnímat zrakem prostředí, které ho obklopuje. Zrakem 
člověk vnímá asi 80% všech informací. 
 
 Zdrojem světla ve veřejném osvětlení (zkráceně VO) je světelný zdroj. Existují různé druhy 
světelných zdrojů a podle podstaty vzniku světla můžeme světelné zdroje rozdělit do tří skupin na 
teplotní zdroje, zdroje záření elektrického výboje v plynech a parách kovů a na luminiscenční světelné 
zdroje. Světelný zdroj je součásti svítidla. Hlavním úkolem svítidla je směrování světla tak, aby svítilo 
jen tam kde, má. Svítidla tvoří základní prvky osvětlovacích soustav. Svítidla pro VO můžou být 
umístěny buď na výložníku, který umožňuje umístit svítidlo v potřebné vodorovné vzdálenosti od 
svislého stožáru, sloupu, stěny nebo na lanu napnutém mezi budovami. 
 

 Veřejné osvětlení slouží k osvětlování silnic, křižovatek, tunelů, ulic, přechodů pro chodce, 
veřejných prostranství, atd. Hlavním cílem je osvětlit ve večerních a ranních hodinách daný prostor 
dle stanovených předpisů a norem. VO výrazně ovlivňuje veřejný pořádek, bezpečnost dopravy, osob 
i majetku, zvyšuje turistickou atraktivnost měst a obcí. V České republice se spotřebovává asi 11% 
elektrické energie na osvětlování a v dobách energetických špiček to může být až 20%. Proto je nutné 
hledat možnosti úspory energie při zachování normovaných požadavků na hladiny osvětlení a 
dodržení hygienických předpisů. Úsporu energie můžeme dosáhnout dvěma způsoby. Prvním 
způsobem je zavedení nových energeticky úsporných zdrojů a svítidel s vysokou účinností. Druhým 
způsobem je racionalizace z oblasti regulace a řízení osvětlovacích soustav. Tyto opatření však nesmí 
byt na úkor zachování optimálního světelného mikroklima pro člověka. 

 
Cílem této práce je seznámení se, se světelnými zdroji, svítidly, základními výpočtovými 

metodami, možnostmi dosažení úspor, návrhem osvětlovací soustavy při zachování norem, předpisů a 
jeho ekonomickým vyhodnocením. 
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1 Rozbor světelných zdrojů a svítidel 

1.1 Světelný zdroj 
 
Je to zdroj záření, určený k přeměně některé formy energie na světlo. Výrazně ovlivňuje 

spotřebu elektrické energie v osvětlovací soustavě. 
 
Světelný zdroj kritéria: 

• Vysoký měrný výkon > 100lm/W 

• Dlouhá doba života 20 000h 

• Přiměřená cena 
  
Měrný výkon je důležitou vlastností světelných zdrojů, protože udává, s jakou účinnosti se ve zdroji 
světla mění elektřina ve světlo. Na Obr 1.1 jsou uvedeny měrné výkony zdrojů pro všeobecné 
osvětlování od doby zavedení do výroby s prognózou do budoucna. 

 

 

Obr. 1.1 - Vývoje měrných výkonů světelných zdrojů pro všeobecné osvětlování [1] 

 
Parametry: 

• Kvantitativní: světelný tok  ϕ [lm], příkon P[W], měrný světelný výkon η[lm·W-1] 

• Kvalitativní: doba života T[h], index barevného podání, stálost světelně technických 
parametrů 

 
Důležité vlastnosti: 

• Rozměry, tvar, hmotnost, distribuce, možnost úpravy světelného toku, pořizovací a provozní 
náklady. 
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Index barevného podání Ra: 
 Je to jakost úrovně vjemu bare. Při denním světle a světle teplotních zdrojů, je barevné 
vnímání nejvěrnější Ra=100. Nízkotlaká sodíková výbojka má monochromatické světlo, u kterého se 
vjem barvy nerozlišuje Ra=0 
  

Podání barev Ra > 40 uspokojivé 
            Ra > 80 dobré 
 
Stálost světelně technických parametrů: 
 Jedná se o časovou závislost, která je definována rychlými, nebo pomalými změnami: 

a) Rychlé změny: změna světelného toku ϕ v závislosti na kolísaní efektivní hodnoty 
napětí, které je způsobeno provozem některých spotřebičů. 

b) Pomalé změny: závislost parametrů na statických změnách, změny způsobeny 
stárnutím. 

 

1.1.1 Teplotní zdroje 
 
1.1.1.1 Žárovky 

 
Jsou nejpopulárnějším světelným zdrojem. Mezi její výhody patří jednoduchost, vysoký index 

barevného podání Ra = 100 a nízká cena. Nevýhodou je krátká doba života T = 1000h, malá účinnost 
přeměny elektrické energie na světlo a malý měrný výkon η = 10 lm·W-1. Používají se ve VO pro 
slavnostní a dekorativní osvětlení ulic. 
 
1.1.1.2 Halogenové žárovky 

 
Mají delší dobu života T = 2000h a vyšší měrný výkon η = 22 lm·W-1 oproti žárovkám. Index 

barevného podání je stejný jako u žárovek Ra = 100. Dnes se používají pro osvětlování architektur, ale 
jsou postupně vytlačovány levnějšími a spolehlivějšími výbojkami. 
 

1.1.2 Výbojové světelné zdroje 
 
1.1.2.1 Lineární zářivky 

 
Jsou ekonomicky výhodnější, a mají vyšší měrný výkon na rozdíl od žárovek. Zářivka 

spotřebuje jen pětinu elektrického proudu žárovky se stejným světelným tokem. Lineární zářivky jsou 
nízkotlaké rtuťové výbojky, které vyzařují hlavně v oblasti ultrafialového záření. Toto záření se 
transformuje pomocí luminoforu ve viditelné záření. 

Princip fungování zářivky je následující: vlivem elektrického pole jsou mezi elektrodami ve 
skleněné trubici vybuzeny páry rtuti k emisi neviditelného UV záření. Pomocí luminoforu, který je 
umístěn na vnitřním povrchu trubice se UV záření mění ve viditelné světlo. 
 Ke své funkci potřebují startér a tlumivku, anebo elektronický předřadník. Zářivky typu T5 
mají vyšší měrný výkon η = 104 lm·W-1 a nižší spotřebu elektrické energie až o 28% v porovnání se 
zdroji T8. Doba života je silně ovlivněna počtem zapnutí. Při provozu zářivky s elektronickým 
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předřadníkem se doba života pohybuje kolem 18 000h. Index podání barev Ra = 80. Světelný tok 
dosahuje jmenovité hodnoty zhruba po 2 minutách provozu. 
 Zářivky se ve VO používají na méně důležitých místech. K osvětlování pěších zón, 
podchodů, parkové zeleně a na menších komunikacích. 
 
 

 

Obr. 1.2 - Příklad lineární zářivky [2]  

 
 
 
 
 

1.1.2.2 Kompaktní zářivky 
 
Princip výroby světla je stejný jako u zářivek. Vyznačují se vysokou hospodárností, mají 

přibližně o 80% menší spotřebu elektrické energie oproti žárovce při stejném světelném toku. Měrný 
výkon kompaktní zářivky je přibližně pětinásobně vyšší oproti žárovce. Střední doba života je 15 000 
hodin. Produkují světlo s vyšším indexem podání barev. 
 
Kompaktní zářivky můžeme rozdělit do tří skupin: 

• kompaktní zářivky s implementovaným předřadníkem 

• kompaktní zářivky pro zvlášť malá svítidla 

• kompaktní zářivky bez zabudovaného zapalovače 
 
Provoz kompaktních zářivek s elektronickým předřadníkem má tyto výhody: 

• okamžitý start bez blikání 

• delší doba života 

• odolnost proti častému spínání 

• odstranění stroboskopického efektu a kmitání světelného toku 
 

Nevýhodou kompaktních zářivek je rychlost jejich startu, a proto jsou nevhodné pro použití 
v prostorech, ve kterých je nutné dosáhnout okamžitě 100% světelného toku. Další nevýhodou je 
jejich vysoká teplotní závislost. 

Ve venkovním osvětlení se používají pro osvětlování pěších zón a nákupních center. 
K osvětlování komunikací se téměř nepoužívají. 
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Obr. 1.3 - Příklad kompaktní zářivky s elektronickým předřadníkem a paticí E27 [3] 

 
1.1.2.3 Indukční výbojky 
 

Je to nízkotlaký výbojový zdroj, který využívá principu indukce. Lze jej považovat za 
světelný zdroj budoucnosti. 

 

 

Obr. 1.4 - Konstrukce indukční výbojky QL [4] 

 
Princip funkce je následující. Do hruškovité baňky je zatavena z jedné strany otevřena 

trubice, do které se vkládá feritové jádro s indukční cívkou napájenou proudem o frekvenci 2,65MHz. 
Baňka nemá, žádné elektrody obsahuje pouze plyn a páry rtuti. Cívka vytvoří vysokofrekvenční pole, 
které vybudí atomy rtuti. Ty emitují ultrafialové záření, které je transformováno luminoforem ve 
viditelné záření. Vlivem bezelektrodové konstrukce se dosahuje doby života až 60 000 hodin, a to při 
velmi dobré stabilitě světelného toku v průběhu svícení. V současné době se vyrábějí výbojky QL 
s příkonem 55 W, 85 W a 165W s účinností asi 65 lm.W-1, 70 lm.W-1 a 73 lm.W-1. Vyrábějí se i 
výbojky Endura s příkonem 70 W, 100 W a 150W s účinností 93 lm.W-1, 80 lm.W-1 a 80 lm.W-1. 
Index barevného podání Ra je větší nebo rovno 80. Doba náběhu a znovuzápalu je 0,5s. Výhodou je 
konstantní světelný tok v širokém teplotním rozsahu. Aplikace indukční výbojky podstatně snižuje 
náklady na údržbu osvětlovací soustavy. 

Umísťují se v těžko přístupných prostorách bez možnosti pravidelné údržby v tunelech a 
místech náročných na údržbu. 
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1.1.2.4 Vysokotlaké rtuťové výbojky 
 
Jsou světelné zdroje, v nichž hlavní část světla vzniká ve rtuťovém výboji při tlaku 

převyšujícím 100 kPa v trubici z křemenného skla. Toto záření se transformuje pomocí luminoforu do 
viditelné oblasti. Konstrukce rtuťové výbojky je naznačena na obr. 1.5. 

 

 

Obr. 1.5 - Konstrukce vysokotlaké rtuťové výbojky. 1- nosný rámeček, 2 - hlavní elektrody, 3 - pomocná 
elektroda, 4 - molybdenová fólie, 5 - rezistor, 6 - rtuť, 7 - vnější baňka, 8 - vrstva luminoforu, 9 - patice [5] 

 
Hlavní elektrody tvoří wolframový drát pokrytý emisní vrstvou kysličníku barya, stroncia a 

vápníku. Pouze 15% z přivedené energie se vyzáří ve formě světla ve viditelné oblasti. Světlo je 
modrobílé a modrozelené chybí červená složka a z tohoto důvodů je na vnitřní stěně baňky nanesen 
ortofosfátový luminofor, který zabezpečuje transformaci UV záření do červené oblasti spektra. 
K ustálení výboje dochází až po 3-5 minutách. K výhodám těchto výbojek patří malý pokles 
světelného toku během života, odolnost proti změně teploty, odolnost proti otřesům a menší 
poruchovost oproti zářivkám.  Mají poměrně malý index barevného podání Ra = 50, doba života je až 
20 000 hodin a měrný výkon 50 až 80 lm.W-1. Mezi hlavní mínusy vysokotlakých rtuťových výbojek 
patří pomalé ustálení parametrů až 5 minut. 

Ve VO se díky nízkému měrnému výkonu přestávají používat. Jsou nahrazovány účinnějšími 
halogenidovými a vysokotlakými sodíkovými výbojkami. Používají se zejména k osvětlování pěších 
zón, zahrad, parku, nákupních pasáži, parkovacích a příjezdových ploch, shopping center. 
 
1.1.2.5 Vysokotlaké halogenidové výbojky 

 
Podstatná část viditelného záření vzniká zářením produktů halogenidů, to je sloučenin 

halových prvků např. s galiem, sodíkem, thaliem apod. a zbylá část záření vzniká zářením v parách 
rtuti. Halogenidová výbojka má křemenný hořák, v němž vzniká cyklus podobný regeneračnímu 
cyklu halogenových žárovek, ale opačný. Mají vysoký měrný výkon η = 130 lm.W-1 a velmi dobrý 
index barevného podání Ra = 90. Pracují při venkovní teplotě -20 až 60°C a jejich doba života je 
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15 000 hodin. Vyžadují zapalovač. Na jmenovité parametry světelného toku nabíhá výbojka zhruba 
10 minut. 

Pro masové nasazení do systému VO jsou nevhodné kvůli vysoké ceně. Ve VO se používají  
k osvětlování přechodů (barevné oddělení), velikých prostranství, objektů a na specifické účely. 
 
1.1.2.6 Vysokotlaké sodíkové výbojky 

 
 Jsou to světelné zdroje, ve kterých je světlo vyzařováno hlavně sodíkovými parami 
s provozním parciálním tlakem v rozmezí 3 až 60 kPa. Měrný výkon těchto výbojek dosahuje 
v dnešní době až 200 lm.W-1. V současné době jsou nejúčinnějším světelným zdrojem.  
 Při zvyšování tlaku par sodíku světelná účinnost klesá, prochází minimem a dále opět roste, 
takže při tlaku přibližně 10 kPa dosahuje druhého maxima (obr. 1.6) a v závislosti na dalších 
parametrech může dosáhnout až 150lm.W-1. 
 

 

Obr. 1.6 - Závislost měrného výkonu na tlaku sodíkových par 

1 - nízkotlaké sodíkové výbojky Ra = 0, 2 - vysokotlaké sodíkové výbojky Ra = 25, 3 - vysokotlaké sodíkové 
výbojky se zlepšeným podáním barev Ra = 60, 4 - vysokotlaké sodíkové výbojky s vynikajícím podáním barev   

Ra > 85 [6] 

 
Vysokotlaké sodíkové výbojky je nutné provozovat v obvodu s tlumivkou a vhodným 

zapalovacím zařízením. Doba života se pohybuje v rozmezí 16 000 až 32 000 hodin. Ukončení života 
je dáno postupným nárůstem napětí na výboji. Při překročení určitého poměru tohoto napětí vzhledem 
k napájecímu napětí sítě výboj zhasne. Po vychladnutí výbojka znovu zapálí a celý cyklus se opakuje. 

Uplatnění naleznou prakticky ve všech oblastech veřejného a venkovního osvětlení. Používají 
se pro osvětlování komunikací, pěších zón, fasád objektů nebo památkově zajímavých objektů. 
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Obr. 1.7 - Příklad vysokotlaké sodíkové výbojky [6] 

 
1.1.2.7 Nízkotlaké sodíkové výbojky 
 
 Jsou světelnými zdroji, v nichž je světlo vyzařováno sodíkovými parami s provozním 
parciálním tlakem v rozmezí 0,1 až 1,5 Pa. Měrný výkon těchto výbojek se pohybuje od 130 až do 
200 lm.W-1. Index barevného podání Ra = 0 a doba života dosahuje až 24 000 hodin. Problémem je 
jejich rychlý úbytek světelného toku. Kvůli této skutečnosti se musí často měnit zdroj ve svítidle, což 
je neekonomické. 
 U nás se ve VO, až na výjimky, nepoužívají. Používají se k osvětlování dálnic a výpadkových 
silnic ale jsou postupně nahrazovány vysokotlakými sodíkovými výbojky. 
 
1.1.2.8 Směsové výbojky 

 
 Jsou světelnými zdroji, v jejichž baňce je rtuťová výbojka a wolframové vlákno zapojeno do 
série. Mezi výhody směsových výbojek patří provoz bez použití předřadných přístrojů, příjemný teplý 
odstín světla, dobré podání barev Ra = 60 až 72, téměř okamžité dosažení jmenovité hodnoty 
světelného toku. K nevýhodám patří nízký měrný výkon, nemožnost je stmívat. 
 Jejich použití neustále klesá. Ve VO se používají k osvětlování historických části měst, parků 
a zahrad. [5] 
 
1.1.2.9 Sodíkoxenonové vysokotlaké výbojky 

 
 Neobsahuji rtuť, mají vynikající barevnou stabilitu, dobré barevné podání a dobrý měrný 
výkon. Jejich elektronický předřadník je řízen mikroprocesorem, který kontroluje parametry výboje 
po celou dobu života výbojky. Mezi jejich výhody patří dlouhý život, neblikají, snadná recyklace a 
světlo neobsahuje ultrafialovou složku a proto dochází ke snížení vábení létavého hmyzu až o 80%. 
Doba života těchto zdrojů dosahuje až 15 000 hodin, měrný výkon 56 lm.W-1 a index podání barev   
Ra = 75/85. 
 Ve VO se používají k osvětlování historických center měst, pěších zón, veřejného 
prostranství, parkovišť a ulic se sníženým provozem. 
 
1.1.2.10  Sirné výbojky 

 
 Vysokotlaké výbojky s náplní síry. Při vynikající účinností dosahují až 130 lm.W-1 a vysoký 
index podání barev Ra = 85. Doba života převyšuje 50 000 hodin. 
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 S ohledem na technickou náročnost provozu nemají v současné době tyto výbojky širší 
uplatnění. 
 

1.1.3 Luminiscenční světelné zdroje  
 

1.1.3.1 Světelné diody 
 

  Světelná dioda je polovodičová součástka obsahující přechod PN, který emituje optické 
záření, je-li buzen průchodem elektrického proudu. V posledních letech zaznamenávají dynamický 
rozvoj. Zvyšuje se jejich měrný výkon a začínají se prosazovat místo konvenčních světelných zdrojů. 
Světelné diody mají potenciál stát se vysoce účinným světelným zdrojem. 
 
Můžeme je rozdělit do 3 kategorii: 

a) SMD LED (indikace) - PC, auta, mobily, orientační osvětlení. 
b) klasické LED (signalizace) - kontakty, 3 brzdová světla u automobilů, reklama. 
c) výkonové LED (osvětlování) - dopravní průmysl, iluminace, zábavný průmysl. [7] 

 
Generování bílého světla: 

Světlo je vnímáno jako bílé, jestliže jsou tři typy čípků na sítnici oka vybuzeny v určitém 
poměru. V případě bílého světla jsou trichromatické složky lokalizovány v blízkosti centra diagramu 
chromatičnosti. [7] 
 
Bílé světlo LED lze získat dvěma způsoby. 

• První způsob spočívá v klasickém přímém míšení světla červené, zelené a modré LED. Zde je 
zapotřebí využívat náročný hardware a software. Výsledný jas je nižší a v průběhu života 
může docházet k nežádoucím posunům barvy vyzařovaného světla. 

• Druhý způsob využívá fosforescenci luminoforů. Vhodným luminoforem je ytritohlinitý 
granát aktivovaný cerem (Y3I5O12:Ce), který je buzen světlem modré diody InGaN (výsledné 
spektrum je na obr. 1.8), anebo třípásmový luminofor buzený zářením ultrafialové diody.  

 

 

Obr. 1.8 - Emisní spektrum bílé LED (luminofor buzený světlem modré diody) [8] 
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Bílé LED diody založené na fosforových konvertorech 

• Bílá LED dioda založená na modrém LED čipu (GaInN/GaN) a fosforovém konvertoru YAG, 
který je dotován Ce. 

• Vyzařuje namodralé světlo, Tc kolem 10 000K, lze ji ovlivňovat množstvím fosforu. 
 
Bílá LED dioda založena na transformaci UV záření (AlGaInN) 

• UV záření se transformuje ve viditelné pomocí fosforu. 

• Nižší účinnost než GaInN/GaN. 
• Index barevného podání Ra 60 až 80. 

• Může mít Ra až ≥ 93 jestliže obsahuje OYGB fosfor a UV LED čip. 

• Menší výkon protože jsou veliké ztráty při transformaci UV záření na viditelné záření. 
 
Bílá LED dioda založena na polovodičovém konvertoru (PRS - LED) 

• Maximální teoretický výkon LED zářiče nastane při vyzařování zdroje na vlnové délce 
440nm. Na této vlnové délce je teoreticky možné dosáhnout měrného výkonu až 3361 lm/W. 

 

Typ LED Měrný výkon Trichromatické souřadnice 
  (lm/W) (x, y) 

Dichromatický LED zářič 300 - 340 (0.31, 0.32) 

Širokopásmový dichromatický 
280 - 320 (0.31, 0.32) 

LED zářič 

Trichromatický LED zářič 240 - 280 (0.31, 0.32) 

LED založená na 
200 - 280 (0.31, 0.32) 

fosforových konvertorech 

Tab. 1.1 - Teoretický světelný tok různých typu bílých LED diod [7] 

 
Mezi hlavní přednosti LED svítidel patří: 

• geometrické rozměry - malé rozměry dovolují navrhovat světelné přístroje s vysoce 
koncentrovaným svazkem světelné energie. 

• elektrické a světelné parametry - malé napájecí napětí, lze spojovat do série, snadná regulace, 
malá doba náběhu a rychlá odezva, plná stmívatelnost, teoreticky možnost dalšího zvyšování 
měrného výkonu.  

• kolorimetrické parametry - lze získat velký počet barev, lze vyrobit LED bílé barvy, je možné 
vyrobit LED zářící v ultrafialové a infračervené oblasti. 

• provozní parametry - vysoká spolehlivost, dlouhý život, mechanicky odolná konstrukce.  

• vlastnosti z hlediska životního prostředí - neobsahuji rtuť, nemají negativní vliv na životní 
prostředí ani během provozu ani po ukončení jejich života. 

 
Ve venkovním osvětlení se používají k osvětlování vozovky, cyklistických stezek, chodníků, 

osvětlení mostů, pěších zón, tunelů a architekturního osvětlení budov nebo jiných objektů.  
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1.2 Svítidla 
 

 Tvoří základní prvky osvětlovacích soustav. Skládají se z části světelně činných, části 
konstrukčních a části elektrických. Světelně činné části slouží ke změně rozložení světelného toku, 
k rozptylu, zábraně oslnění, snížení jasu apod. Konstrukční části slouží k upevnění zdroje světla, 
k upevnění světelně činných částí, k instalaci elektrických částí, k ochraně světelného zdroje, 
k ochraně před vniknutím cizích předmětu, vody apod. Svítidla musí jít snadno namontovat, 
jednoduše udržovat a musí mít dlouhou životnost a spolehlivost. 
 

1.2.1 Světelně technické parametry svítidel 
 
1.2.1.1 Světelný tok svítidla ϕSV 
  

Je dán rozdílem světelného toku všech zdrojů ϕZ umístěných ve svítidle a světelného toku 
ztraceného ϕZTR, který se ztratil při optickém zpracování. 
 
1.2.1.2 Účinnost svítidla 
 
 Charakterizuje jeho hospodárnost. Je to poměr světelného toku svítidla ke světelnému toku 
zdrojů dle vztahu: 
 

 
Z

SV

φ

φ
η

 
=  [-; lm, lm] [9] 

 kde: 
 ϕSV - světelný tok svítidla 

 ϕZ - světelný tok všech zdrojů světla ve svítidle 
 
1.2.1.3 Svítivost svítidel 
 
 Prostorové rozložení svítivosti svítidla je souměrné anebo nesouměrné. Souměrné rozložení 
svítivosti může být rotační nebo souměrné k jedné anebo více axiálním rovinám. Svítivost se udává 
nejčastěji pomocí fotometrického systému C - γ. Rozložení svítivosti daného svítidla lze znázornit i 
pomocí izokandelového diagramu 
 
Svítidla můžeme rozdělit podle: 
 

• tvaru křivky svítivosti - pro vystižení tvaru křivky se používá činitel tvaru křivky KF a 
úhlové pásmo maximální svítivosti. Činitel tvaru je dán poměrem maximální svítivosti Imax 
a střední svítivosti Istř dle vztahu: 

STŘ

MAX
F

I
K

I 
=  [ -; cd, cd ]      [10] 
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Tvar křivky svítivosti Úhlové pásmo maximální 
Činitel tvaru křivky svítivosti 

označení název  svítivosti [°] 

a koncentrovaná 0 až 15 KF ≥ 3 

b hluboká 0 až 30, 150 až 180 2 ≤ KF < 3 

c kosinusová 0 až 35, 145 až 180 1,3 ≤ KF < 2 

d pološiroká 35 až 55, 125 až 145 1,3 ≤ KF 

e široká 55 až 85, 95 až 125 1,3 ≤ KF 

f rovnoměrná 0 až 180 KF ≤ 1,3, přičemž Imin > 0,7 Imax 

g sinusová 70 až 90, 90 až 110 1,3 < KF, přičemž Imin < 0,7 Imax 

Tab. 1.2 - Rozdělení svítidel podle tvaru křivky svítivosti [10] 

 
• rozložení jejich světelného toku - svítidla můžeme rozdělit i podle rozložení světelného 

toku do horního a dolního poloprostoru (viz. Tab. 1.3 a Obr 1.9) a taky podle tzv. BZ -
klasifikace svítidel (podle tvaru křivek svítivosti jsou svítidla zatříděná do 10 tříd). 

  

Označení 
svítidla 

Světelný tok do 
dolního 

Světelný tok do 
horního 

Značení podle 
DIN 

poloprostoru (%) poloprostoru (%) 5040 
přímé 90 až 100 0 až 10 A 

převážně přímé 60 až 90 10 až 40 B 

smíšené 40 až 60 40 až 60 C 

převážně nepřímé 10 až 40 60 až 90 D 

nepřímé 0 až 10 90 až 100 E 

Tab. 1.3 - Rozdělení svítidel podle rozložení jejich světelného toku [10] 

 
 

 
 

Obr. 1.9 - Rozdělení svítidel podle rozložení jejich světelného toku [10] 
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1.2.1.4 Jas svítidel 
  

Podíl svítivosti v daném směru a velikosti průmětu svíticí plochy do roviny kolmé ke směru 
pozorování. 

 

= . ,  [cd.m-2; cd, m2]    [10] 

 
kde 
Iγ je svítivost svazku světelných paprsků (svítící plochy) 
A.cosγ je velikost průmětu pozorované svítící plochy 

 
U svítidel se zpravidla udávají jasy v kritické oblasti úhlu 45° do 85° ve vodorovném směru 

pohledu, pro kontrolu na oslnění. 
Snižování jasu za účelem zmenšení oslnění v kritických úhlech se provádí dvěma způsoby. 

Buď zvětšením průmětu světelně činné plochy za pomocí difuzorů anebo omezením svítivosti do 
daného úhlu za pomocí vhodně tvarovaných mřížek. 
 
1.2.1.5 Úhel clonění 
 
 Úhel zaclonění δ, udává míru zaclonění světelného zdroje svítidlem. U čiré žárovky je to její 
vlákno, u opálové zářivky nebo výbojky je to povrch baňky. 
 

 
 

Obr. 1.10 - Úhel clonění u svítidla [11] 

 
a) žárovkové svítidlo 
b) výbojkové svítidlo s výbojkou s čirou baňkou 
c) svítidlo s výbojkou luminoforem nebo opálovou žárovkou 

 
1.2.1.6 Třídění svítidel 
 
 Svítidla můžeme rozdělit do skupin podle jejich vlastností. Můžeme volit různá kritéria. 
Rozdělení podle použitého zdroje, podle oblasti použití, podle světelně-technických vlastností 
(kapitola 1.2.1.3), podle elektrotechnických vlastností. 
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Rozdělení svítidel podle elektrotechnických vlastností odpovídá elektrotechnickým předpisům. Podle 
ochrany před nebezpečným dotykovým napětím tak lze v souladu s ČSN EN 60 598-1 rozlišit svítidla 
třídy 0, I, II a III. 
 

• Třída  0 - pouze základní izolace. Nelze připojit ochranný vodič. 

• Třída І - svítidlo má prostředek pro připojení vodivých částí na ochranný vodič. 

• Třída ІІ - obsahuje jako ochranu před nebezpečným dotykem dvojitou nebo zesílenou 
izolaci. 

• Třída ІІІ - svítidla na bezpečné napětí. 
 
Svítidla můžeme rozdělit i podle konstrukce. Svítidla mají byt konstruována tak, aby jejich živé části 
nebyly přístupné. Pro krytí svítidel platí ČSN EN 60 529, podle níž se druh krytí svítidla označuje 
zkratkou IP a dvojčíslím. První číslice v rozmezí od 0 do 6 označuje ochranu před nebezpečným 
dotykem živých nebo pohybujících se částí a před vnikem cizích předmětů. Druhá číslice v rozmezí 
od 0 do 8 označuje ochranu před vnikem vody. 
 

První Stupeň ochrany před nebezpečným Druhá Stupeň ochrany před vniknutím  
číslice dotykem a vniknutím cizích předmětů číslice vody 

0 bez ochrany 0 bez ochrany 

1 
před vniknutím pevných těles větších než 

1 
před svisle kapající vodou 

500mm (hřbetu ruky)   

2 
před vniknutím pevných těles větších než 

2 
před kapající vodou při sklonu 15° 

12,5 mm (prstu)   

3 
před vniknutím pevných těles větších než 

3 
před dopadající vodou při sklonu  

2,5 mm (jemného nástroje) 60° (déšť) 

4 před vniknutím těles větších než 4 
před stříkající vodou (z 
libovolného 

1 mm (drátu) směru) 

5 
před prachem (částečně, prach však nemůže  

5 
před tryskající vodou(tj. tlakovou 

narušit funkce svítidla) vodou) 

6 úplně před prachem 6 před intenzivně stříkající vodou 

  7 
při dočasném ponoření (při 
určeném 

  tlaku a čase) 

    8 při trvalém ponoření 

Tab. 1.4 - Význam číslic pro krytí svítidel - kód IP [10] 

 
1.2.1.7 Konstrukční prvky svítidel 
 
 Mají kromě svých vlastních funkcí splňovat následující požadavky: světelnou stálost, teplotní 
stálost, odolnost proti korozi a mechanickou pevnost. 
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Konstrukční prvky můžeme rozdělit na tři skupiny: 
 

1. Světelně-technické (světelně činné): 
• Jako odrazové materiály se používají skleněná zrcadla, lakované povrchy, opálová 

světlo rozptylující skla, plasty, tkaniny. 
• Pro propustné materiály světelně činných části se používají: křemenná skla, plasty, 

tkaniny. 
 

2. Elektrotechnické: 
• Objímky žárovek, vypínače, zásuvky a vidlice, vnitřní vedené vodiče, propojovací 

svorky, zapalovače, kondenzátory, svítidlová krabice atd. 
 

3. Mechanické části: 

• Ochranná skla, mříže, nosná konstrukce, zaostřovací zařízení, závěsy, vidlice, stojany 
atd. 

 
 

1.2.2 Možnosti zvyšování účinnosti svítidel 
 

Účinnost svítidel můžeme zvýšit buď zvýšením účinnosti optických částí anebo snížením 
ztrát v elektrických částech. 
 
1.2.2.1 Základní principy usměrnění světelného toku 

 
Reflektory 

K usměrnění světelného toku využívají zrcadlový odraz. K těmto účelům se převážně používá 
vysoce čistý hliník (99,8%) s povrchovou úpravou zaručující odraznost až 98%. Dalším důležitým 
požadavkem při výrobě reflektorů je jeho kvalitní tvarování, které souvisí s minimem počtu odrazů 
světelného paprsku na reflektorové ploše, zamezením zpětného odrazu a s distribucí do místa 
zrakového úkonu. 

 

Obr. 1.11 - Princip reflektorů [12] 

 
Refraktory 

Světelný tok usměrňujeme díky propustným vlastnostem optických materiálů. Jejich 
konstrukce je zaměřena na usměrnění světelného toku na principu lomu světla tak, aby byla dosažena 
požadovaná křivka svítivosti. K výrobě refraktoru se nejčastěji používá PC (polykarbonát). 
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Rozptylovače  
K usměrnění světelného toku využívají difuzního odrazu. K těmto účelům se používá vysoce 

čistý hliník (99,8%) s povrchovou úpravou, vytvářející difuzní odraz. Materiály, které difúzně 
odrážejí od 60 - 90% dopadajícího světelného toku, můžeme považovat za materiály difuzní. Difuzory 
mají odraznost až 94% a proto se při výrobě svítidel hojně používají. Hlavní výhodou je, že nejsou 
kladeny vysoké nároky na přesnost tvaru odrazné plochy. Svítidla díky svým vlastnostem vykazují 
rovnoměrný jas. 
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2 Výpočtové metody ve VO 
 

2.1 Jas 
 

Podíl svítivosti v daném směru a velikosti průmětu svíticí plochy do roviny kolmé ke směru 
pozorování. 

 

= . ,  [cd.m-2; cd, m2]    [10] 

 
kde 
Iγ je svítivost svazku světelných paprsků (svítící plochy) 
A.cosγ je velikost průmětu pozorované svítící plochy 

 

2.1.1 Jas v bodě 
 

Lze vypočítat pomocí následujícího vztahu nebo jeho matematického ekvivalentu. 

2

410

H

MFrI
L

−××××
=

φ
   [13]         

kde: 

 L  je upravený jas v kandelách na metr čtvereční 

 I  je svítivost ve směru (C,γ ), v kandelách na kilolumen (určí se z I-tabulky) 

r  redukovaný koeficient jasu v reciprokých steradiánech dopadajícího světelného 

paprsku s úhlovými souřadnicemi (ε , β  ) 

 φ  je počáteční světelný tok všech zdrojů ve svítidle v kilolumenech 

 MF  je součin činitele stárnutí světelného zdroje a udržovacího činitele svítidla 

 H  je montážní výška svítidla nad povrchem vozovky v metrech 
 

2.1.2 Celkový jas  
 

Můžeme vypočítat jako součet příspěvku všech svítidel.  

∑
=

=+++++=
n

k
knkp LLLLLL

1
21 ................

  
[13]

 
2.1.3 Výpočet jasu na vozovce umístění výpočtových bodů 
 

Pravidla pro umisťování výpočtových bodů: 
• výpočtové body se musí rovnoměrně rozložit ve výpočtovém poli 
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• první a poslední příčné řady výpočtových bodů musí být umístěny v ½ podélné rozteče mezi 
body ležícími na rozhraní výpočtového pole 

 
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 
X označuje řady výpočtových bodů 
v příčném a podélném směru. 
 

Obr. 2.1 - Informace pro výpočet jasu; poloha výpočtových bodů v jízdním pruhu [13] 

 
Rozteče se určují v podélném a příčném směru. 
 

a) v podélném směru 
 

N

S
D =  [13]          

kde:  

 D  je rozteč mezi body v podélném směru v metrech 
 S  je rozteč mezi svítidly téže řady v metrech 

 N  je počet výpočtových bodů v podélném směru nabývající těchto hodnot: 

  pro S  ≤ 30 m, N  = 10; 

pro S  > 30 m, nejmenší celé číslo splňující podmínku D  ≤ 3 m. První příčná řada 

výpočtových bodů je umístěna ve vzdálenosti D /2 za prvním svítidlem (z pohledu 
pozorovatele). 
 

b) v příčném směru 
 
Rozteč ( d ) v příčném směru je určena rovnicí: 

 
3

LW
d =  [13]          

kde: 
 d    je rozteč mezi body v příčném směru měřená v metrech 

 LW    je šířka pásu měřená v metrech 
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Nejodlehlejší výpočtové body jsou vzdáleny d /2 od okrajů jízdního pruhu. 
Tam, kde je zpevněná krajnice a je požadována informace o jasu, musí být počet a rozteč 
výpočtových bodů stejné jako v případě jízdního pruhu. 
 

2.2 Osvětlenost (intenzita osvětlení) 
 

Určuje, kolik lm světelného toku dopadá na 1m2 osvětlené plochy. Osvětlenost je při 
navrhování osvětlovacích soustav nejdůležitější veličina, protože její velikosti jsou předepsané 
v normách a pro projektanty jsou závazné. 
 
Existují čtyři možnosti výpočtu osvětleností v závislosti na návrhu osvětlení. Jsou to: 
 

• vodorovná osvětlenost 

• polokulová osvětlenost 

• poloválcová osvětlenost 

• svislá osvětlenost 
 

2.2.1 Vodorovná osvětlenost v bodě 
 

Platí podmínka, že výpočtový bod musí být umístěn v rovině na úrovní země. Vodorovná 
osvětlenost v bodě se vypočítá pomocí následujícího vzorce, nebo jeho matematického ekvivalentu: 
 

 2

3cos
H

MFI
E

×××
=

φε
 [13]       

  
kde: 

 E  je udržovaná vodorovná osvětlenost v bodě v luxech 

 I  je svítivost ve směru k bodu v kandelách na kilolumen  
ε  je úhel dopadu světelného paprsku do bodu ve stupních 

 H  montážní výška svítidla v metrech 

 φ  je počáteční světelný tok všech zdrojů ve svítidle v kilolumenech 

 MF  je součin činitele stárnutí světelného zdroje a udržovacího činitele svítidla 
 

2.2.2 Polokulová osvětlenost v bodě 
 

Platí podmínka, že výpočtový bod musí být umístěn v rovině na úrovní země. Polokulová 
osvětlenost v bodě se vypočítá pomocí následujícího vzorce, nebo jeho matematického ekvivalentu: 
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2

23

4

)cos(cos

H

MFI
E

×

××+×
=

φεε
 [13]       

kde: 

 E  je udržovaná vodorovná osvětlenost v bodě v luxech 

 I  je svítivost ve směru k bodu v kandelách na kilolumen  
 ε  je úhel dopadu světelného paprsku do bodu ve stupních 

 H  je montážní výška svítidla v metrech 

 φ  je počáteční světelný tok všech zdrojů ve svítidle v kilolumenech 

 MF  je součin činitele stárnutí světelného zdroje a udržovacího činitele svítidla 
 
2.2.3 Poloválcová osvětlenost v bodě 

 
Platí podmínka, že výpočtový bod musí být umístěn v rovině 1,5m  nad povrchem. 

Závisí na směru, který zkoumá. Poloválcová osvětlenost v bodě se vypočítá pomocí následujícího 
vzorce, nebo jeho matematického ekvivalentu: 
 
 

 2

2

)5,1(
sincos)cos1(

−×

××××+×
=

H

MFI
E

π

φεεα
 [13]    

  
kde: 

 E  je udržovaná poloválcová osvětlenost v bodě v luxech 

 I  je svítivost ve směru k bodu v kandelách na kilolumen 
 α  je úhel sevřený mezi svislou rovnou plochou obsahující dopadající světelný paprsek a 
   svislou rovinou kolmou k rovné ploše poloviny válce, jak ukazuje obr. 13 
 ε  je úhel dopadu světelného paprsku a normály k vodorovné rovině v bodě ve stupních 

 H  montážní výška svítidla v metrech 

 φ  je počáteční světelný tok všech zdrojů ve svítidle v kilolumenech 

 MF  je součin činitele stárnutí světelného zdroje a udržovacího činitele svítidla 
 
 
 
 
 
 
1) svítidlo 
2) svislá rovina kolmá k rovné ploše poloviny válce 
3) výpočtový bod 
4) rovná plocha poloviny válce 

Obr. 2.2 - Úhly používané při výpočtu poloválcové osvětlenosti [13] 
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2.2.4 Svislá osvětlenost v bodě 
 
Platí podmínka, že výpočtový bod musí být umístěn v rovině 1,5m  nad povrchem. Závisí na 

směru, který zkoumá. Osvětlená svislá plocha musí být orientována kolmo k hlavním směrům pohybu 
chodce. 
 
 

 2

2

)5,1(
cossincos

−

×××××
=

H

MFI
E

φαεε
 [13]      

 
 
  
kde: 

 E  je udržovaná svislá osvětlenost v bodě v luxech 

 I  je svítivost ve směru k bodu v kandelách na kilolumen 
 α  je úhel sevřený mezi svislou rovnou plochou obsahující dopadající světelný paprsek a 
   svislou rovinou kolmou k rovné ploše poloviny válce, jak ukazuje obr. 13 
 ε  je úhel dopadu světelného paprsku a normály k vodorovné rovině v bodě ve stupních 

 H  montážní výška svítidla v metrech 

 φ  je počáteční světelný tok všech zdrojů ve svítidle v kilolumenech 

 MF  je součin činitele stárnutí světelného zdroje a udržovacího činitele svítidla 

Tento vzorec platí pouze pro úhly  ε  ≤ 90° a α ≤ 90°. 
 
 
 
 
 
 
1) svislá rovina kolmá k osvětlované rovině  
2) svítidlo 
3) výpočtový bod 
4) svislá osvětlená rovina 

Obr. 2.3 - Úhly používané při výpočtu svislé osvětlenosti [13] 

 

2.2.5 Celková osvětlenost v bodě 
 

Celková osvětlenost v bodě ( pE ) je součtem dílčích příspěvků ( 1E , 2E , 3E ,...., nE ) všech 

svítidel. 

 ∑
=

=+++++=
n

k
knkp EEEEEE

1
21 .........  [13] 
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2.2.6 Poloha výpočtových bodů 
 
Výpočtové body musí být rovnoměrně rozloženy ve výpočtovém poli a jejich počet musí být 

volen následovně: 
a) v podélném směru 
Rozteč v podélném směru se stanoví podle rovnice: 

 
N

S
D =           

  
kde: 

  D  je rozteč mezi body v podélném směru v metrech; 
 S  je rozteč svítidel v metrech; 
 N  je počet výpočtových bodů v podélném směru nabývající těchto hodnot: 

  pro S  ≤ 30 m, N = 10; 

  pro S  > 30 m, nejmenší celé číslo splňující podmínku D  ≤ 3 m. 

První řada výpočtových bodů je umístěna ve vzdálenosti D /2 (v metrech) za prvním svítidlem. 
 
 
 
 
 
 
1) svítidlo 
2) šířka relevantní oblasti Wr 
3) výpočtové pole 
X označuje řady výpočtových bodů v podélném a příčném 
směru 

Obr. 2.4 – Informace pro výpočet osvětlenosti; výpočtové body v relevantní oblasti [13] 

 
b) v příčném směru 

 
n

W
d r=           

  
kde: 
 d  je rozteč bodů v příčném směru měřená v metrech; 

 rW  je šířka vozovky nebo relevantní oblasti měřená v metrech; 

n  je počet bodů v příčném směru, jehož hodnota je větší nebo rovna 3 a je nejmenším 

celým číslem, které dává d ≤1,5 m. 

Vzdálenost bodů od okrajů relevantní oblasti je D /2 v podélném směru a d /2 v příčném směru, jak je 
naznačeno na Obr. 2.4 
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2.3 Výpočet při návrhu VO  
 

2.3.1 Průměrný jas 
 
Průměrný jas se vypočte jako střední aritmetická hodnota všech jasů v uzlových bodech ve 

výpočtovém poli. 
 

2.3.2 Celková rovnoměrnost 
 
Celková rovnoměrnost se vypočte jako poměr nejnižšího jasu, který se vyskytuje v kterémkoli 

uzlovém bodě výpočtového pole, a průměrného jasu. 
 

2.3.3 Podélná rovnoměrnost 
 
Podélná rovnoměrnost se vypočte jako poměr nejnižší a nejvyšší hodnoty jasu v podélném 

směru podél osy každého jízdního pásu a zpevněné krajnice v případě komunikací pro motorová 
vozidla. Počet bodů v podélném směru a rozteč mezi nimi musí být shodná s roztečí použitou při 
výpočtu průměrného jasu. Poloha pozorovatele musí být v jedné přímce s řadou výpočtových bodů. 
 

2.3.4 Prahový přírůstek 
 
 Je to měřítko ztráty viditelnosti způsobené omezujícím oslněním svítidly pozemních 

komunikací. Prahový přírůstek (TI ) se vypočítá z následujících rovnic, nebo jejich matematických 
ekvivalentů: 
 

%
)(

65
8,0 VL

vozovkyjasprůměrný
TI ×=  [13] 

222
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2
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EEEEE
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θθθθθ
+++++== ∑

=

 [13]     

kde: 
počáteční průměrný jas vozovky (v cd/m2) je průměrný jas vozovky vypočtený pro svítidla 
v novém stavu a pro světelné zdroje vyzařující počáteční světelný tok v lumenech; 

 VL        je ekvivalentní závojový jas v kandelách na metr čtvereční; 

k je konstanta a dá se vypočítat z formule: 















+⋅

4

4,66
186,9

A
, kde A je věk 

pozorovatele v rocích 

kE  je osvětlenost (v luxech, založená na počátečním světelném toku zdroje v lumenech) 

 způsobená k-tým svítidlem v novém stavu na rovině kolmé ke směru pohledu a to ve 
výšce zraku pozorovatele; 

kθ  je úhel ve stupních oblouku mezi směrem pohledu a přímkou vedenou od 

pozorovatele ke středu k-tého svítidla. 
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2.3.5 Činitel osvětlení okolí 
 

 Činitel osvětlení okolí je podíl průměrné vodorovné osvětlenosti dvou podélných pruhů 
přiléhajících ke dvěma okrajům jízdního pásu, přičemž tyto pruhy leží mimo jízdní pás, a průměrné 
osvětlenosti dvou podélných pruhů, přiléhajících ke dvěma okrajům jízdního pásu, ale tentokrát ležící 
na jízdním pásu. 

3Pr2Pr

Pr1Pr

pruhutosvětlenosůměrnápruhutosvětlenosůměrná

4pruhutosvětlenosůměrnápruhutosvětlenosůměrná
okolíosvětleníČinitel

+

+
=

[13] 

 

Obr. 2.5  - Přiklad komunikace[13] 

Legenda 
1 Pruh 1 
2 Pruh 2 
3 Pruh 3 
4 Pruh 4 
5 Svítidlo 
6 Okraj jízdního pásu 
7 Překážka 
WS Šířka pruhu 
 

2.4 Vymezení pojmu osvětlenost 
 

2.4.1 Průměrná osvětlenost 
 

Průměrná osvětlenost se vypočte jako aritmetický průměr osvětleností v uzlových bodech 
výpočtového pole. 
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2.4.2 Minimální osvětlenost 
 

Minimální osvětlenost je ta hodnota, která je nejmenší ze všech hodnot, které se vyskytnou v 
libovolném uzlovém bodě ve výpočtovém poli. 

 

2.4.3 Rovnoměrnost osvětlenosti 
 

Rovnoměrnost osvětlenosti se vypočte jako poměr nejmenší hodnoty osvětlenosti, vyskytující 
se v libovolném uzlovém bodě výpočtového pole a průměrné osvětlenosti. 
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3 Energetická bilance a posouzení možností úspor 
 

3.1 Úspory v osvětlovacích systémech 
 

Pro VO preferujeme zdroje s vysokým měrným výkonem a životností, protože tím dosáhneme 
výrazné úspory nákladu na světelné zdroje a jejich výměnu. Hospodárnost osvětlení je výrazně 
ovlivněna také konstrukčním řešením svítidla. Důležitý je i konstrukční materiál, který určuje optické 
vlastnosti a ovlivňuje světelnou účinnost. Požadované fotometrické rozložení svítivosti se dosahuje 
použitím vysoce účinných reflektorů, refraktorů a difuzorů. Vedle tvaru světelně činných prvků 
svítidla má vysoký význam i konstrukční materiál s ohledem na optické vlastnosti svítidla, mezi něž 
patří činitel odrazu, prostupu a index lomu. U světelně propustných optických prvků požadujeme 
vysokou odolnost materiálu vůči UV záření, která zaručí stálost fotometrických vlastnosti. Na stálost 
světelných parametrů má výrazný vliv i stupeň krytí optické části, který souvisí s mírou poklesu 
světelného toku svítidel v čase. Je požadován co nejmenší činitel znečištění svítidla, jeho velikost a 
časový průběh je ovlivněn krytím světelněčinných částí. Obrázek 3.1 znázorňuje závislost znečištění 
svítidla na době provozu.  
 

 

Obr. 3.1 - Závislost činitele znečištění svítidel na době provozu [14] 

 
A - IP54, svítidlo s rovným sklem 
B - IP54, svítidlo s krytem z organického skla 
C - IP66, svítidlo s krytem z organického skla 
D - IP66, svítidlo s krytem z organického skla, křivka aproximována 
 
 Stupeň krytí se s časem mění, zhoršuje se a svítidla se znečišťují prachem, hmyzem což má za 
následek zhoršení světelných parametrů. Kvůli této skutečností je potřeba provádět údržbu.  
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Na úspory má i značný vliv distribuce světelného toku. Snažíme se, aby svítidlo distribuovalo 
světelný tok jenom tam, kde chceme, ale i tak v dnešní době dochází k úniku světelného toku do 
horního poloprostoru. Únik se snažíme omezit těmito prostředky: 

 
1. Použitím moderního osvětlovacího tělesa: vhodné krytí, které zamezuje vniknutí nečistot do 

optického bloku. Definovaný tvar paraboly, který zlepšuje nasměrování světelného toku a 
povrch paraboly (má co nejlépe odrážet světelný paprsek). 

2. Povrchem osvětlované komunikace: snažíme se zajistit povrch s jak nejlepšími difuzními 
vlastnostmi, tj. nelesklý a ne příliš světlý povrch. 

3. Čistotou vzduchu v osvětlovaném prostoru. 
4. Dalšími oblastmi možného snížení světelného znečištění se zabývá norma ČSN 36 0410. 

 

3.2 Optimalizace napájecího systému 
 
3.2.1 Regulace napětí 

 
Napájení VO se provádí přes distribuční síť. Napětí distribuční sítě může být proměnlivé 

v čase i v prostoru. Tyto změny napětí mají negativní vliv na životnost světelných zdrojů a na jejich 
světelný tok, který při poklesu napětí o 10% poklesne o 30%. Na základě experimentů lze potvrdit, že 
s poklesem napětí klesá i proud a příkon. Velkou nevýhodou je, že světelný tok v závislosti na 
napájecím napětí e(u), klesá rychleji než činný příkon p(u). Důsledkem toho je, že při sníženém napětí 
nepracuje výbojka v optimálním režimu. 

 

 
 

Obr. 3.2 - Poměrné hodnoty měřených veličin proudu výbojem i(u), zdánlivým příkonem s(u), činným příkonem 
p(u), měrným světelným výkonem η(u), intenzity osvětlení e(u) a ušetřeným činným příkonem delta pu(u) 

v závislosti na napájecím napětí [14] 
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3.2.2 Regulace osvětlení 
 

Regulaci osvětlení nelze provádět vypínáním jednotlivých svítidel VO, protože by docházelo 
ke snížení zrakové pohody. Norma ČSN 36 0410 v čl. 3.1.2 připouští snížení intenzity osvětlení - 
jasu, maximálně o dva stupně v místech, kde dochází ke snižování intenzity dopravy během provozu.  
Osvětlení můžeme regulovat napětím, ovšem jsme limitování napětím 180V, pod které by se nemělo 
poklesnout. Při poklesu pod 180V se výbojka dostane do nestabilního stavu a může dojít k zhasnutí 
výbojky. Dochází také k poklesu jasu, osvětlenosti a příkonu. Ve většině měst, obcí dochází ke 
snížení provozu mezi 23hod. až 5hod. tj. doba delší než 2000hod. za rok. Proto můžeme snížit výkon 
osvětlovacích soustav po dobu 2000 hodin za rok na polovinu, a získat úsporu elektrické energie. 
Díky regulace můžeme dosáhnout snížení nákladu na energii i na údržbu. 
 
 Druhy regulace: 
 

1) Fázová regulace  
 
a) systém NCWI (Non Critical Waweform Intersection) 

 
regulace světelného toku změnou ef. hodnoty napětí, přičemž amplituda zůstává 
nezměněna.“Systém umožňuje plynulou regulaci prakticky všech výbojových světelných 
zdrojů pracujících s konvenčními předřadníky bez kompenzace jalového výkonu.“ 

 
b) systém AWI (Adaptive Waweform Intersection) 

 
regulace světelného toku změnou ef. hodnoty napětí, přičemž amplituda zůstává 
nezměněna. Tato regulace „odřízne“ sinusovku v její sestupné částí, tj. v maximu proudu. 
 
Systém je vybaven následujícím komfortem: 

− stabilizace výstupního napětí +/-1%  
− automatickým systémem softstart 

 
 „systém je vhodný zejména pro plynulou regulaci vysokotlakých sodíkových výbojek, 
halogenidových výbojek  a zářivek pracujících s konvenčními předřadníky a s kompenzací“ 
 
výhody fázové regulace: 

− vysoká modularita 

− možnost vestavby do stávajících napájecích rozvaděčů 

− velký rozsah regulace 
− minimální nároky na údržbu 

− možnosti rozšíření nebo redukce 

− vysoké přizpůsobení příkonu soustavy VO 

− dlouhá životnost 

− dlouhá záruční doba [14] 
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2) Amplitudová regulace 

 
Pracuje na principu regulace světelného toku změnou efektivní hodnoty napětí, ke které 

dochází změnou amplitudy napětí. Regulační systém je založen na transformátorové regulaci 
a je dodáván jako celek v samostatném rozváděči. Nejvýznamnějším představitelem systému 
amplitudové regulace je systém REVERBERI. Nejkvalitnější regulátory jsou vybaveny tzv. 
zařízením telemanagementu, který umožňuje dálkovou komunikaci prostřednictvím GSM 
telefonů nebo prostřednictvím radiové sítě. V obrázku č. 3.3 je znázorněna úspora elektrické 
energie při aplikaci regulačního systému. 

 

 

Obr. 3.3 - Aplikace regulačního systému [14] 

 
Při regulaci světelného toku dochází také ke změně teploty chromatičnosti. „Ušetřená 

energie se zvyšuje také kompenzací snížení světelného toku a kompenzací předimenzování 
osvětlení. 

 
3) Kompenzace snížení světelného toku 

 
Výbojky a zářivkové trubice stárnou a jejich světelný tok se s časem snižuje, proto se 

používá při návrhu osvětlení tzv. činitel údržby v hodnotě obvykle 0,6 až 0,8. Z toho vyplývá, 
že v osvětlovacím systému s novými zdroji je počáteční hladina osvětlení o 30% vyšší, než je 
navrženo. Jakmile světelný zdroj dosáhne konce svého ekonomického života, hladina 
osvětlení se vyrovná projektové úrovni, nebereme-li v úvahu předimenzování soustavy. 
Pomocí uzavřené smyčky - zpětné vazby může plynulá regulace osvětlení tento proces 
stárnutí eliminovat a osvětlenost může být regulovaná a udržovaná na požadované úrovni. 
Pokud je použit vhodný systém pro plynulou regulaci osvětlení, je možno dosáhnout úspory 
elektrické energie ve výši 10 až 15%. 
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4) Kompenzace předimenzování osvětlení 
 

Při návrhu osvětlení je mnoho parametrů neznámých a proto se při návrhu používají 
předpokládané údaje. Díky tomuto faktoru je předimenzování osvětlení obecným rysem. 
Pomocí systému pro plynulou regulaci se zpětnou vazbou můžeme tyto faktory kompenzovat, 
a dosáhnout úspory elektrické energie mezi 0 až 50%. Úspory jsou velmi závislé na stupni 
předimenzování. 
 

3.3 Optimalizace ovládacího systému 
 

Ovládací systém je nejdůležitějším prvkem, v podstatě mozkem celého zařízení VO. Jeho 
úkolem je řídit zapínání a vypínání zařízení VO z jednotlivých zapínacích míst podle spínacího 
kalendáře VO. Další požadavky, jenž jsou kladeny na ovládací systém, sou schopnost ovládaní 
činností regulátorů a poskytování zpětných informací o stavu zařízení VO (zapnuto - vypnuto, 
aktuální odběr el. energie). Ovládací systém by měl umožňovat okamžitý dálkový přenos informací 
funkčního charakteru (ztráta napájení, neoprávněny vstup do rozvaděče atd.) a taky shromažďovat 
nejdůležitější provozní údaje, kterými jsou - stav elektroměru, množství odebírané elektrické energie 
za určité období. 

 
Ovládaní VO bývá zpravidla provedeno: 
• Samostatnými ovládacími kabely od hlavního zapínacího místa 

• Kaskádním zapojením (zapnuté VO po silovém rozvodu větve zapíná další rozvaděč VO) 

• Systém HDO (kde to energetická síť umožňuje) 
• Časovými spínači (méně vhodné, časté přestavování, velká tolerance času) 

• Fotoelektrický spínač (nutné dobré seřízení, neumožňuje současné plošné sepnutí) 
 

Řízení systému VO vyžaduje pravidelné vyhodnocování nákladů na energii a údržbu, porovnávání 
osvětlení s projektovanými hodnotami a optimalizaci činnosti spojených s provozem a údržbou VO. 
Energetickou a tedy i provozní optimalizaci provozu nazýváme energetickým managementem. 

 
V rámci energetického managementu se řeší energetická optimalizace provozu, k níž vedou tři cesty: 
• Energetická optimalizace vlastní osvětlovací soustavy 

• Regulace osvětlení nasazením regulačních systémů 

• Optimalizace systémů řízení a monitorování, tzn. aplikace tzv. telemanagementu 
 

Telemanagement 
 
Je to systém dálkového spínání, řízení a monitorování provozních a poruchových stavů 

jednotlivých částí systému. Nejčastěji je aplikován u rozvaděčů VO vybavených regulací, u 
standardních rozvaděčů VO. Dochází k jeho aplikaci při monitorování jednotlivých svítidel systémů 
veřejného osvětlení. Existují v zásadě dva přístupy Centralizovaný a Decentralizovaný systém. 
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Centralizovaný systém 
 

Obecně se skládá z centrálního dispečera tj. z centrálního PC. Ten umožňuje provozovateli 
z centra provádět každodenní spínání a monitoring provozních a poruchových stavů, provádět jejich 
záznam, archivaci a analýzu. Příkladem takového systému VO může být systém, který ke komunikaci 
využívá radiomodemů RAKOM.  
 
Dispečer může v každé chvíli provádět ze svého PC: 
 
− zapnutí a vypnutí rozvaděče 

− odečtení stavu elektroměru 

− přepnutí režimu spínání 
 

dále má možnost zjistit: 
 
− informace o stavu zapnuto, vypnuto spínacích přístrojů 

− informaci o přítomnosti napětí na přívodu 

− informaci o průchodu či neprůchodu proudu každou fází jednotlivých vývodů 

− informaci o komunikaci radiomodemu 
− informaci o průchodu proudu jednotlivým svítidlem 

− informaci o oprávněném či neoprávněném vstupu do rozvaděče apod. 
 

Decentralizovaný systém 
 

Tento systém se liší od Centralizovaného systému tak, že více „inteligence“ je umístěno 
přímo do rozvaděčů VO a tyto komunikují s centrem, jen pokud je to nezbytně nutné. Příkladem může 
být řešení použité v rozvaděči REVERBERI. 
 

Centrální jednotka je vybavena softwarem, který provádí řízení regulace, snímání a záznam 
elektrických parametrů jako je vstupní a výstupní napětí v každé fází, proud v každé fází. Dále 
provádí výpočet účinku v každé fází, výpočet odebíraného činného a jalového výkonu každé fáze. 
Dalšími záznamy je doba provozu, seznam alarmů apod. Tato centrální jednotka může komunikovat 
s centrem buď přímo přes kabelové propojení s PC nebo dálkově přes GSM modem. Komunikace se 
využívá, jen pokud je to nezbytné jako např. při: 

 
− hlášení poruchy 

− modifikaci programového nastavení režimu regulace 

− stažení záznamů dat 
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Obr. 3.4 - Příklad decentralizovaného systému [14] 

 
Tento systém umožňuje komunikaci s jednotlivými svítidly. Komunikace je prováděna po 

silovém napájecím vedení. Sleduje se velikost napětí a proudu světelného zdroje - výbojky. Informace 
o napětí na výbojce můžeme použít k analýze poklesu světelného toku a odhadnout dobu poruchy. 

 

 

Obr. 3.5 - Příklad komunikace systému s jednotlivými svítidly [14] 

 
Tyto systémy umožňují shromážďovat informace do řídicího velínu (centra) a evidovat 

veškeré činnosti popř. provádět statistická  vyhodnocení za zvolené časové období. 
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3.4 Ekonomické vyhodnocení 
 
3.4.1 Klíčové výkonnostní ukazatele (KPI) 
 
− sledují, zpřehledňují hospodaření s majetkem, usnadňují komunikaci se správcem soustavy 

− poskytují manažerský pohled na majetek v rámci VO 

− dle nich můžeme plánovat budoucí investice 
− může jich být libovolné množství, je ale vhodné volit ukazatele tak, aby se mohly důsledně 

sledovat a vyhodnocovat za určitá období. 
− priority KPI se liší dle provozního modelu správy VO, pro přenesenou správu jsou podstatné 

investice a provoz, pro vlastní správu jsou důležité i energetické KPI. 
− jednotlivé KPI vychází z hlavních dimenzí výdajů a je vhodné je sledovat jak v korunovém, tak i 

v technologickém vyjádření 
 
Výkonnostní ukazatele můžeme rozdělit takto: 
 

 
 Technické 

o Kvantitativní 
• Základní (vypovídají o skutečném stavu soustavy VO) 

− Počet světelných míst 
− Počet rozvaděčů 

− Délka napájecích kabelů 

• Provozní (primárně sledují změny vyplývající z rekonstrukcí, obnovy a výměny 
části soustavy VO) 
− Počet rekonstruovaných světelných míst 

− Světelná místa opravená v rámci preventivní údržby 

− Počet vyměněných světelných zdrojů 
o Kvalitativní (odráží změnu kvality soustavy VO) 

− Světelná místa za dobu životnosti 
− Průměrné stáří prvků VO 

− Nesvítící světelná místa 

− Instalovaný příkon 
 

 Ekonomické (vlastníkovi soustavy VO ukazují efektivnost vynaložených finančních prostředků 
v oblasti investic a provozu, sledujeme je buď v čase nebo ve srovnání s jinými správci VO) 

− Investice 

− Běžná údržba 
− Preventivní údržba 

− Elektrická energii 
[16] 
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3.4.2 Výpočtové formule výkonnostních ukazatelů 
 
Bommel formula 
 

Podle vzorce zavedeného W.J.M. van Bommelem se celkové roční náklady na kilometr 
skládají z odpisů počátečních investičních nákladů na kilometr, nákladů na energii a nákladů na 
údržbu. 
 
Philips formula 
 

Vzorec vyvinutý firmou Philips umožňuje vypočítat počáteční investice a celkové roční 
náklady na km pro konkrétní svítidlo nebo kombinaci svítidel. Počáteční investice na km jsou dány 
náklady na svítidla a zdroje + náklady na instalaci (stožáry, kabely). 
 
Finnish formula 
 

Finský vzorec je založen na nákladech životního cyklu, z nichž se dělá ekonomická analýza 
instalace veřejného osvětlení. Tento vzorec udává jednotkové náklady na rozteč mezi stožáry.  

Tato formula je použita při ekonomické analýze v následující kapitole. 
 
USA formula 
 

V roce 2000 Floridské oddělení dopravy ve spolupráci s University of Florida a 
Transportation Research Center vyvinuli postup pro analýzu a formátování systémů pro silniční 
osvětlení. Tento postup je založen na poměru mezi výnosy a náklady na projekty osvětlení. Dle těchto 
poměrů jsou stanoveny vzorce pro celkové roční náklady pro systém osvětlení silnic dány jako součet 
umořování původní investice, nákladů na energie a nákladů na údržbu. 
 
TEDAS formula 
 

Dle metod ekonomické analýzy byl vyvinut vzorec pro osvětlení silnic TEDAS, kde celkové 
náklady na systém osvětlení silnic jsou součtem počátečních investičních nákladů, nákladů na energii  
a nákladů na údržbu. 
 

[15] [16]  
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4 Návrh energeticky úsporné osvětlovací soustavy, ekonomické 
vyhodnocení navržených soustav 

 

Realizace energeticky úsporné osvětlovací soustavy s sebou přináší několik požadavků, které 
musí být splněny. Musíme znát zatřídění komunikace, profil komunikace a rozložení svítidel. 
Osvětlovací soustava musí splňovat výkonnostní požadavky podle typu zatřídění komunikace, které 
jsou uvedeny v normě ČSN EN 13201-2.  

Výpočet výkonnostních požadavků provedeme programem ReluxPro, ve kterém si 
namodelujeme osvětlovanou komunikaci včetně svítidel. Po zjištěná zda námi navržená osvětlovací 
soustava splňuje normu, můžeme provést ekonomické vyhodnocení navržených soustav.  

Ekonomické vyhodnocení provedeme pomocí klíčových výkonnostních ukazatelů tzv. KPI. 
Budou nás hlavně zajímat počáteční investice a náklady na údržbu námi navržené osvětlovací 
soustavy. Tyto výpočty provedeme pomocí Finského vzorce tzv. finnish formula. 
 

4.1 Výpočet výkonnostních požadavků 
 

Naše osvětlovaná komunikace, leží na ulici Frýdecká v Ostravě. Zatřídění komunikace je 
ME3c. Osvětlovací soustava je středová, směrově rozdělená s jedním napájecím vedením. 
 

 

Obr. 4.1 - Komunikace na ulici Frýdecká 

 
Výpočet provádíme pro dva různe zdroje svítidla v kilometrovém úseku. První je sodíkové 

svítidlo Ellipse NWS 131/1x150W firmy Hellux a druhé je LED svítidlo STYLED L 129W EXT55 
CL2 firmy Thorn. Při výpočtu budeme měnit výšku světelného bodu a rozteče mezi svítidly. 
Výkonnostní požadavky spočítáme programem ReluxPro v němž pro výšku světelného bodu 10 a 
12m spočítáme případy, kdy rozteč mezi svítidly je 30, 35 a 40m. Podle normy ČSN EN 13201-2 
musí svítidla pro zatřídění komunikace ME3c splňovat výkonnostní požadavky uvedené v tabulce  
4.1. 
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Třída Jas povrchu vozovky pro případ Omezující Osvětlení 

  suchého povrchu oslnění Okolí 

  L   v cd/m2 U0 Ul TI     v% SR 

  [nejmenší         

  udržovaná  [nejmenší [nejmenší [největší  [nejmenší 

  hodnota] hodnota] hodnota] hodnota] hodnota] 

ME3c 1 0,4 0,5 15 0,5 

Tab. 4.1 - Výkonnostní požadavky pro zatřídění ME3c [13] 

 
Hodnoty výpočtu spočítané programem ReluxPro jsou uvedeny v tabulce 4.2 a tabulce 4.3 
 

Sodíkové 

rozteč 

Jas Podélná rovnoměrnost Oslnění Jasnost okolí 

svítidlo  (průměr min.1, U0 min 0.4) (UI min 0.5) (TI max. 15) ( SR min. 0.5) 

  
průměr cd/m2 U0 průměr cd/m2 U0 UI UI TI (%) SR 

výška 30m 2,38 0,62 2,18 0,61 0,82 0,85 7,00 0,68 

12m 35m 2,04 0,63 1,87 0,62 0,80 0,83 7,00 0,68 

  40m 1,79 0,62 1,64 0,60 0,80 0,81 8,00 0,68 

výška 30m 2,38 0,62 2,18 0,61 0,82 0,85 7 0,68 

10m 35m 2,26 0,58 2,07 0,57 0,76 0,82 10,00 0,52 

  40m 1,97 0,55 1,82 0,53 0,72 0,80 11,00 0,52 

Tab. 4.2 - Naměřené hodnoty sodíkového svítidla v programu ReluxPro  

 

LED rozteč Jas Podélná rovnoměrnost Oslnění Jasnost okolí 

svítidlo    (průměr min.1, U0 min 0.4) (UI min 0.5) (TI max. 15) ( SR min. 0.5) 

    průměr cd/m2 U0 průměr cd/m2 U0 UI UI TI (%) SR 

výška 30m 1,2 0,59 1,1 0,59 0,87 0,9 6 0,86 

12m 35m 1,03 0,6 0,94 0,59 0,92 0,85 6 0,86 

  40m 0,9 0,6 0,82 0,59 0,89 0,82 7 0,86 

výška 30m 1,31 0,61 1,2 0,62 0,94 0,86 7 0,75 

10m 35m 1,12 0,61 1,03 0,62 0,86 0,81 8 0,75 

  40m 0,91 0,51 0,84 0,5 0,74 0,66 8 0,81 

 
Tab. 4.3 - Naměřené hodnoty LED svítidla v programu ReluxPro 

 
Z výpočtu je zřejmé, že pro naši komunikaci lze bez problému použít sodíkové svítidlo, které 

splňuje výkonnostní požadavky ve všech námi zvolených případech. Svítidlo LED splňuje 
výkonnostní požadavky jen pro rozteč 30 m při výšce světelného bodu 12 m a pro rozteče 30 a 35 m 
při výšce světelného bodu 10 m. 
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4.2 Ekonomické vyhodnocení 
 

Budeme porovnávat rozdíly v počátečních investicích a nákladech na údržbu mezi sodíkovým 
svítidlem a svítidlem LED. Náklady na údržbu sledujeme v období dvanácti let. Za toto období 
provedeme 3x výměnu sodíkového zdroje, přičemž zdroj LED svítidla zůstává pořád stejný. Pro 
výpočet KPI použijeme ceníky výrobců jednotlivých částí veřejného osvětlení a cenové kalkulace 
výkonů, údržby a výstavby VO na území města Ostravy, Ostravské komunikace a.s., Novoveská 
1266/25, poskytnutých v rámci odborné konzultace na správě VO. Cenové kalkulace slouží správě 
VO pro propočty očekávaných nákladů při správě a údržbě VO města. Skutečné ceny jsou dány 
konkrétními cenovými nabídkami pro jednotlivé případy. Výpočet KPI provedeme pomocí finského 
vzorce. Je založen na nákladech životního cyklu, z nichž se dělá ekonomická analýza instalace 
veřejného osvětlení. Tento vzorec udává jednotkové náklady na rozteč mezi stožáry.  
 

4.2.1 Počáteční investice (INC) 
 
Udávají náklady na realizaci jednoho světelného místa. 
 

= ( ∙ ∙ + ∙ ( + + ∙ ∙
 

[15] 
pn počet stožárů 
pp jednotková cena stožáru (zahrnuje cenu instalace) 
k1 faktor umístění stožáru (náročnost terénních úprav v místě) 
n počet svítidel 
Ipr jednotková cena svítidla (zahrnuje cenu montáže - Kč/kus) 
Iapr jednotková cena zdroje (Kč/kus) 
S rozteč stožárů (m)  
Hsv cena hlavního přívodu elektrické energie (Kč /silniční metr)  
k2 faktor umístění hlavního přívodu elektrické energie (dtto jako u k1) 
 
Příklad výpočtu počáteční investice (INC) 
 

INC pn pp k1 n lpr lapr S Hsv k2 
Kč/SM ks Kč - ks Kč Kč m Kč - 

213 968 34 56 675 1,4 68 54 103 0 30 807 1,4 

 

= ( ∙ ∙ + ∙ ( + + ∙ ∙ = 

= (34 ∙ 56675 ∙ 1,4 + 68 ∙ (54103 + 0 + 30 ∙ 807 ∙ 1,4
30 = 213	968 č 

Po provedení výpočtu počátečních investic na 1 světelné místo jsem zjistil, že jedno světelné 
místo se sodíkovým zdrojem je více než 3x levnější oproti světelné místo se zdrojem LED. INC 
našich osvětlovacích soustav jsou uvedeny v tabulce 4.4 a porovnány v grafu 4.1. 
 



 

INC CENA (Kč

Rozteč (m) 12m stožár sodík

30 64 203 

35 48 017 

40 37 068 

Tab. 4.4 
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4.2.2 Náklady na údržbu (MC)
 
Vypočítají se jako součet náklad
stožáru. 
 
 
 

= ∙ ∙ ∙ 10 ∙ 365
 
[15] 
 
 
n počet svítidel 
Pi výkon svítidla (kW) 
He cena za 1 kWh elektrické energie (K
bh denní doba provozu 
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Tab. 4.4 - Počáteční investice na jedno světelné místo 

Graf 4.1 - Počáteční investice na jedno světelné místo 

4.2.2 Náklady na údržbu (MC) 

čet nákladů na spotřebu energie, nákladů na výměnu zdroje a náklad

365 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

 
elektrické energie (Kč) 
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ln počet zdrojů 
Hl  náklady na skupinovou výměnu zdrojů (včetně čištění svítidla - Kč / kus) 
k3 faktor umístění  
If doba života zdroje 
q  procentní podíl vyměněných zdrojů 
Hly  náklady na výměnu zdroje (Kč / kus) 
pn počet stožárů 
pm  náklady na údržbu stožáru na km (Kč) 
k4 faktor skupinové údržby 
S rozteč stožárů (m)  
 
Příklad výpočtu nákladu na údržbu (MC): 
 

MC n Pi He bh In Hl k3 If q Hly pn pm k4 S 

Kč ks kW Kč/kWh hod ks Kč - hod. % kč ks Kč/km - m 

24 084 52 0,15 2,4 10 52 200 0,4 16 000 2 250 26 25 000 0,8 40 

 

= ∙ ∙ ∙ 10 ∙ 365 ∙ ℎ + ( ∙ ∙ + ∙ ∙ ∙ + ( ∙ ∙ = 

= 52 ∙ 0,15 ∙ 2,4 ∙ 0,01 ∙ 365 ∙ 10 + (52 ∙ 200 ∙ 0,4
16000 + 2 ∙ 52 ∙ 250 ∙ 0,4 + (26 ∙ 25000 ∙ 0,8

40  

= 24084 č 
 

Roční náklady na údržbu, podle finnish formule, se pro LED svítidla a sodíkové svítidla liší 
zřetelně. V našem počítaném úseku o délce jednoho kilometru nám vyšel v nákladech na údržbu 
rozdíl 13 658Kč. Z toho vyplývá, že údržba LED osvětlovací soustavy je méně finančně náročná, než 
tatáž soustava se sodíkovými zdroji. Výsledné hodnoty výpočtu jsou uvedeny v tabulce 4.5 a 
porovnány v grafu 4.2. 
 

MC  Cena (Kč) 

Rozteč 
(m)  sodík LED 

30 37312 23654 

35 29717 17578 

40 24084 x 

Tab. 4.5 - Náklady na údržbu 
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Graf 4.2 - Náklady na údržbu 

4.3 Celkové vyhodnocení osvětlovacích soustav 
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Závěr 
 
 Cílem bakalářské práce byl optimální návrh veřejného osvětlení. Teoretická část popisuje 
druhy světelných zdrojů a svítidel, používaných pro VO, jejich vlastnosti a parametry. Dále jsou zde 
uvedeny metody výpočtu, používané při návrhu VO, možnosti regulace, řízení a monitorování, které 
přináší úspory elektrické energie. Praktická část se zabývá návrhem energeticky úsporné osvětlovací 
soustavy a jejím ekonomickým vyhodnocením. 
 
 První kapitola teoretické části popisuje problematiku návrhu osvětlovací soustavy. V ní je 
uveden typ a zatřídění komunikace, od které se odvíjí výkonnostní požadavky uvedené v normě ČSN 
EN 13201-2. Tyto požadavky musí osvětlovací soustava splňovat. Výpočet těchto výkonnostních 
parametrů jsem provedl v programu ReluxPro. Profil komunikace a svítidla zvolená pro výpočet jsou 
uvedena v příloze. Výpočtem jsem zjistil, že sodíkové svítidlo je stále, co se týče výkonnostních 
parametrů lepším svítidlem, než svítidlo LED. Tato skutečnost je dána vyšším světelným tokem a 
vyšším měrným světelným výkonem oproti svítidlu LED. Další kapitola teoretické části se zabývá 
ekonomickým vyhodnocením navržené osvětlovací soustavy. Ekonomické vyhodnocení jsem provedl 
pomocí klíčových výkonnostních ukazatelů tzv. KPI. Existuje několik výpočtových formulí, ale pro 
ekonomické vyhodnocení této osvětlovací soustavy je použit finský vzorec. Tímto vzorcem jsem 
provedl výpočet počátečních investic a nákladu na údržbu pro naše svítidla. Celkově ve všech 
směrech dopadla lépe sodíková svítidla, protože svítidla LED jsou v porovnání se sodíkovými svítidly 
příliš drahá a z hlediska výkonnostních parametrů zaostávají za sodíkovými svítidly. Svítidla LED 
mají veliký potenciál stát se svítidly budoucnosti, protože jejich výkonnostní parametry se neustále 
zlepšují a cena klesá. 
 
 Přínos této bakalářské práce spočívá hlavně v návrhu a ekonomickém vyhodnocení 
osvětlovací soustavy. V budoucnu bude zajímavé sledovat vývoj LED svítidel, jejich výkonnostních 
parametrů a ceny, což se projeví v ekonomickém hodnocení.  
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